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Bensőséges kapcsolatra vá-
gyott a lúgkő, de már régóta
nem akadt partnere. Egy szép
napon aztán találkozott a só-
savval. Meleg hangon kérlelte
egy bensőséges egyesülésre.

– Még mit nem! – horkant
fel a sósav. – Csak nem gon-
dolod, hogy egy lúggal kö-
zömbösítem magam. Akad
nekem udvarlóm a savak kö-
zött is. Ott van például a sa-
létromsav. Vele elegyedve ki-
rályvíz lehetek.

Miközben a „királyi” álla-
potról ábrándozott a sósav, a
lúgkő, vagyis a Nátrium-hid-
roxid kihasználta figyelmet-
lenségét. Nászukból szép fe-
hér kristályok születtek. Kony-
hasónak hívják őket.

Az eset óriási felháboro-
dást váltott ki az európai só-
hivatalban. Az illetékes bi-

Gendervilág...

zottság úgy döntött, hogy kö-
telezettség-szegési eljárást in-
dít a kémiai elemek Men-
gyelejev-féle periódusos rend-
szerével szemben.

E.E.

Dimitrij Ivanovics Mengyele-
jev: Rendszerbe foglalta az
addig ismert kémiai elemeket.
Sőt, a később felfedezettek
közül is többet megjósolt.

Kép: Wikimedia CommonsKép: Wikimedia Commons

Mindszenty próféta volt,
olyan ember, aki történelmi
időkben, történelmi karakterről
tanúságot téve nemzeti egysé-
get sürgetett; olyan zseniális
államférfi, akinek a nemzeti
érdek mindig előbbre való
volt, mint az egyéni szempont-
jai – jelentette ki az üldözött
keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps Program
megvalósításáért felelős állam-
titkár április 9-én Zalaeger-
szegen.

Azbej Tristan Göcsejia
Múzeum Mind-új szárnya, a
szenty József Múzeum és Za-
rándokközpont bokrétaünnepe
alkalmából tartott beszédében

A nemzetegyesítés és országépítés szép példája
Bokrétaünnep az épülő Mindszentyneumnál

úgy fogalmazott: a mintegy
8,3 milliárd forintból, a Mo-
dern városok program kereté-
ben megvalósuló Mindszenty-
neum „a haza szolgálatában áll
és az ország lelki-szellemi épü-
lésére lesz”. Olyan egyedülál-
ló, hiánypótló állandó kiállí-
tásról van szó ugyanis, amely
bemutatja a néhai bíboros
életútját és a hazai kommunis-
ta diktatúra idején történt egy-
házüldözést is.

Az államtitkár emlékezte-
tett: a magyar kormány 2010-
ben és azóta is „nemzetegyesí-
tésre és országépítésre vállal-
kozott”, ennek a küldetésnek
ékes példája a zalaegerszegi

Mindszenty József Múzeum és
Zarándokközpont építése. Szim-
bolikus, hogy ez a komplexum
nemcsak emléket állít, de egy-
ben kiindulópontja is a Mind-
szenty Útnak, hiszen a néhai
bíborosnak itt kezdődött nem-
csak az életútja, de a kálváriája
is. A proletárdiktatúra idején itt
tapasztalta meg először a ké-
sőbbi hosszú börtönéveket.

„A múlt emlékeinek őrzése
nem nosztalgiázásra, hanem a
jövő előmozdítására kötelez
minket”, sem Mindszenty élet-
példája, sem a keresztényellenes
agresszió emléke nem a múlt
világába tartozik. A „340 millió
üldözött keresztény, a naponta
átlagosan meggyilkolt 14 Krisz-
tus-hívő, az évente megtáma-
dott ötezer templom” nem a
múltban, hanem a jelenben
tapasztalt egyházüldözést jelzi
– hangsúlyozta Azbej Tristan.

Kifejtette: a Mindszenty-
neum nemcsak a Modem vá-
rosok programba illeszkedik
bele, hanem abba a küldetésbe
is, amelyet Magyarország a
világon elsőként vállalt kor-
mányzati szinten, amikor 2016-
ban az állami politika rangjára
emelte a keresztényüldözés
elleni fellépést és az üldözött
keresztények megsegítését. Az-
óta a Hungary Helps prog-
rammal több mint 100 ezer
szükséget szenvedő embernek
tették lehetővé, hogy a szü-
lőföldön maradhasson vagy
visszatérhessen az otthonába.

Ebben a nemzeti misszió-
ban Mindszenty József példa-
kép, nemcsak a hite melletti
rendíthetetlen tanúságtétele
miatt, de azért a bátorságért is,
amellyel a magyarságot szol-
gálta a kommunista terrorral és

Egyedülálló központ lesz a Mindszentyneum.
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Az építőipar az elmúlt évek egyik sikerágazata, a további
fejlődéséhez, a modernizáláshoz a magyar kormány partnerséget
kínál az ágazat szereplőinek – közölte az innovációs és techno-
lógiai miniszter március 26-án .Zalaegerszegen

Palkovics László magyar állam Rheinmetalla és a vegyes-
vállalataként épülő Lynx gyalogsági harcjárműgyár első tartó-
oszlopának beemelése kapcsán beszélt arról, hogy 2019-ben
több mint 4400 milliárd forint volt az építőipar teljesítménye és
hasonló nagyságrendű volt az építési alapanyagok, építőanyagok
forgalma is. A vírusjárvány ellenére csak kisebb megtorpanás
volt az építőiparban tavaly, de ezt idén januárban már sikerült
ledolgozni.

A kormány partnerséget kínál az ágazat szereplőinek, hogy
az építőipari vállalkozások hightech színvonalú fejlesztéseket
tudjanak végrehajtani, növeljék a hatékonyságukat, illetve minél
inkább magyar szereplők legyenek a piacon – mondta a
miniszter.

A kormány tavaly fogadta el az új építésgazdasági stratégiát,
amelynek egyik alappillére a hatékonyságnövelés, például egy

Helyére került az első tartópillér
svéd építőipari dolgozó háromszor akkora árbevételt termel,
mint egy magyar. Leginkább a technológia korszerűsítésével le-
het a kivitelezési minőséget, a költség- és időhatékonyságot nö-
velni – jelentette ki Palkovics László.

Hamarosan elkészül az a kormányhatározat, amely 12 pont-
ban fogalmazza meg az építőipar modernizálására vonatkozó
javaslatokat. Jelenleg az ötödik technológiai korszerűsítési és
hatékonyságnövelő pályázat érhető el, de a második félévben
megjelenik a hatodik kiírás is mintegy 12 milliárd forintos keret-
tel, ez utóbbi az építési alapanyagok, építőanyagok minőség-
biztosításának erősítését is célozza – jelezte a miniszter.

Palkovics László arról is beszélt, hogy a Zalaegerszegen
mintegy 60 milliárd forintból épülő Lynx-üzem a kormány által
elfogadott hadiipari fejlesztési stratégia, az új hightech iparág
megteremtésének egyik jelentős pillére. Az üzemben 2023-tól
gyártják a világ jelenleg legmodernebb páncélozott harcjármű-
veit, a gyár beszállítóinak keresése, a kapcsolódó kutatás-fej-
lesztési projektek már elindultak.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz), egy-
ben a harcjárműgyár és a szomszédságában lévő járműipari
tesztpálya miniszteri biztosa elmondta: a ZalaZone Járműipari
tesztpálya építésének szintje meghaladta a 85 százalékot, év
végére el is készülhet, mellette pedig a leendő harcjárműgyárat
kiszolgáló tesztkörnyezetet is kialakítják. A csaknem 60 hektáros
területen épülő Lynx-üzem gyártócsarnoka Zala megyében az
egyik legnagyobb méretű lesz a több mint 25 ezer négyezet-
méteres alapterületével.

Dormán József Záév Zrt., a kivitelező vezérigazgatója ezt az-
zal egészítette ki, hogy a mostani eseményen elhelyezett első
két, 30 tonnás tartópillér mellett további 278 oszlopot állítanak
fel. A több mint 14 méter belmagasságú, napelemes rendszerrel
ellátott gyártócsarnokban 10 és 25 tonnás daruk mozgatják majd
az alkatrészeket.

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere elmondta, hogy
a város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiájában kiemel-
ten fontos a nagyberuházások működési körülményeinek megte-
remtése, benne az épülő M76-os gyorsforgalmi úttal és az ipari
parkok fejlesztésével. (Forrás: )MTI

280 pillér kerül majd a helyére.
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egyházellenességgel szemben
– emelte ki az államtitkár.

„Elkötelezettek vagyunk a
keresztény-nemzeti értékek mel-
lett, megvédjük kultúránkat,
megvédjük határainkat, kiál-
lunk a nemzet alapját képező
családok mellett”. Mi nem
akarunk mások lenni, mint ma-
gyarok, nem tűrjük, hogy ma-
gyarok Magyarországot ócsá-
rolják – idézte Mindszentyt az
államtitkár.

Azbej Tristan úgy fogalma-
zott: Mindszenty nyomán és
vele együtt „mi is hiszünk a
kereszténység nemzetmegtartó
erejében, mert éppen ennek
köszönhető, hogy nemzetként
túléltük az elmúlt ezer év viha-
rait, a közeli múltban az egy-
házellenes kommunista dikta-
túrát, minden hazánkat érő tá-

madást”. Ma pedig ennek kö-
szönhetően, a mostani a „jár-
ványt magunk mögött hagyva,
megerősödött nemzetként fo-
gunk újraéledni” – tette hozzá.

Vigh László (Fidesz) or-
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos szintén azt hang-
súlyozta, hogy a keresztény
értékeket manapság nagyon
sok támadás éri. Lehet, hogy
„már nem is lennénk itt”, ha
nem lettek volna olyan embe-
rek, mint Mindszenty, márpe-
dig csak „akkor maradhatunk
fenn”, ha meg tudjuk védeni a
keresztény, konzervatív érték-
rendünket.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) arról beszélt, hogy a
Göcseji Múzeumhoz csatlako-
zó új intézményben múzeum-
pedagógiai terem, gyermek-

A nemzetegyesítés és országépítés szép példája
Bokrétaünnep az épülő Mindszentyneumnál

foglalkoztató, 120 embert be-
fogadó konferenciaterem, aján-
dékbolt, kávézó, tetőterasz,
restaurátorműhelyek is helyet
kapnak az új kiállítóterek mel-
lett. Nemcsak az egykor apát-

plébánosként Zalaegerszegről
induló Mindszenty József zala-
egerszegi éveinek, hanem a
kommunista egyházüldözés ál-
dozatainak is emléket állít.
(Forrás: )MTI

Azbej Tristan mondott beszédet a bokrétaünnepen.
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Átalakult a megyei területi tervtaná-
csok szerepe, a jövőben nagyobb hang-
súlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minő-
ségi épített környezet alakítása.

Az év elején történt hatáskör változá-
sok eredményeként a Zala Megyei Terü-
letrendezési és Építészeti-Műszaki Tervta-
nács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta , aLengl Zoltán Zala Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.

A korábbi évek folyamataiban, vala-
mint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatás-
körei folyamatosan csökkentek. A köz-
ponti építészeti tervtanács műemléki ta-
nácsadó testülete által végzett tevékeny-
ség megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásá-
ban végzett szakmai munka megyei szin-
ten tartása, hiszen a helyismeret, történeti-
ség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.

Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érde-
kek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a vé-
dett műemléki érték alapos feltárása, an-
nak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövet-
kezett egyszerűsítési-, és a bürokrácia-
csökkentés következtében megszűnt ha-
tósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való ki-
terjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmó-
dot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi enge-
dély- és bejelentés-kötelezettség – az épí-
tési engedély-köteles tevékenységek csök-
kenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedély-
típusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési fo-
lyamatban, a hatósági eljárásokat megelő-
zően, a tervek és a koncepciók kialakí-
tásában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.

A januárban bevezetett változások kö-
vetkeztében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a , akeszthelyi Festetics kastély
türjei prépostsági templom pre-, vagy a
montrei rendház – az előzetes szakmai vé-
leményezést valamennyi hatósági feladat-
hoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtaná-
csok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezé-
sek legnagyobb nyertesei a beruházók, hi-
szen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szak-
mai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejlesz-
teni, véglegesíteni. A védett művi értéke-
ken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.

A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni ben-
nük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, vala-
mint a konfliktushelyzetek is jobban fel-
oldhatóak, ha több szemszögből is meg-
vizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.

A feladatellátás mellett fontos szem-
pontnak éreztem – mondta a területi terv-
tanács elnöke –, hogy olyan szakmai gré-
numot tudjunk létrehozni, akik vélemé-
nyét mind a tervezők, mind pedig a beru-
házók elfogadják. A megnövekedett fel-
adattal párhuzamosan a korábbi tervtaná-
csi tagok létszámának növelése is szüksé-
gessé vált. A tanácsadó-véleményező tes-
tület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészeti-
műszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 ál-
landó tagból, valamint a tervezési tevé-
kenységgel érintett ingatlan fekvése sze-
rinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tag-
ból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogad-
ták a tagságot, amellett, hogy kivétel nél-
kül mindannyian aktív tervezési tevé-
kenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyúj-
tani, akik átérzik a „másik oldal” felelős-
ségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek vé-
delme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakí-
tását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési fo-
lyamatban tudja kifejteni, ezért is szor-
galmazom, hogy a tervezők már a terve-
zési koncepció kialakítása és az első váz-
lattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munka-
szervezetével, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai fo-
lyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Te-
rületrendezési és Építészeti-Műszaki Terv-
tanács rendes üléseit minden hónap má-
sodik csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenő-
mentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

Lengl Zoltán

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.Fontos az építészeti értékek megőrzése.

Zalatáj
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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.

(2013.07.18.)

(2013.07.18.)

(2013.07.18.)

• 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.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj

havilapban.

Hirde
ssen
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nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Népszerűségi csúszdán Gyurcsány

Balos aggodalom

Pszichiáternél

– Ez az Orbán nem bír magával! Pénz az egészségügynek,
pénz a katonáknak, pénz a pedagógusoknak… Ki fog így a
szocikra szavazni?!

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a férjem
csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy Mesterházy,
és mi legyen Gyurcsánnyal!...
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Lentiben április 12-én online konferencián mutatták be azt az
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési
Program 2014-2020 keretében megvalósuló pályázatot, melyben
Lenti és a horvát működik együtt.Muraszerdahely

A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának bizto-
sítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struktúrák
és folyamatok által című projekt célja a két fél közötti együtt-
működés erősítése a határ menti régióban.

A konferencia szakmai előadásait megelőzően a két érintett
település polgármestere tartott sajtótájékoztatót és ismertette a
programot.

A sajtótájékoztatón , Lenti polgármestere el-Horváth László
mondta, hogy Lentinek testvérvárosa Muraszerdahely, régóta jó
a kapcsolat a két település között, az oktatás, a sport és a kultúra
területén is együttműködnek. E kapcsolat további fejlesztése a
cél. Hozzátette, hogy Lentiben komoly turisztikai fejlesztések
zajlanak jelenleg és a határon túlról is várnak együttműködést a
kölcsönösség jegyében. Ehhez kapcsolódik a kialakítandó közös
turisztikai stratégia, illetve a programban tervezett összesen 11
nagyszabású tematikus esemény. Ezek közt megtalálhatók tradi-
cionális rendezvények, illetve lehetőség nyílik innovatív kulturá-
lis programok meghonosítására is, melyek új hagyományok
megteremtését célozzák. A rendezvények a két település, illetve
a két régió turisztikai vonzerejének fejlesztését segítik elő. Hor-
váth László hozzátette, hogy a mostani időszak nem kedvez a
rendezvények megtartásának, de remélik, hogy legyőzzük a

Cél a hosszú távú hatékony partnerség
koronavírust és a korlátozások nem akadályozzák a projekt le-
bonyolítását.

Dražen Srpak, Muraszerdahely polgármestere szintén ki-
emelte a két település között eddig is fennálló jó kapcsolatot,
amit ez a program tovább erősít.

A röviden Cross-Cultural Tool-Kit elnevezésű határon átnyú-
ló program teljes költségvetése mintegy 200 ezer euró.

A sajtótájékoztatót követően részletesen is tájékoztatást kap-
tak az online konferencia résztvevői a programról, majd jó pél-
dák bemutatására is sor került.

Elhangzott, hogy közös turisztikai stratégiát és kommu-
nikációs tervet hoznak létre a felek, a különféle rendezvé-
nyeken pedig a kulturális élet képviselői, civil szervezetek,
kézművesek és művészek kiállíthatják termékeiket, bemutat-
hatják szolgáltatásaikat, elősegítve a szektorokon belüli és
szektorok közötti hálózatépítést. A programban résztvevők célja,
hogy a határtérség kulturális közösségeiben hosszú távon is
hatékony és fenntartható partnerség alakuljon ki. Ezt szolgálja
még a közös kulturális eszköztár, mely magába foglal egy közös
kompetenciatérképet, adatbázist, a közös arculat kialakítását,
promóciós termékek és videók megjelenését is a közös esemé-
nyek mellett.

A Fidesz frakcióvezetője
úgy látja, a Társaság a Sza-
badságjogokért (TASZ) azt ja-
vasolta, hogy a migránsok is
kapjanak elsőbbséget a koro-
navírus-oltásoknál.

Kocsis Máté a közösségi
oldalán azt írta: levelet kapott
a -tól, amelynek tartalmátTASZ
azért hozza nyilvánosságra,
mert „fontos a transzparencia”.

A politikus szerint a levél-
ben – amelyet minden parla-
menti frakcióvezetőnek meg-
küldtek – az „álcivil egylet”
azt javasolta, hogy a hátrányo-
sabb helyzetben lévők kapja-
nak nagyobb figyelmet az oltá-
si rendben. Közöttük említet-
ték – írta a frakcióvezető – az
egészségügyi dolgozókat, a ko-
ruk vagy egészségügyi állapo-
tuk miatt nagyobb kockázatnak
kitetteket és a migránsokat is.

Úgy fogalmazott: nem elég,
hogy „néhány szerencsétlen

Még valamit esetleg?
brüsszeli bürokrata elszúrja az
uniós vakcinabeszerzéseket”,
nem elég, hogy emiatt nem
érkezik elegendő oltóanyag, és
a járvány kellős közepén „még
Soros Gyuri bácsi is leoldja a
láncot az itteni embereiről?”.
Az a javaslatuk – tette hozzá –,
hogy a migránsok kerüljenek
a magyarok elé az oltási
rendben.

Kocsis Máté bejegyzésé-
ben azt a kérdést tette fel:
„Ezeknek sincs most jobb dol-
guk, tényleg? Migránsoknak
segély, lakhatás, szavazati jog,
most meg soron kívüli vakci-
na. Még valamit esetleg?”

A Fidesz frakcióvezetője
szerint ez a mostani helyzet-
ben nem szolidaritás, hanem
provokáció. (Forrás: )MTI

***
Kedves Kocsis Máté! Én

még mást is tudnék javasolni a

TASZ-nak. Öröklakást az ideig-
lenesen itt állomásozó migrán-
soknak. Mint egykor a szovjet
katonáknak.

Aztán a vehemens migráns
fiatalembereknek az első éj-
szaka jogát. Az adóról sem
feledkeznék meg. A pénzverési
jog is természetesen megjár

nekik. Hídpénz, kéménypénz –
ezekről is essék szó.

S mi jár a TASZ-nak?
Megbocsátó szép üzenet: nem
tudják, hogy mit cselekszenek.
Simogassuk meg a buksijukat,
mint a hülye gyerekeknek. (Vagy
ez már nem EU-konform?

E.E.

Kocsis Máté: „Ezeknek sincs most jobb dolguk, tényleg?”

Fotó: MTIFotó: MTI



Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Az évfordulók mindig meg-
felelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezd-
te meg működését az RF Con-
sulting Kft. pályázati forrásbe-
vonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolí-
tás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával be-
szélgettünk Fücsök Nikolettá-
val, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozás-
sal, munkájukkal kapcsolatban?

– Induláskor a legfőbb cé-
lunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vál-
lalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívá-
sával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltéte-
leknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motivál-
nak bennünket, mindig örö-
münkre szolgál amikor a meg-
valósított fejlesztéseket hasz-
nálatba vehetik ügyfeleink. Ez-
úton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.

– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?

– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejleszté-
seken keresztül a versenyké-
pességre és a hatékonyság nö-
velésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményé-
ben lelkesen várjuk az új pályá-
zatok kiírását a következő tá-
mogatási időszakra. Nagy lehe-
tőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Prog-
ram, mind a Magyar Falu Prog-
ram, mind pedig a vállalkozás-
fejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és ta-
pasztalt tanácsadóink egy évti-
zede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stra-
tégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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„A politikailag vezérelt médiaszabályozó-hatóság és a média-
piacon megjelenő, torzító hatású állami beavatkozás együttes
hatása kikezdte a média pluralizmusát és a véleménynyilvánítás
szabadságát Magyarországon”, ezért „legfőbb ideje”, hogy az
országban helyreállítsák az újságírói és a médiaszabadságot –
jelentette ki , a strasbourgi székhelyű EurópaDunja Mijatovic
Tanács emberi jogi biztosa.

A 47 tagállamot számláló nemzetközi szervezet emberi jogi
biztosa a témáról kiadott memorandumában azt írta, „2010 óta a
magyar kormány rendszeresen aláássa a független és szakmai
jellegű újságírást, ezáltal korlátozza a különböző vélemények
szabad kicserélését, különösen a fővároson kívül”.

A biztos aggasztónak nevezte, hogy „lejárató kampányok
folynak az emberi jogok védelmezői és az oknyomozó újságírók
ellen”, mert ezek célja – véleménye szerint – a civil társadalom
elfojtása. Ez azt az üzenetet hordozza, hogy a kormány bármi-
lyen kritikája megtorlást von maga után – írta.

A kormány szerinte „nem hajlandó tudomásul venni a függet-
len intézmények szerepét sem, legyenek azok szabályozó hatósá-
gok vagy igazságügyi szervek”.

„Azzal, hogy ismételten figyelmen kívül hagyta a nemzeti és
nemzetközi bíróságok ítéleteit, a kormány kifejezésre juttatta,
hogy nem áll szándékában betartani a jogállamiságot, ami pedig
a véleménynyilvánítás szabadságának alapfeltétele” – fogalmazott.

Mijatovic kijelentette: az állami hirdetések politikai hűségen
alapuló elosztásának átláthatatlan folyamatai, illetve a magyar
Médiatanács mérlegelési jogkörei felszámolták az egyenlő
versenyfeltételeket a média területén, valamint visszaszorították
a véleménynyilvánítás szabadságát Magyarországon.

A biztos úgy vélekedett, hogy a közszolgálatban és a kor-
mánypárti médiában „hiányzik az elszámoltathatóság és a szak-
mai igényesség”, a független média és az oknyomozó újságírók
munkája pedig „egyre súlyosabb akadályokba ütközik, illetve
célzottan akadályozzák”. Azt írta, a kialakult helyzet meg-
fordítása, valamint a médiahatósági elnök túlzott hatásköreinek
felosztása, illetve mérlegelési jogkörének korlátozása érdekében
módosítani kell a médiatörvényt.

„Magyarországnak a törvények szerint és a gyakorlatban is be
kell tartania az Európa Tanácsnak a média pluralizmusáról szóló
előírásait, és megfelelően tiszteletben kell tartania minden köz-
és magánmédium szerkesztői függetlenségét” – húzta alá Mijatovic.

Nem nyugszanak

Az emberi jogi biztos arra szólította fel a magyar hatóságo-
kat, hogy „vegyék tudomásul azt a fenyegetést, amit az újság-
írókkal szembeni gyűlöletbeszéd a társadalom egészére jelent, és
nyilvánosan ítéljék el annak minden megnyilvánulását, valamint
vessenek véget a civil társadalom szervezetei, az emberi jogvé-
dők és a kormányt kritizálók elleni lejárató kampányoknak és a
róluk szóló félrevezető információk terjesztésének”.

A biztos azt is hangsúlyozta, hogy a 2022-es magyarországi
parlamenti választások előtt szabad politikai vitára van szükség.
Ezzel összefüggésben arra szólította fel a magyar hatóságokat,
hogy biztosítsanak egyenlő feltételeket minden jelölt számára,
ideértve a médiamegjelenéseket is. (Forrás: )MTI

***

Szögezzük le mindjárt az elején: ha ez a cikk megjelenhetett
az MTI jóvoltából, akkor mi a gond a magyar sajtósza-
badsággal?

Semmi! Ezeknek csak akkor van gondjuk vele, ha az ellenvé-
leményt is megfogalmazzuk. Igazi szocliberális megközelítés.

A normális vitára képtelenek, mert nincs erkölcsi töltetük.
S az már csak elhanyagolható szempont, hogy ilyen Vera

Jourovák, Dunja Mijatovicok, Judith Sargentinik, Donáth Annák,
Dobrev Klárák, Szabó Tímeák, Vadai Ágnesek, Gurmai Ziták
támadnak.

A zalaegerszegi Ady-mozi falára festették egykor a Zaklatás
című film bemutatása után: Zaklass Demi Moore!

Tőle elviselnénk. Dobrevtől, Jourovától, Mijatovictól és a
többi rihonyától nem!

E.E.

Dunja Mijatovic is beszállt Vera Jourova kórusába.

Fotó: FacebookFotó: Facebook

A Demokratikus Koalíció
(DK) arra szólítja fel a kor-
mányt, hogy „lépjen két lépést
hátra” és bízza egy független
szakértőkből álló testületre a
koronavírus-járvány elleni vé-
dekezés irányítását.

A DK EP-képviselője onli-
ne sajtótájékoztatóján emlékez-
tetett, hogy átlépte a húszezret
a koronavírus halálos áldozatai-
nak száma. aztDobrev Klára
mondta, különösen tragikus,
hogy közülük sokakat meg le-
hetett volna menteni. Nem tör-
vényszerű, hogy „ma Magyar-
országon halnak meg a legtöb-
ben lakosságarányosan korona-

Megszólalt a „vírusosztó” Dobrev
vírusban”, ez dilettáns és rossz
döntések sorozatának az ered-
ménye – fogalmazott az EP-
alelnöke.

A magyar kormány az el-
múlt hónapban képtelen volt jó
és következetes döntéseket hoz-
ni, nem hallgatott a szakértők-
re, nem hallgatott a Magyar
Orvosi Kamarára, nem hallga-
tott azokra, akik előre meg-
mondták, hogy tragédia lesz en-
nek az eredménye – jelentette
ki Dobrev Klára. (Forrás: )MTI

***

Ha nem lenne ez a tragikus
járványhelyzet, bizony jót ne-

vettem volna azon, amit a
szemlőhegyi villarabló család
sarja, mondott.Dobrev Klára

Ezt az a némber jelenti ki,
aki koronavírusosan végighak-
nizta agitációs körútján az or-
szágot, ki tudja hány embert
megfertőzve.

Látom, olvasom, ahogy már
Nagy (Trágár) Blanka színvo-
nalára süllyedtek. Ő még csak
azt üzente Áder János köztár-
sasági elnöknek, és a fideszes
képviselőknek, hogy álljanak
hátrébb eggyel és b…sszák ar-
con magukat. Ők már a kettő-
vel való hátralépést javasolják,
ami igen dicséretes. Ez nagy-

jából megegyezik a neander-
völgyi ősember törzsfejlődési
mutatóival.

Tudja mit Dobrev Klára!
Lépjenek egyet előre is! Ujhe-
lyi Istvánnal, Donáth Annával,
Cseh Katalinnal és a többi ha-
sonszőrűvel szerezzenek mond-
juk 2 millió vakcinát brüsszeli ba-
rátaiktól. Mutassák meg, hogyan
kell ezt a járványhelyzetet ke-
zelni. Utána aztán beszélhetünk.

A stílus az önöké, mert
csak így tudnak beszélni (és
érteni). Nekem nem okozott
gondot az átvétele. Ujjgyakor-
lat csupán.

e.e.
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Egy ingatlanzalaszentgróti
visszavásárlási ügye kapcsán
derült ki, hogy a város önkor-
mányzata is ellátta megbízás-
sal a Czeglédy Ügyvédi Irodát.

Történt még 2018-ban, hogy
Zalaszentgrót Önkormányzata
pályáztatás útján 6,55 millió fo-
rintért értékesítette a Batthyány
utca 8-10. szám alatti ingatla-
nokat.

A győztes vállalkozó azon-
ban a szerződésben vállalt ha-
táridőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt meg-
valósítása során, ezért a testü-
let az ingatlanok visszavásár-
lása mellett döntött.

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint az üggyel kap-
csolatban képbe került a Czeg-
lédy Ügyvédi Iroda. A levél
alapján joggal gondolható,
hogy a város vezetése feladat-
tal bízta meg az irodát. Ezt
erősítette meg kiadónknak az
ingatlanvásárlási ügyben érin-
tett cég képviselője, aki el-
mondta, hogy személyesen ke-
reste fel őt Czeglédy Csaba.

Úgy tűnik, hogy a Gyur-
csány Ferenc DK-elnökkel
szoros kapcsolatban álló Czeg-
lédy Csaba ügyvéd – akinek
működését 2020 október 21-
től a Vas Megyei Ügyvédi Ka-
mara felfüggesztette – irodája
nem csak az ellenzéki fővárosi
kerületi önkormányzatoktól kap
jól fizető megbízásokat, ha-
nem most már vidéken is.

Nincs abban semmi megle-
pő, hogy Zalaszentgrót is
Czeglédy Csaba „térképére”
került, hiszen a zalai kisváros
köztudottan a Demokratikus
Koalíció egyik bázisa.

Czeglédy Csaba Zalában (is) ügyködik
– avagy egy ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei (2.)

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánok-
irat-hamisításért és a számvite-
li fegyelem megsértéséért el-
ítélt ügyvéd irodájával van üz-
leti kapcsolatban. Aki és társai
ellen egyébként jelenleg külö-
nösen jelentős vagyoni hát-
rányt okozó költségvetési csa-
lás büntette és más bűncselek-
mények miatt folyik eljárás. A
vád szerint 6,215 milliárd fo-
rint vagyoni hátrányt okoztak
az állami költségvetésnek.

Cikksorozatunk első részé-
ben részletesen beszámoltunk
az ingatlan visszavásárlási ügy
részleteiről, jeleztük, hogy a
folytatásban megszólaltatjuk
az ügyben érintett vállalkozás,
a ügyveze-Két Tarbuza Kft.
tőjét, Tarbuza Attilát.

– Szeretnék tényszerű len-
ni, úgy gondolom, nincs értel-
me mellébeszélni. Fontos ki-
hangsúlyozni, hogy ezt az
ingatlanfejlesztést a Két Tarbu-
za Kft. saját erőből, minden-
féle külső forrás bevonása nél-
kül kívánta megoldani –
mondja az ügyvezető.

– Mit tartalmazott az ere-
deti projekt?

– 17 lakást, 2 üzletet és 8
garázst. Az időpontok esetében
történtek csúszások, s a későb-
biek során mi hivatkoztunk is
erre. Amikor megkötöttük a
szerződést, abban a hiszemben
voltunk, hogy megkezdődhet a
tervezés, majd az építkezés.
Azt tudni kell, hogy a megvá-
sárolt ingatlan két helyrajzi
számon szerepelt, s ezek össze-
vonása időt igényel. A határo-

zat azonban csak az adásvételi
szerződés aláírását követő hét
hónap múlva született meg,
vagyis több, mint fél évet
buktunk.

– Azzal tisztában kellett
lenniük, hogy az összevonás
nem megy egyik napról a má-
sikra…

– Ez igaz, ám amikor meg-
vettük az ingatlant, ígéretet
kaptam arra, hogy az ügyinté-
zés nagyon gyors lesz. Hét hó-
nap lett belőle, nem könnyen,
de tudomásul vettük. A terüle-
ten lévő rossz állapotú épületet
el kellett bontani, az ehhez
szükséges engedély beszerzése
sem ment gyorsan. Közben
megkezdődött a tervezési fá-
zis. Részünkről már körvona-
lazódott egy új épület, ami
mindenki számára megfelelő.
A talajmechanikai vizsgálatok
során kiderült, hogy a talaj
adottságai miatt egy teljesen új
alapozási tervet kell készíteni.
Ez magával hozta az egészGyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot ápol.

Zalaszentgrót frekventált helyén található a telek.

Tarbuza Attila: – Elmondtam a véleményemet Czeglédy Csa-
bának az üggyel kapcsolatban.

Fotó: badog.blogstar.huFotó: badog.blogstar.hu

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

épület szerkezetének megvál-
toztatását is. Egy olyan épüle-
tet szerettünk volna, ami méltó
Zalaszentgrót ezen részéhez.
Mindenféle munkához nem
adom a nevemet. Sajnos a csú-
szások kihatottak az építésügyi
hatóság, a főépítész engedé-
lyezésére is.

– A koronavírus-járvány ho-
gyan befolyásolta beruházást?

– 2019 szeptemberében-
októberében állt össze minden.
Közeledett a tél, kivitelezést
ilyenkor nem kezdünk. Viszont
az első szerződésben vállaltuk,
hogy 2020 január 31-ig vég-
zünk a szerkezetépítéssel, ezért
január 13-án kérelmet nyújtot-
tunk be határidőmódosításra. A
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy bizonyos feltételek-
kel ezt a módosítást megadja.
A koronavírus járvány sajnos
az építőiparban is éreztette ne-
gatív hatását. Egyrészt a be-
tegségek, karanténok miatt.
Másrészt egyes építőanyagok
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beszélgetünk. Személyes talál-
kozót kért, az ügyvédem jelen-
létében. Nekem nem volt ügy-
védem, hiszen arra számítot-
tam, hogy pozitív lesz az elbí-
rálás. A megbeszélés tárgya az
lett volna, hogy a két ügyvéd
egyeztet a megegyezésről. Er-
re nem került sor, de elmond-
tam a véleményemet Czeglédy
Csabának az üggyel kapcsolat-
ban. Ő ezt meghallgatta, s bi-
zonyos számlákról másolatot
kért. Fontos megjegyezni, hogy
ennek a projektnek volt egy
megvásárlási ára, s egy műsza-
ki tartalma. Az önkormányzat
azt gondolja – véleményem
szerint –, hogy a műszaki
tartalomban nincs benne a
tervezés.

– Mennyire forgalomképes
ez a terület?

– Szerintem a leginkább
frekventált területek közé tar-
tozik Zalaszentgróton.

– Tud arról, hogy valaki
érdeklődik iránta?

– Konkrét tudomásom
nincs erről jelenleg.

– Nem is vetődött fel ez a
gondolat önben?

– Amikor ezt az irreálisan
magas kötbért megtudtam, fel-
tételezhettem volna, hogy van
érdeklődő, vagy azt, hogy nem
hozzáértő ember szabta meg
az összeget. Mindkettő feltéte-
lezhető. A kérdés: az volt a cél,
hogy az első szerződés lépjen
életbe?…

Az üggyel kapcsolatban
természetesen megkérdezzük
Baracskai Józsefet, Zalaszent-
grót polgármesterét és dr.
Czeglédy Csabát is.

S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti
helyzetben milyen tájékozta-
tást kaptak a Zalaszentgróti
Képviselő-testület tagjai a meg-
bízott ügyvéd személyével
kapcsolatban Baracskai Jó-
zseftől, aki egy személyben
dönt – a képviselők vélemé-
nyének kikérése után – az
ügyekben. S persze az is ér-

dekes lehet, hogy a képviselők
milyen választ adtak, milyen
véleményt fogalmaztak meg az
ügyvédi irodával kapcsolatban.
(Eddig csupán három képvise-
lő válaszolt elküldött érdek-
lődő levelünkre – a szerk.)

A képviselő-testület Fi-
desz-KDNP csoportjának tag-
jai írásban kértek betekintést
Baracskai József polgármester-
től az önkormányzat és a
Czeglédy Ügyvédi Iroda kö-
zött létrejött szerződésbe. A
szerződési díj összegén túl arra
is kíváncsiak voltak, hogy léte-
zik-e más szerződés is az em-
lített ügyön kívül az önkor-
mányzat és az ügyvédi iroda
között.

Kiadónk időközben meg-
szerezte a Zalaszentgrót Város
Önkormányzata és a Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Iroda

között létrejött ügyvédi meg-
bízási szerződést. Ebben az áll,
hogy a megbízás díja óránként
20.000 Ft + ÁFA, a havi elszá-
molás utáni fizetési határidő
pedig 5 nap. (Zalaszentgrót
idei költségvetése egyébként
valamivel több, mint 2 milliárd
forint).

Egy másik irat is kiadónk
birtokába került. A Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Irodát
képviselő le-dr. Fodor Tímea
velet írt a Két Tarbuza Kft.-
nek, amelyben ez áll:

„Az Önkormányzat és a
gazdasági társaság közötti jog-
vita nem csak polgári jogi ter-
mészetű, hanem annak sajná-
latos módon büntetőjogi vetü-
lete is van. A szükséges egyez-
tetés elmaradása azt eredmé-
nyezheti, hogy a felmerült ag-
gályok nem kerülnek meg-
nyugtatóan tisztázásra, így az
Önkormányzat az ügy összes
vitás körülménye miatt kény-
telen lesz a szükséges jogi lé-
péseket megtenni.”

A kft. képviselője, Tarbuza
Attila érdeklődésünkre azt mond-
ta: fogalma sincs arról, hogy
mi az a „büntetőjogi vetület”
az ügyben.

E.E.
* * *

Az ügy újabb fejleményeit
honlapunkon (www.zalatajkiado
.hu) kísérhetik figyelemmel.A költségekről is essen szó…

Vegyes rendelkezések, vegyes érzelmek…

Leszerződtek…

beszerzési ára megdrágult –
főleg a külföldről származóké
–, ráadásul a szállítási határidő
is jelentősen megnőtt.

– Elmondaná a módosítás
feltételeit?

– Az eredeti szerződésben
szerepelt a nem megvalósulási
kötbér, és a késedelmi díj. A
határidő módosítás feltétele-
ként ezeknek a sokszorosát
kérték, olyan irreálisan magas
összeget állapítottak meg,
hogy nincs olyan építési vál-
lalkozó, aki ezt elfogadná.

– Volt-e tudomása arról,
hogy más is kinézte magának
ezt az ingatlant?

– Zalaszentgrót kisváros…
Információk keringenek. Ez az
ingatlan a település frekventált
részén van. A romos épületet
lebontottuk, ráadásul közmű-
vesített, a patkányfészkeket
pedig megszüntettük. Most
már csábító befektetési terület.

– Térjünk vissza a meg-
emelt drasztikus kötbérhez!

– Ezt nem vállalhattuk.
– Érzése szerint olyan fel-

tételt szabtak, amire csak ne-
met lehetett mondani?

– Igen, véleményem szerint
ez történt. Az önkormányzat
tudomásul vette a döntésünket,
s ettől kezdve az eredeti szer-
ződés, vagyis a visszavásárlás
lépett életbe.

– Mennyit veszítettek eddig
ezen a beruházáson?

– Több, mint 40 millió
forintot.

– Mikor értesült a testület
döntéséről?

– Hivatalos értesítést még
nem kaptam róla.

– Mikor lépett képbe a
Czeglédy Ügyvédi Iroda?

– Az önkormányzat részé-
ről kaptam egy levelet, hogy
megkeresték dr. Czeglédy Csa-
bát, Zalaszentgrót hivatalos
képviselőjét ebben az ügyben.

– Tárgyalt ön dr. Czeglédy
Csabával?

– Itt volt Zalaszentgróton,
ebben az irodában, ahol most



10 2021. április 15.Zalatáj

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S
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Egy brit egyetem tanárai sze-
rint, a régi nagy zeneszerzők
szorongást válthatnak ki a feke-
téknél.

Az Oxfordi Egyetem Zenetu-
dományi Karán tanárok egy
csoportja azt tervezi, hogy a
tananyagból kiveszik a „fehér
gyarmatosítóknak” bélyegzett
zeneszerzők munkáit, mert ők
a rabszolgatartás időszakában
alkottak – értesült a brit The
Telegraph lap.

Betiltanák Mozartot
A BLM ürügyén eltörölnék a klasszikusokat

A tervezet értelmében a jö-
vőben nem képezné a tananyag
részét Mozart, Beethoven, Haydn
és sem, mivel ők a „fehérBach
felsőbbrendűséget” jelenítik meg.
A BLM nyomására pedig „de-
konstruálni” és „dekolonizálni”
kell a tantervet, amely a radi-
kális baloldali tanárok szerint
„túlzottan eurocentrikus”, más-
képp fogalmazva túlzottan „Nyu-
gat-centrikus”. Ezért – mint han-
goztatják – nem ad teret az el-

térő kulturális hagyománnyal
rendelkező, például a fekete ze-
neszerzőknek, ez pedig szoron-
gást válhat ki a színes bőrű hall-
gatók körében, akikből egyre
több van az Oxfordi Egye-
temen.

A problémásnak mondott, a
„fehér felsőbbrendűséget” kép-
viselő neves személyiségek kö-
zött felmerült Franz Schubert
osztrák zeneszerző, és egy 14.
századi, tehát középkori fran-
cia muzsikus-költő, Guillaume
de Machaut neve is. (Forrás:
Origo)

***

Bravó, csak így tovább! A
totális elhülyülés már az egye-
temekre is betette a lábát. Ráa-

dásul a hagyományaira olyan
büszke Angliában is.

Nem elég, hogy a Premier
Liga mérkőzései előtt féltérdre
ereszkednek birka módon a fut-
ballisták, most már az egyete-
men tanítók egy részénél is „fél-
árbócra” eresztették az „IQ”-
zászlót.

Majd ha egyszer levonul
ez a kétes eredetű Covid-jár-
vány, a felszabaduló vírusosz-
tályokat át kellene alakítani az
ilyen elmebetegek kezelésére.

Addig is célszerű lenne
csak fekete billentyűzetű zon-
gorákat, orgonákat és tangóhar-
monikákat gyártani. Csak fél-
hangok töltenék be ezt a tel-
jesen megőrült világot.

E.E.

Ez még egy normális zongora billentyűzete. A fehér billentyűk
napjai meg vannak számlálva?

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az ellenzéki pártszövetség
arra kért mindenkit hétfőn, a Fa-
cebookon nyilvánosságra hozott
videójában, hogy éljen a védőol-
tás lehetőségével.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP
társelnöke a videóban hangsú-
lyozta: „minden magyar kapja
meg az oltást!”.

„Ez az egyetlen módja an-
nak, hogy legyőzzük a koro-
navírust, és visszakapjuk az
életünket” – tette hozzá.

Fekete-Győr András, a Mo-
mentum elnöke azt mondta:
„a korlátlan felhatalmazással
rendelkező Orbán-kormány a fe-
lelős azért, ami a koronavírus-
járvány alatt bekövetkezett Ma-
gyarországon. A Fidesz a fe-
lelős azért, hogy a járvány kö-
zepette több mint négyezer
egészségügyi szakdolgozó hagy-
ta ott a kórházakat”.

Szabó Tímea, a Párbeszéd
társelnöke szerint Orbán Vik-
tor a felelős azért, hogy az
utóbbi időben a világon la-
kosságarányosan Magyaror-
szágon halnak meg a legtöb-
ben a koronavírus-fertőzés kö-
vetkeztében.

Orbán Viktor ahelyett,
hogy gyors és hatékony intéz-
kedéseket hozott volna a jár-
vány terjedésének megfékezé-
séért, az „éj leple alatt pri-
vatizálta az egyetemeket, és
százmilliárdokat lapátolt ki a
haverok zsebébe, magánala-
pítványokba, sportra, dubaji
világkiállításra, vagy éppen
Semjén vadászkiállítására” –
mondta.

Kanász-Nagy Máté, az LMP
társelnöke kiemelte: „Orbán kor-
mánya, strómanjai a korona-
vírusjárvány alatt nyerészked-
tek és dubajoztak”, a minisz-
terelnök és kormánya súlyos
tíz- és százmilliárdokat utalt át
„közpénznyelő alapítványok-
ba, vadász-kiállításra, felcsúti
hobbifocira, miközben több
mint 20 ezer magyar családot
ért tragédia”.

Miközben százezrek kerül-
tek utcára, gyerekek maradtak
árván, vállalkozások tömke-
lege jelentett csődöt, és az
orvosok, ápolók hiába kértek

Már az aljasságuk beismerése közben is hazudnak
Ellenzéki pártszövetség: mindenki oltassa be magát!

segítséget – közölte Jakab
Péter, a Jobbik elnöke.

Gyurcsány Ferenc, a De-
mokratikus Koalíció elnöke a
videó végén kijelentette: azt még
Orbán Viktor és kormánya sem
tudja tőlük elvenni, hogy arra
biztassák az embereket, oltas-
sák be magukat.

Az ellenzéki pártszövetség
azt kéri, mindenki kaphassa
meg az oltást. Az állampolgárok-
tól pedig azt kéri: jelentkez-
zenek a védőoltásért, regiszt-
ráljanak – mondta Gyurcsány
Ferenc.

A DK, a Jobbik, az LMP,
a Momentum, az MSZP és a
Párbeszéd által jegyzett –
hétfőn az MTI-hez eljuttatott –
közleményben kiemelték: az
ellenzéki pártszövetség állás-
pontja egyértelmű: „az oltás
az egyetlen módja annak,
hogy legyőzzük a koronaví-
rust, és visszakapjuk az éle-
tünket”.

Azt írták: Orbán Viktor mi-
niszterelnök „hiába próbálja
újabb hazugságkampánnyal az
ellenzékre kenni a felelősséget”.

A valóságban az Orbán-kor-
mány „hibás döntései és fele-
lőtlen mulasztásai miatt jutot-
tunk oda”, hogy már naponta
több százan halnak meg a koro-
navírus-járvány következtében
Magyarországon, és az elhuny-
tak száma átlépte a húszezret –
írták.

A baloldali pártok ma is
aláírásokat gyűjtenek a kínai és
az orosz vakcinák ellen – re-
agált a Fidesz az ellenzéki pár-
tok közös videójára hétfőn.

Az ellenzéki pártszövetség
a Facebookon nyilvánoságra ho-
zott videójában mindenkit arra
kért, hogy éljen a védőoltás le-
hetőségével.

A Fidesz az MTI-hez el-
juttatott közleményében azt ír-
ta: miközben a baldali pártok
másokat lebeszélnek, politiku-
saik „magukat bezzeg sorban
beoltatják”.

Úgy folytatták: a baloldali
pártok „felelőtlen kampányá-
nak az áldozata” az önkor-
mányzati képviselőjük is, aki
nem fogadta el a kínai vakci-

nát, majd megbetegedett és
meghalt.

A brüsszeli vakcinaszállítá-
sok lassúsága miatt keleti vak-
cinák nélkül egymillióval ke-
vesebb ember lenne beoltva ma
Magyarországon – tették hoz-
zá, felszólítva a baloldali párto-
kat, hogy „hagyják abba a vak-
cinák elleni aláírásgyűjtést és a
kórházak, rendelőintézetek felelőt-
len rágalmazását”. (Forrás: )MTI

***

Még az aljasságuk beisme-
rése közben is hazudnak az el-
lenzéki pártok képviselői. Gát-
lástalanul. Kötetnyi korábbi nyi-
latkozatuk pechükre hitelesen
dokumentálja hogyan nyilatkoz-
tak kezdettől fogva járvány-
ügyben. Ezt nem tudják már
letörölni a közösségi oldaluk-
ról, de letagadni sem.

Nagyon nehéz, de azért
lehet ezekre az alakokra jelzőt
találni. Megkíméljük az olva-
sókat a felsorolástól.

S húsvéthétfő után már azt
fröcsögik majd világgá, hogy
az oltás legnagyobb ellenzője
Magyarországon maga Orbán
Viktor volt, de hiába küzdöt-
tek a zsarnok ellen. A diktátor
eltaposta őket.

Sajnos nem tudom szó
nélkül hagyni az ellenzék
mocskos hazugsághalmazá-
ra adott hervadt Fidesz-választ
sem. Ha ilyen bágyatag, ön-
ismétlő stílusban folytató-
dik az ellenzék szembesítése a
valósággal, akkor biztos, hogy
nem lesz újabb kétharmad,
de az ötvenegy százalék is
nehezen jön össze jövő ta-
vasszal.

E.E.

Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára hirtelen az oltás
nagy támogatója lett. Pechükre minden korábbi nyilatkozatu-
kat azonban nem tudták törölni.
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Az egykor szebb napokat látott ma márzalaszentgróti sajtüzem
az enyészeté. Az üzem elődjénél, a vajgyárban 1928-ban indult
a termelés. 1945 után a Zala Megyei sajtüzeme lett.Tejipar Vállalat

Az 1990-es években aztán megszűnt a sajtgyártás, noha az
1994-ben alapított Grót Sajt révén történt még próbálkozás a
folytatásra.

Az egykori üzem ma már csak egy ipartörténeti emléke Za-
laszentgrótnak. Bezárása utáni hiteles sorsáról nem sok informá-
ciót lehet tudni.

Ellenőrizhetetlen történetek keringenek az üzem leszerelésé-
ről, kiürítéséről. Lapunk annyit megtudott, hogy az ingatlan je-
lenleg egy budapesti ingatlanfejlesztő, kereskedelmi és szol-
gáltató kft. tulajdonában van.

Arra kérjük olvasóinkat, hogy akinek információi vannak a
sajtüzemmel kapcsolatban, jelezze nekünk. Szeretnénk olvasó-
inkat tájékoztatni az egykor jó hírű szentgróti sajtüzem sorsáról.

E.E.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Közel négy kilométer hosz-
szú, a város jelentős cégeit is
elérő új kerékpárút építése kez-
dődött meg déliZalaegerszeg
részén – közölte a helyszínen a
zalai megyeszékhely polgár-
mestere.

Új kerékpárút épül
Balaicz Zoltán (Fidesz-

KDNP) jelezte: a város klímavé-
delmi stratégiájának, illetve a
polgármesteri választási program-
nak is kiemelt része, hogy Zala-
egerszegen jelentős mértékben
bővítik a kerékpárutak hálóza-

tát. Még 2019-ben 6,5 kilomé-
teres szakasz készült el 406 mil-
lió forintból a Platán sortól a Gé-
bárti-tó irányába, a mostani építke-
zés pedig a déli városrészben, a
Zrínyi utca mentén zajlik, ahol
3,8 kilométeres szakasz készül
257 millió forintból.

A helyi Kovács Károly Vá-
rosépítő Program részeként, a Te-
rület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program pályázatán el-
nyert összegből a nyár végéig
megvalósuló új kerékpárút egye-
bek mellett az elektronikai gyár-
tással foglalkozó Flex és a bú-
toripari ADA gyárainak elérését
teszi lehetővé kerékpáron. Egy-
re nagyobb igény mutatkozik
ugyanis arra, hogy a dolgozók
a munkahelyeiket kerékpárral is
biztonsággal meg tudják köze-
líteni – mondta el a polgármester.

Balaicz Zoltán azt is hoz-
zátette: a város két további hely-
színén egy 2,8 és egy 4,5 ki-
lométeres újabb bicikliút építé-
se már biztos – de újabb kettő
tervei is készülnek –, ezzel pe-
dig összesen közel 18 kilomé-
terrel bővül a zalai megyeszék-
helyen a bicikliút-hálózat hossza,
de a két új tervvel együtt akár
25 kilométernyi is épülhet.

Vigh László országgyűlé-
si képviselő, miniszteri biztos
(Fidesz) úgy fogalmazott: sze-
retnék a várost teljesen kerék-
pározhatóvá tenni, amihez
újabb forrásokra is pályáznak.
Az pedig már egy távlati cél,
hogy a választókerület három
városát, Zalaegerszeget, Za-
lalövőt Lentités is kerék-
párúttal kapcsolják össze.
(Forrás: )MTI

Elkezdődött a munka.
Ma már az enyészeté
Volt egyszer egy sajtüzem Szentgróton


