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Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei
nem, hát saját lelkiismeretétől.
Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint például jónéhány ellenzéki politikusnak –,
akkor valóban függetlenek. Az
etikától, a korrektségtől feltétlenül.

Medvessy „kolléga” hosszú
dörmögéséből kiderül, hogy a
város érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy Csabával, hanem dr. Fodor Tímeával kötött szerződést.
(Folytatás a 2. oldalon)

Mihez ért Karácsony Gergely?
Az ominózus ingatlan, immár a lebontott épület nélkül.

Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a zalaszentgróti önkormányzat és a
Két Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 810. szám alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.
Hosszú hallgatás után a
szentgróti önkormányzat által
kiadott lap, a Szentgróti Hírek
is foglalkozott az esettel. A
kétoldalas cikkben Medvéssy
független tollforgató csendes
brummogására Baracskai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más
a véleménye a Batthyány utca
8-10. szám alatti ingatlanvá-

sárlási-visszavásárlási ügyben.
Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitattuk soha, hogy az
önkormányzat, pontosabban a
polgármester első lépése a határidő be nem tartása miatt
indokolt volt a vállalkozó felé.
Ami azonban ezután történt, az
meglehetősen furcsa.
A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív sajtóról van szó. Még
akkor is, ha ilyen nem létezik a
világon. Szentgróton persze ez
a csoda is megeshet. Pedig
olyan – a sajtó esetében is –
nem létezik, hogy független
valami, vagy valaki.
Valakitől, vagy valamitől
mindenki függ. Ha mástól

A napokban kellemetlen
dolog érte Karácsony Gergely főpolgármestert. Kiderült
ugyanis – egy világváros vezetőjeként –, hogy nem beszél
idegen nyelvet. Na jó, ha magyarul beszél – s mondandójának tartalmát nem nézzük –,
szavait megértjük. S ez bizony komoly eredmény a főpolgármester részéről, hiszen
a magyar köztudottan nehéz
nyelv. Talán ezért sem tanulnak magyarul a külföldi politikusok. Így ha Karácsony Gergely beszélni szeretne velük,
hát tolmácsra van szükség.
A nyelvtanulással kapcsolatban egy klasszikus rendőrvicc jut eszembe. Egy külföldi
érdeklődik valami iránt a magyar egyenruhástól több nyelven is, de nem jár sikerrel, hi-

szen nem érti, hogy mit kérdeznek.
Elképzelem, ahogy Karácsony főpolgármester úr kerékpársávot fest a Nagykörúton, s egyszer csak megáll
mellette egy külföldi rendszámú kocsi. A vezető a főpolgármesteri hivatal iránt érdeklődik előbb angolul, majd németül, sőt oroszul is megpróbálkozik, de nem jár sikerrel.
Karácsony Gergely lelkes
aktivistája odalép főnökéhez,
s megjegyzi: – Úgy látom,
ideje lenne már valamilyen
idegen nyelvet tanulni főpolgármester úr! Karácsony
erre széttárja kezeit és így
szól: – Minek, hiszen láthatta,
hogy ez az úr sem ment vele
semmire?!
(Folytatás a 2. oldalon)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Karácsony Gergely éppen gondolkodik…
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Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei
(Folytatás az 1. oldalról)
Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos, ha dr. Fodor Tímea a Dr.
Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda tagja, akkor valami köze
lehet Fodor Tímeának dr.
Czeglédy Csabához. Azon az
„elhanyagolható” szemponton
kívül, hogy házastársak. S vajon miért nem kérdezte meg
Medvéssy „kolléga”, hogy
miért dr. Czeglédy Csaba ment
el személyesen tárgyalni Szentgrótra a kivitelező cég képviselőjével?
S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében
– ha már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó
erre nem volt alkalmas – olyan
ügyvéd, aki képviselni tudta
volna az önkormányzatot a
kérdéses ügyben?
Baracskai Józsefnek volt
kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor
kölcsönért fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségemmel, Klárával
(Dobrev Klára – a szerk)! S
láss csodát! Czeglédy megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő előre

látta – látnoki képességei miatt
–, hogy Czeglédynek az ügyvédi kamara felfüggeszti majd
az ügyvédi működését, s ezért
hivatkozik dr. Fodor Tímeára.
Miközben a szerződést a Dr.
Czeglédy és Társai Ügyvédi
Irodával kötötte. A fideszes
lakájmédiával nem egy szinten
említhető, Pulitzer-díjra esélyes
mértéktartó, kiegyensúlyozott
Medvéssy nevezetű tollforgató
azonban erre nem kérdezett rá.
A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre nem említi
a szakirodalom az emlékezetkiesést.
Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton
is, hogy kedvenc filmem, A
tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi
a szentgróti polgárok jelentős
részét.
Azért jó lenne megérni,
hogy Baracskai József – igazi
férfira jellemzően – őszinte
lenne. A férfi minősítés –
mielőtt megtámadnának áljogi
szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Hanem a korrektségre, őszinteségre. Főleg
akkor, ha egy közösséget képvisel, vezet. Politikus férfiként.

Mihez ért Karácsony Gergely?
(Folytatás az 1. oldalról)
Egy korábban készült tudósításból az viszont kiderül,
hogy ennek ellenére szorgalmasan próbálja képezni magát
ezen a területen. Látszik, hogy
folyékonyan, felsőfokon tud
már angolul bólogatni, amint
Szijjártó Péter miniszter be-

szélget (ne szépítsük, tolmácsol Karácsonynak) egy délkoreai polgárral a Hableány
hajó tragikus dunai balesete
kapcsán.
Budapest főpolgármestere
autót sem tud vezetni, hiába
próbálkozott eddig a vizsgával. Nem sikerült. Így feltétle-

Szijjártó Péter (jobbról) tolmácsol Karácsony Gergelynek.
Középen a dél-koreai nagykövet.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az
irodát képviseli.

Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsértéséért
elítélt ügyvéd irodájával van
üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más
bűncselekmények miatt folyik

eljárás. A vád szerint 6,215
milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy
és Társai Ügyvédi Iroda között
létrejött ügyvédi megbízási
szerződésben az áll, hogy a
megbízás díja óránként 20.000
Ft + ÁFA, a havi elszámolás
utáni fizetési határidő pedig 5
nap. (Zalaszentgrót idei költségvetése egyébként valamivel
több, mint 2 milliárd forint).
E.E.

nül sofőr kell, ha éppen nem
kerékpárra pattan.
Karácsony Gergelynek időnként gondja akad Budapest
térképével, s az égtájakkal is,
ha egy kerületet keres.
Hogy (fő)várost tud-e vezetni Karácsony Gergely? Erre
leginkább az a tény adja meg a
választ, hogy a 2019-es önkormányzati választás óta semmi
olyan jelentős beruházás nem
történt Budapesten, ami a Karácsony-féle városvezetés nevéhez fűződik.
Viszont nagyszerűen ért az
általa vezetett baloldali többségű városvezetés (természetesen
a hasonló színezetű kerületi testületek is) a Tarlós István korszakából származó tőketartalékok feléléséhez. Értéket nem
teremtő, értékeket felélő várospolitikában nagymesterek.
Csak ehhez értenek…
Karácsony Gergelyt egyébként már sokan Orbán Viktor
jelenlegi miniszterelnök kihívójának tekintik a jövő évi
parlamenti választáson. Felvetődik a kérdés: a kampánnyal
terhelt időszakban hogyan tudja majd ellátni főpolgármesteri
teendőit?

A 2019-es választások óta
eltelt időszak alatti teljesítményét – ami gyakorlatilag egyenlő a nullával – nem fenyegeti
veszély. Ráadásul ott van a
Mekk Elek szocliberális brigád
– négy főpolgármester–helyettessel… Gy. Németh Erzsébet,
Kerpel-Fronius Gábor, Kiss
Ambrus és Tüttő Kata – a négy
kontár nagyszerűen tudja majd
helyettesíteni. Ők is Gyurcsány Ferenc emberei. Egyedül a korábbi, ötödik főpolgármester-helyettes, Dorosz Dávid lógott ki a sorból, aki –
ahogy a politikai zsargon tartja
– önszántából mondott le
posztjáról. Így lett teljes Gyurcsány Ferenc befolyása a Városházán.
Visszatérve Karácsony Gergelyre. Napjaink politikai életének egyik talányos kérdése:
mit „esznek” az emberek ezen
a tehetségtelen, teszetosza figurán?
Meglátják, előbb-utóbb az
Európai Unió vezetője is lehet.
Arra a posztra egyébként tökéletesen alkalmas a jelenlegi
unióban. Visz majd magával
néhány tolmácsot…
E.E.
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A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete
Magyarország nagy léptekkel halad előre az oltási programban. A magyar lakosság átoltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai oltási eredmények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű
teljesítményre,
összehangolt munkára képes.
Ebben a megfeszített munkában a Zala Megyei Kormányhivatal is aktívan közreműködik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja részletesen tájékoztatta lapunkat.
Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében
– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covideset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátterében a megye lakosságának
védelme, egészségének megóvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószínűleg még sokáig velünk marad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munkával, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzésén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló háttérmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr szavai is alátámasztják, aki az oltási programot az ország történetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként definiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hétvégén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szervezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.
A helyi adottságok ismerete nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel januárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Megyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátáshoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontosságára.
Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe leosztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport elosztási terve alapján a kormányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, amelyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kórházakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtandó oltási feladatokról. A munkát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina esetében külön elosztási tervet kell
kidolgozni.
– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvosi körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekapcsolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxisokban felhasználandó, hivatalunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gondoskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a feladatok kiosztásában, hiszen arról – a naprakész információk
begyűjtését követően – visszacsatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacsoport és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok tervezhetősége érdekében – mutatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. Ennek, mint hangsúlyozza, rendkívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzésről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szervezés eredménye
– A munka az előkészítéssel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szakszemélyzet, valamint a háziorvosok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának eredményeként fejeződik be. Ehhez az emberfeletti teljesítményhez valóban az szükséges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.
Magyarországon ötféle vakcinával oltanak, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság átoltottsága. Zalában is valamennyi, Magyarországon engedélyezett vakcinával oltottunk már – összegzett a kormánymegbízott.
– Az elmúlt hónapban jelentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók aránya. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala megyében is folyamatosan emelkedik. Mivel az oltásokkal tartósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.
Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alapján haladtunk az immunizálással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért arra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási időpontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztrációval rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számára rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvasható az időpontfoglaló rendszer működéséről.
Védekezés közben a gazdaság újraindítására is gondolni kell
– Az emberek életének védelme mellett a gazdaság új-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott.

raindítása is életbevágó – szögezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy prioritást jelent, hiszen a kormányhivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági szereplők, vállalkozások, munkavállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali határidővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.
A gazdaságvédelmi intézkedések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 munkavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű munkabér-támogatásban. Ennek jelentős részét előlegként, a többit utólagos elszámolást követően fizették vagy fizetik ki.
– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése megvalósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és a kijárási korlátozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek életbe, amely a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt megnyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatérhetett a már régóta vágyott
normális medrébe.
Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az oltásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állampolgárok is minél előbb hozzájuthassanak a vakcinához – zárta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

Rossz előérzet

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

– Erősen gágognak a libák az ólban, apjuk! Alighanem a
Bajnai jön kampányolni...
(2013.08.15.)

Kánikula

• 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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

– Minden rosszban van valami jó is, gazduram. Magának
elégett a kukoricája, viszont tele voltak a Balcsi partján a
szállodák!
(2013.08.15.)

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

Rávezetés

www.zalatajkiado.hu

– Most mondták be, hogy a kormány visszafizette az IMFhitel utolsó részletét. Ideje lenne, hogy kövesd a jó példát,
Jocókám!...
(2013.08.15.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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A takarékosságot helyezték előtérbe
Sajtóközlemény a Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2021. május 7-én hozott döntéseiről
A koronavírus járvány következtében a 27/2021. (I. 29.)
Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben képviselőtestületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény
46.§ (4) bekezdése alapján a
közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés
munkaterv szerinti harmadik
ülésének megtartására ezért
nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai részére az
előterjesztések a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. Az előterjesztésekkel
kapcsolatban a képviselők a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
A közgyűlés elnöke a napirendet alkotó mind a hat
előterjesztés tekintetében meghozta döntését.
Összeállításra került az elnöki beszámoló, amelyet a Zala Megyei Önkormányzati Hi-

vatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadás követett. A testület 61/2019. (XII.12.)
KH számú határozatával jóváhagyott ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzésekről
szóló éves ellenőrzési jelentést
a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet
elfogadásáig szükséges jóváhagyás céljából a képviselőtestület elé terjeszteni. Ennek
az önkormányzat eleget tett a
következő napirendi pontként
szereplő zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásával. A rendelet rögzíti, hogy a 2020. év
során előirányzat szinten a költségvetés főösszege 1.082.033 e
Ft-ra módosult, a bevételek
967.984 e Ft-ra, a kiadások
444.193 e Ft-ra teljesültek. A
Zala Megyei Önkormányzatnak 2020. december 31-én
nem volt adósságállománya,
tekintettel a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe. A Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évben a rendelkezésre álló
forrásokból a takarékosság elvét előtérbe helyezve a tör-

A Zala-Cereália Kft. TÜSKESZENTPÉTERI MALOMBA
MOLNÁR szakmunkást vagy betanított munkást keres.
Három mûszakos munkarendben.
Elõnyt jelent:
lakatos tapasztalat, vagy
bármilyen szakmunkában eltöltött idõ!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az alábbi
elérhetõségen lehet: titkarsag@zala-cerealia.hu
Érdeklõdni: Kertész László tel.: 30/375-3030
Zala-Cereália Kft.
8790 Zalaszentgrót, Nyár út 1.

Dr. Pál Attila

vény által előírt feladatokat
teljesítette.
A zárszámadási rendelettervezet elfogadását követően
a megyei önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosítása szerepelt a napirendi pontok között. A legutóbbi költségvetési rendelet-módosítás
az önkormányzat és a hivatal
2021. évi bevétel-kiadási főösszegét 919.210 e Ft-ban határozta meg. Az azóta eltelt
időszakban a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum megvalósítása, a capCROSSplan, a
CO-EMEP,
valamint
az
ATHU116 WomEn-Puls című
pályázat vonatkozásában is
többlettámogatás került megállapításra, amelynek átvezetésével az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének bevételkiadási főösszege 930.247 e
Ft-ra módosul.
A pénzügyi témájú napirendi pontok után a Zala Megyei Önkormányzat tulajdonosi jogkörébe tartozó Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2020. évi működéséről

szóló beszámolójának, majd a
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására került sor.
Az alapítvány vezetője beszámolójában
hangsúlyozta,
hogy az alapítvány a 2020-as
üzleti esztendőben az évközben kialakult és azóta is tartó
vírushelyzet vállalkozásokat
érintő negatív hatásait megérezte: a tervezett hitelügylet
szám 15%-kal csökkent, a hitel
moratórium miatti kamatbevételek csökkentek, a Széchenyi
Kártya program népszerűsége
ugyanakkor nőtt, 2020-ban
108 ügyletnél, 1.8 milliárd Forint hitelkérelemnél működtek
közre. A pályázati programok
sikeresen futottak, az inkubátorházakban a bérlők maradtak, bérleti díj kiesés nem volt.
Az alapítvány nyereséges működése és stabil pénzügyi háttere biztosítja a fenntartható
működést.
A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója kitért a társaság Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében futó kerékpárútfejlesztési és paktum pályázatok lebonyolításában betöltött
szerepére, valamint a Duna
Transznacionális Programban
megvalósuló DREAMROAD
projektben való projektpartnerként elvégzett tevékenységére. Ezzel egyidejűleg az
irányadó jogszabályi határidőben elfogadásra került a Kft.
közhasznúsági melléklete is.
Zalaegerszeg, 2021. május 7.
dr. Pál Attila
elnök

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Most már nem tagadhatja
DK-s polgármestere van Zalaszentgrótnak
Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere nagy mestere a csúsztatásnak. Mondhatni
nem őszinte, bár a mai világban egy politikustól már nem
is alapkövetelmény ez. Mielőtt
hatalomra kerülnek, ígérnek fűtfát, majd amikor felelős pozícióban a csőd szélére „kormányozzák” az országot, egy teátrális
szózatban elvtársai arcába vágja
az őszödi böszme, hogy nyilvánvalóan végighazudták az utolsó
másfél-két évet. Elkúrták. Nem
kicsit, nagyon. Európában még
ország ilyen böszmeséget nem
csinált.
Nos, Baracskai József nem
egy országot, hanem „csak” egy
kisvárost kormányoz, ettől függetlenül azért mesterien tudja
manipulálni a közvéleményt. Az
ominózus szentgróti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben
azt nyilatkozta az önkormányzat által megjelentetett lapban,
hogy nem is dr. Czeglédy Csabával, hanem dr. Fodor Tímeával kötött szerződést. Ha ez így
lenne, akkor a szerződésen nem

a Dr. Czeglédy Csaba és Társai Ügyvédi Iroda, hanem a Dr.
Fodor Tímea és Társai Ügyvédi
Iroda szerepelne, amelyet dr. Czeglédy Csaba képvisel, hiszen ő kereste fel személyesen az ügyben
érintett vállalkozót Zalaszentgróton.
No, de most nem is ez a téma, hanem egy korábbi csúsztatása a polgármesternek. A 2019es önkormányzati választáson a
Szentgrót Most árnyékszervezet
színeiben indult, nem vállalva
nyilvánosan a Gyurcsány Ferenc
vezette Demokratikus Koalícióhoz való kötődését. Pedig már
akkor is nyilvánvaló volt, hogy
ahhoz a csapathoz tartozik. Becsapta, félrevezette a szentgróti
választókat!
Most azonban ezt már nem
tagadhatja. A Demokratikus Koalíció kampányfilmjében úgy szerepel, mint Zalaszentgrót DK-s
polgármestere. Sőt meg is szólal. S persze újra csúsztat. A következőket mondja: „Egyik legnagyobb problémánk, hogy az általános és középiskolát elvették

Nincs kétség, Baracskai József Zalaszentgrót DK-s polgármestereként szerepel a Demokratikus Koalíció kampányfilmjében.

tőlünk, pedig az egyik legfontosabb a település, akár az ország utánpótlásának a fiatalok jövője. Semmi beleszólásunk abba,
hogy az oktatásban milyen irányvonalban haladjunk tovább.”
Az a helyzet Barcskai úr, hogy
az állam jelentős terhet vett le
nagyon sok önkormányzat válláról, amikor átvette az iskolák
működtetését. A Medgyessy-,
Gyurcsány-, Bajnai-kormány időszaka alatt az önkormányzatok
eladósodtak, részben az iskolák
működtetése miatt is. Az Orbán-kormány viszont átvette az
iskolák fenntartását és átvállalta az önkormányzatok tartozását is. Az ön által vezetett

város azonban még a vihar
által megrongált Hősi emlékművet sem tudta helyreállíttatni más-fél év alatt. Az iskola pedig azért nagyobb falat.
Tudja DK-s polgármester
úr, nincs azzal semmi gond,
ha ön a Demokratikus Koalíció elkötelezettje. Pártja nyugodtan szidhatja, gyalázhatja a diktátor, a demokráciát Magyarországon megszüntető Orbán
Viktort és kormányát. Ám vállalja nyilvánosan pártját annak értékeivel, hibáival együtt.
Ha egy Gyurcsány vezette pártnak egyáltalán vannak értékei…
E.E.

A „független” polgármester Magyar kézben…
Íme Baracskai József (balról) Zalaszentgrót független –
DK-s – Szentgrót Most (érdekes választási koalíció) színekben serénykedő polgármestere
baráti társaságban.
Középen Gyurcsány Ferenc
bukott miniszterelnök, a Demo-

kratikus Koalíció elnöke, jobbról egy zalai vendéglátós, aki
nem számít közszereplőnek,
így az arcát sem mutatjuk.
Az ő Facebook-oldalán szerepelt egyébként a fotó minap,
de nem sokáig, mert azóta
levették.

Négy, eddig olasz tulajdonban lévő zalai agrárcéget vásárolt meg a George's Venture Capital (GVC) Zrt., így mintegy
négymilliárd forintnyi termelőkapacitás került magyar kézbe – közölte a társaság az MTI-vel.
A száz százalékban magyar tulajdonú GVC Zrt. olasz magánszemélyek által birtokolt zalai agrárvállalkozásokat vásárolt
meg, a Kampfl Kft.-t, a Taxbi Kft.-t, a ZÁG-Körte Kft.-t, valamint
a Mikam Agro Kft.-t. A főként szántóföldi növénytermesztéssel és
állattenyésztéssel, tejtermeléssel foglalkozó agrárcégek termelőkapacitásának együttes értéke mintegy négymilliárd forint.
A közlemény szerint a felvásárlással nemcsak a magyar nemzetgazdaság erősödik, hanem biztosítottá válik számos zalai család megélhetése a stabil munkahelyek teremtése és fenntartása
révén.
Ezen felül a szintén a GVC Zrt. égisze alá tartozó, piacvezető étkeztetési szolgáltató Hungast még jobban lerövidítheti az
ellátási láncokat azzal, hogy magyar alapanyagokból, magyar
munkaerő hozzáadott értékével állít elő termékeket, amelyek a
kisebb szállítási távolságokkal környezetvédelmi törekvéseket is
szolgálnak – derül ki a közleményből.
A társaság honlapja szerint a George's Venture Capital Zrt. a
piacvezető étkeztetési szolgáltatóként működő Hungast mellett az
agráriumban a Villgroup Csoport – amelynek vezető cége a VillánySzársomlyó Kft., valamint a villányi Batthyány Pincészet –, továbbá az Oktogon Magántőke Alapkezelő Zrt. tulajdonosa.
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A vakcinagyártók megvesztegették az EU-biztost?
Korrupciós botrány Brüsszelben
Érdekes videóval jelentkezett nemrég a Feketén-fehéren
blog. Ómolnár Miklós ezúttal 4 millió euró vesztegetési pénznek
eredt a nyomába.
Az Európai Unió történetének egyik legnagyobb korrupciós
botránya van kibontakozóban. Mivel kellemetlen a történet, az
európai média nagy része, a magát függetlennek mondó sajtó,
szokása szerint nem lát, nem hall, nem beszél.
Az elkésett, elrontott európai uniós vakcinaszerződéseket
aláíró egészségügyi biztos, Stella Kyriakides vállalhatatlan korrupciós botrányba keveredett. Sokan máris biztosra veszik, hogy
a vakcinagyártók vesztegették meg.
Váratlanul több, mint 1 milliárd forint, pontosan 4 millió
euró jelent meg az uniós egészségügyi biztos asszony férjével
közös számláján. A ciprusi sajtó máris – szó szerinti idézet –
passzív vesztegetésről beszél.
A pénz az állami tulajdonban lévő Ciprusi Szövetkezeti Bank
révén landolt a biztos asszony családi számláján és a botrányt elkerülendő, megpróbálták valamiféle hitelnek, kölcsönnek álcázni.
Nagyon kilóg a lóláb, ugyanis az Európai Unió egészségügyi
biztosának semmiféle fedezete nincs egy ekkora kölcsön felvételéhez. Ahogy egy ciprusi számvevőszéki jelentés máris megfogalmazta: Stella Kyriakides sem a fizetéséből, sem más forrásokból nem lesz képes visszafizetni ezt a hatalmas összeget, vagyis
egyértelműen kamu hitelről van szó, a korrupció álcázásáról.
Stella Kyriakides miután lebukott, minden lehetséges módon
mentegetőzni próbál. Megpróbálja elhitetni, hogy ennek a nyilvánvalóan korrupciós pénznek nincs semmi köze az uniós
vakcinaszerződésekhez. Próbálja elterelni a figyelmet arról,
hogy a vesztegetési pénzt minden jel szerint az oltóanyag gyártó
cégek dobták össze, a nekik kedvező feltételekkel megkötött, a
késlekedő, akadozó szállítást lehetővé tevő szerződésekért.
Eközben a legóvatosabban fogalmazó ciprusi lapok folyamatosan passzív vesztegetésről írnak.
Az uniós egészségügyi biztos és családja egyébként nem
először keveredik egészségüggyel kapcsolatos korrupciós botrányba. Évekkel korábban ők voltak azok, akik egy bank mögé
bújva privatizálták az összes onkológiai kezelést Ciprus szigetén, aztán, ahogy az lenni szokott az egekbe srófolták a kezelések árát.
A rákbetegeken gazdagodó család neve szitokszó lett az
országban. Amikor már tűrhetetlenné vált a helyzet a ciprusi parlament elé került az ügy. Minden képviselő a rákkezelések álla-

Stella Kyriakides mentegetőzni próbál.

mosítása, a kezelés árának csökkentésére szavazott, kivéve egyetlen egy képviselőt. Ő ma az Európai Unió egészségügyi biztosa,
a már mindenki által bírált vakcinaszerződések aláírója…
Akinek most arról kellene számot adnia hogyan került a
számlájára 4 millió euró.
Brüsszel egyelőre hallgat, Lehet, hogy ez most egy nagy
vihar előtti csend?
***
Brüsszel tehát egyelőre hallgat. Mennyire hangos volt viszont akkor, amikor Magyarországot kellett támadni amiért –
megunva az Európai Unió töketlenkedését a vakcinabeszerzések
ügyében – Oroszországgal és Kínával is szerződést kötött. Miközben nyugatról a korrupció szele érkezett.
Úgy tűnik, hogy a fejlett Nyugaton a hölgy politikusok teljes
egyenjogúságot vívtak ki, már ami a korrupciót illeti. Arról nem
is beszélve, hogy az egyes tagállamok elleni alaptalan támadások
legádázabb szószólói lettek. Gondoljunk csak Judith Sargentinire, Vera Jourovára, Katarina Barleyre, vagy Dunja Mijatovicra.
A hazai mószeroló csapatot se felejtsük el, benne Dobrev
Klárát (mintha vele kapcsolatban is megjelent volna valami,
bizonyos EU-pénzeket említve), a Jourovával csacsogó Donáth
Annát, Cseh Katalint, Szabó Tímeát, Bangóné Borbély Ildikót és
(sajnos) lehetne még folytatni a sipákoló kórustagok nevét.
E.E.

Lennének árulók a kormányoldalon?
Földi László ezredes, a Belügyminisztérium III/1-es csoportfőnökségének
hírszerző
tisztje, majd az Információs
Hivatal műveleti igazgatója
minap érdekes dolgokat mondott. Szó szerint idézzük:

„Globalizmus, vagy nemzetállam? – rendben. Lesz Magyarország, vagy nem lesz
Magyarország? Nem érdemes
túlragozni, és abban a kérdésben, hogy lesz vagy nem lesz,
én azt gondolom, hogy a la-

Földi László: – Aláássák a kormány stabilitásába vetett hitet…

kosság döntő része szeretne
Magyarországot. Még az is,
aki elhisz sok mindent vagy
saját tapasztalatból mondja
azt, hogy a Fidesz-kormányban is vannak gondok, személyi oldalról egészen a döntési pozícióig.
De mi az ár? Minek mi az
ára, s a következménye? S mi
az a jövőkép, amit akarunk
vagy nem akarunk? Politikusoktól, politikától, színektől
függetlenül. Akarjuk Magyarországot, vagy nem? Mert ha
akarjuk Magyarországot, akkor újra kell értékelni sok mindent, s újra kell kommunikálni
sok mindent. A problémám,
hogy kormányoldalon funkcióban, beosztásban lévőknél
rengeteg árulót látok. Mondjuk
ki nyíltan, én megtehetem talán az utcáról. Mert egyszerűen képtelenség elhinni azt,

hogy butaságok, és véletlenszerűségek miatt születnek
vagy nem születnek meg döntések. Egy példát hadd mondjak: a SZFE (Színház- és Filmművészeti Egyetem – a szerk.).
Ugye nem rámolom ki a területfoglalókat, de az ellentüntetőket igazoltatom. Innentől kezdve nagyon nagy a baj, mert itt
egyszerűen azt kommunikálom,
hogy a törvény mellett állok,
de bajban miért teszek ilyent.
Sorolhatnám azokat a hibákat, ha tetszik félreértéseket,
vagy szándékos hibákat, amelyek aláássák a kormány stabilitásába vetett hitet. Ha azt
elveszítjük, akkor a kormány
hiába mondja, én az országért,
értetek, a jövőért teszem.
Ezekben a kérdésekben egyszerűen kell fogalmazni, és
folyamatosan konzekvensen
kell fogalmaznunk.”
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Szeretné új munkavállalóját alacsonyabb költséggel foglalkoztatni?
A támogatott munkaerő-kölcsönzés igénybevételével a munkavállaló közterhekkel növelt munkabérének 30%-át a
Kontakt Nonprofit Kft. átvállalja Ön helyett.
MIÉRT ELŐNYÖS A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS AZ ÖN CÉGÉNEK, VÁLLALKOZÁSÁNAK?

§

akár évi 3 millió forint támogatást is igényelhet

§

a munkavállaló közterhekkel növelt munkabérének egy részét (30 %) átvállaljuk

§

nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége

§

a munkavállaló be- és kiléptetésével kapcsolatos teendők (beleértve a munkaköri alkalmassági
vizsgálat költéségét is)

§

bérszámfejtés és bérkifizetés lebonyolítása

§

teljes körű ügyintézés

§

a szolgáltatást kölcsönzési díj nem terheli

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

§

Akölcsönzés foglalkoztatás-bővülést kell, hogy eredményezzen.

§

Azon mikro- és kisvállalkozások vehetik igénybe, amelyek a cégbírósági bejegyzésük szerint
zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

§

A vállalkozásnak legalább 1 lezárt üzleti év dokumentumait be kell mutatni.

§

A kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 16 hónap lehet, amelyből a támogatott
időszak maximum 12 hónap.

§

Egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2006. januártól biztosít kedvezményes munkaerő- kölcsönzés keretében
anyagi támogatást az olyan zalaegerszegi cégek számára, akik szeretnék üzleti tevékenységüket új munkaerő
felvételével fejleszteni. Azóta ezt a lehetőséget közel 100 vállalkozás vette igénybe.
Ha bővítené alkalmazotti létszámát, vegye igénybe a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
szolgáltatását, ahol kedvező feltételek mellett, gyors átfutási idővel juthat új munkaerőhöz.

Részletes tájékoztatás:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.) Tel.: 92/596-935; 30/6405430 Fax: 92/596-934
e-mail: kolcsonzes@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu
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A Szentlélek ünnepén
Jézus mennybemenetele után
a tanítványok a magukra maradottak csüggedtségével rostokoltak egy jeruzsálemi házban. Kilátástalan helyzetükben
csupán a Mester ígérete tartotta bennük a lelket. Jézus, amikor megparancsolta apostolainak, hogy menjenek, tanítsanak minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében,
azt felelte az aggályoskodóknak, hogy elküldi hozzájuk a
Szentlelket, s általa majd megerősíti őket.
Pünkösd volt azon a napon, a zsidó vallás szerint a
pészach utáni ötvenedik nap,
amikor a zsidók az aratást, az
első gyümölcsöket, majd később
a Tízparancsolat adományozását ünnepelték. Hirtelen zúgó
szél támadt és az égből láng-

nyelvek ereszkedtek alá, az áruló és öngyilkosságba menekülő
Júdás helyét betöltő Mátyással
ismét tizenkét főre kiegészülő
apostolok fejére.
Az Írás szerint nagyon nagy
serege gyűlt össze akkor a népeknek Jeruzsálemben. Az ottani zsidókon kívül egyiptomiak
és pártusok, médiabeliek, férfiak Kappadóciából, Frigiából
és Posztuszból és Ázsiából, és
még sok más nemzetből is, akik
az ég alatt vannak. A rendkívüli
jelenség miatt nagy riadalom támadt a tömegben és Jézus tanítványainak szállásához mentek,
hogy tőlük nyerjenek magyarázatot.
Odabent közben az apostolok csüggeteg lelkét átjárta a
Szentlélek ereje. Elhagyta őket
félelmük, agyuk megvilágosodott és egyre erőteljesebbé vált

Ilyenkor választanak pünkösdi királyt.

Elküldte hozzájuk a Szentlelket.

Pünkösdhöz kötődik a csíksomlyói búcsú.

bennük a késztetés, hogy szóljanak az egybesereglett népekhez.
Kiléptek hát a házból és amint
megszólaltak, megdöbbenve tapasztalták, hogy minden nemzetbeliek értették szavukat, mintha
tulajdon anyjuk szólt volna hozzájuk. És Péter apostol szólt:
– Zsidó férfiak és mind, ti
más népek fiai, akik itt vagytok! Tudjátok meg, hogy az Úr reátok küldi az ő lelkének erejét
és csodákat tesz és jeleket. A
Nap sötétségre változik és vérszínűvé lesz a Hold, mielőtt eljön az Úr fényességes napja.
Jézust, Dávidnak fiát, eladtátok
és megfeszíttettétek a gonoszok

által, de rajta nem úr a gonosz
hatalma, harmadnapon halottaiból feltámadott, aminek mi
mindnyájan tanúi vagyunk. Éljetek tehát parancsolatja szerint,
cselekedjétek azt, hogy megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert mindenki,
aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözöl.
És akkor az emberek tömegesen megkeresztelkedtek Péter
szavára, s Krisztus követőihez
álltak azon a napon mintegy
háromezren.
F.L.

Több mint félmilliárdból zajlik szálláshelyfejlesztés Dél-Zalában
Félmilliárd forintot meghaladó összeget nyertek el Nagykanizsán és térségében magánszálláshelyek és panziók fejlesztésére – közölte a térség országgyűlési képviselője.
Cseresnyés Péter (Fidesz)
felidézte, hogy a pandémiás
helyzetben leginkább sújtott turizmus megsegítésére a kormányzat jelentős forrásokat biztosít. A fejlesztési támogatásoknak köszönhetően a szálláshelyek az újranyitást követően
színvonalasabb körülmények
között fogadhatják vendégeiket.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt. kiírására országosan 60 milliárd forint-

ból mintegy 14 ezer szálláshely megújítására lehetett pályázni. Bár Nagykanizsa és térsége nem számít a frekventált
idegenforgalmi helyek közé, így
is jelentős összegű támogatást
nyertek panziók és magánszálláshelyek a színvonalat növelő
fejlesztéseikre – fogalmazott Cseresnyés Péter.
A képviselő jelezte: a délzalai térségben 8 panzió együttesen 283 millió forint, 70 magánszálláshely üzemeltetője pedig
244 millió forint fejlesztési támogatáshoz jutott. Örvendetes,
hogy a Mura fejlesztési program által érintett településeken,
a belső-zalai falvakban is szép
számban nyertek támogatást a

Cseresnyés Péter: – Az újranyitást követően színvonalasabb
körülmények között fogadhatják a vendégeket.

pályázók, így a nyárra remélt
erős turisztikai szezonban már

megújultan fogadhatják a vendégeket. (Forrás: MTI)
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A skandinávok is megbolondultak?
Büntetőeljárást indítottak
Päivi Räsänen, Finnország volt
belügyminisztere, a kereszténydemokraták vezetője ellen,
amiért a Rómaiakhoz írt levél
1:24-27. versét osztotta meg
Twitterén egy kép formájában.
A Twitter-bejegyzés az Evangélikus-Lutheránus Finn Egyház Pride felvonuláshoz való
csatlakozását kritizálta, írja a
caldronpool.com. A poszt miatt
nyomozás indul, és amennyiben Päivi Räsänen nem vonja
vissza állításait, akkor akár
hatéves börtönbüntetést is kaphat. Az ügyészek érvelése szerint a Pál apostol szavait szó
szerint idéző tweet „sértette a
homoszexuálisok egyenlőségét
és méltóságát”.
Egy finn sajtóban megjelent cikk állítása szerint a vádakat három különböző ügyben emelték. Ezek az ügyek
Räsänen házassággal kapcsolatos keresztény-konzervatív
meggyőződésével kapcsolatosak, melyeknek a politikus
nyilvánosan, írásaiban, a közösségi médiában adott hangot.
Egy másik cikk Räsänen
2004-ben megjelent, Férfinak
és nőnek teremtette őket: A
homoszexuális kapcsolatok kihívást jelentenek a keresztény
emberfelfogás számára című
könyvecskéjét említette a vádak valódi középpontjaként. A
kötetben a kereszténydemokrata amellett érvel, hogy a homoszexualitás „szexuális anomália”. Emellett kritizálja az
azonos neműek házasságának
kulturális elfogadását, és felvázolja az önkényes tételeken
alapuló, elnyomó, LMBTQpárti törvények veszélyeit.
Räsänent gyűlöletbeszéddel vádolták meg, ám ő vissza-

utasította ezt. Azt közölte az
ügyészekkel, hogy „Nem látom, hogy bármilyen módon
megsértettem volna a homoszexuálisokat, hiszen mindig is
kitartottam amellett, hogy az
emberi méltóságukat és az
emberi jogaikat védjük meg és
tartsuk tiszteletben.”
A Family Research Council szerint Räsänen eltökélt
szándéka volt elérni, hogy a
szólás- és vallásszabadságot,
„amelyet nemzetközi egyezmények és [Finnország] alkotmánya egyaránt garantál, tiszteletben tartsák”.
Finnországban 2017-ben legalizálták az azonos nemű
párok házasságát, a kérdéses
könyv viszont ennél jóval korábban, 2004-ben jelent meg.
Nyugat-Európában egyre
gyakoribbak a keresztényellenes támadások, fizikai és jogi
eszközökkel egyaránt. A szólásszabadság korlátozása mindennapossá vált a kontinens
haladóbbnak nevezett országaiban. Nemrégen egy angliai
iskola feljelentett egy lelkészt
a terrorelhárításnál, amiért azt
mondta a diákoknak, hogy
nem kell egyetérteniük az
LMBTQ-ideológiával. Szintén
az Egyesült Királyságban egy
lelkipásztort azért tartóztattak
le a rendőrök, mert a hagyományos családmodellről prédikált. A Vasarnap.hu arról is
írt adott, hogy egy friss jelentés szerint egyre nő a keresztényellenesség Franciaországban.
***
„Európának lélekre is szüksége van, mondta Jacques Delors, az Európai Bizottság volt
elnöke, az egységes európai
piac megteremtője. E közös

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

Päivi Räsänen

lélekhez, kultúrához, hagyományhoz tartozik a kereszténység, és szolgálói az egyházak. Ezt példázzák a gótikus
katedrálisok és a tihanyi remetebarlangok, Dante Isteni
színjátéka és Károli Gáspár
Bibliája, a pápaság története és
a mai Vatikán tevékenysége,
vagy akár Ady, József Attila
vagy Pilinszky versei. Miként
az Európai Bizottság másik
elnöke, Romano Prodi megfogalmazta, nem „[...] kételkedhetünk abban, hogy a kereszténység hatalmas mértékben
járult hozzá azon értékek,
ideálok és remények létrehozásához, amelyek ma az európai
kultúra részeit alkotják. Európa történelmének nincs értelme a kereszténység történelme
nélkül, annak erejével és gyengéivel együtt. Éppen ezért nem
közömbös, hogy a modern
Európa egyesítője, az Európai
Unió mennyit merít e lélekből,
és hogyan viszonyul a keresztény egyházakhoz. Európa lelkének kereséséről azért sem
mondhatunk le, mert – ahogy
Ratzinger bíboros annak idején
írta – Európa pusztán másodlagos értelemben földrajzi fogalom, Európa elsősorban egy
kulturális és történeti eszme.”
(Király Miklós egyetemi docens – a szerk.)
Ki van ez találva… Ami
keresztény, az már a liberalizmus, a demokrácia ellensége.
Aztán lehet csűrni-csavarni a
dolgokat.

Nem sok olyan alapköve
van Európának, mint a kereszténység. Hát ezeket a köveket
kell felszedni. Nem kell hozzá
csákány, feszítővas. Csak a kereszténységet kell támadni.
Jöhetnek ehhez az illegális
migránsok. Lehet mecseteket
építeni a keresztény adófizetők
pénzéből. Lehet a természet
törvényeit kétségbe vonni, hogy
egy férfi és egy nő harmonikus
kapcsolata a természetes családmodell. (A kivétel csak a
szabályt erősíti.) Lehet homoszexuális felvonulásokat szervezni, bosszantva a heteroszexuális többséget. Lehet féltérdre ereszkedni a futballmeccs kezdetén, gerjeszteni a
rasszizmust, korunk félremagyarázott faji ellentéteit.
Egykor a demokrácia példamutató nemzetei voltak a
skandináv országok. Ma már a
dekadensek közé tartoznak. A
jólét elvette a józan eszüket. S
még nem is ez lenne a legnagyobb probléma. De hogy már
az Evangélikus-Lutheránus Finn
Egyház is csatlakozik a Pride
felvonuláshoz, az átlép egy
határt.
Szegény Luther Márton!
Ha ezt tudja 504 évvel ezelőtt,
valószínűleg messze elkerüli a
wittenbergi vártemplomot, s
nem függeszti ki 95 pontból
álló – az egyház megreformálását célzó – tételét annak kapujára. A helyzet ugyanis
rosszabb lett napjainkban.
E.E.
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Példát mutattak és mutatnak
Bensőséges ünnepség keretében adta át az alapítvány
székhelyén a Szakály István
Sport Alapítvány az idei
díjakat.
Az alapítványt a Zalaegerszegért, a Pro Urbe és a Magyar Atlétikáért Életmű díjból
alapította meg az atlétika
doaenje, Szakály István.
Idén Muszil Ágnes sokszoros magyar bajnok rövid- és
középtávfutó nem csak eredményességéért, hanem példamutató szorgalmáért és jeles
érettségi bizonyítványáért kapta az elismerést.
A Góczán István és
Góczánné Tóth Zsuzsa Judit
házaspár több évtizedes spor-

tolói eredményeiért, remek kiválasztó és edzői munkájáért,
továbbá Tóth Zsuzsa számos
szenior országos bajnoki címéért, válogatottságáért, EBés VB-helyezéseiért, a fiataloknak nyújtott személyes példamutatásáért kaptak díjat.
Csarankó László és felesége, Horváth Judit fél évszázados sportolói, szervezői és
edzői munkájáért lett díjazott.
Horváth Judit aktív sportolóként ifjúsági válogatott is
volt, majd az 1973-ban megalakult ZTE Sportiskola első
edzője lett. A népszerű „Csari”
életében két hölgyet csábított
el. Először feleségét az atlétikától a házasságba, majd Ko-

Ellenzéki képviselők eskütétele

Balról: Szakály István Lászlóné, Góczán István, Góczánné
Tóth Zsuzsa, Muszil Ágnes, Csarankó Lászlóné Horváth Judit,
Csarankó László, Szakály István.

zári Ágnest a kosárlabdától az
atlétikához. „Csari” több évig
volt Zalaegerszeg város legelső olimpikonjának az edzője.
Ezt az érdemet senki nem veheti el tőle.
Amint az alapítótól megtudtuk, a kuratórium úgy döntött, hogy feltétlenül el kell is-

merni azokat az önkénteseket,
akik nélkül nem lehetne atlétikai versenyt rendezni. Nos,
a díjazott négy felnőtt ezen
érdemeknek is megfelel.
A boldog díjazottaknak
Szakály István Lászlóné, az
alapítvány elnöke adta át az
elismerést.

Ha elolvasta, adja tovább!

– Esküszünk, esküszünk, hogy az oltás ellen hergelünk!
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Zalatáj havilapban.

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

www.zalatajkiado.hu

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Elkészült Zalaegerszeg ötéves kulturális koncepciója
Ennek bevezetőjéből kiderül,
hogy Zalaegerszeg kulturális
élete különleges, történetének
talán legvirágzóbb évei elé néz.
Soha nem újult meg egy időben annyi kulturális intézmény,
mint amennyi a jelen koncepció időszakában fog. A Göcseji
Múzeum, a Göcseji Falumúzeum, a Hevesi Sándor Színház
és a Griff Bábszínház épületeinek rekonstrukciója mellett két
új komplexum, a Mindszentyneum és a kézműves mesterségek oktatására is lehetőséget
nyújtó kézműves piac áll hamarosan a kultúra szolgálatába.
Megújul és kulturális funkciót
kap a volt KISZÖV székház.
Ugyancsak sikerül megmenteni és felújítani a volt tiszti klubot is, ahol szintén lesz lehetőség kulturális értékeink, elsősorban festőművészeink alkotásainak bemutatására. A Modern
városok program keretében jelképes gesztusként visszaépítik
a mérlegházat. A Gébárti Kézművesek Háza új szárnyának
megépítését követően nemcsak
az alkotóház szűkebb környezete, de a kulturális programoknak is otthont adó gébárti szabadidőközpont is átfogó fejlesztések helyszíne lesz.
Nem kulturális intézmény,
de az újonnan épülő multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok minden bizonnyal számos, a 21. század technikai elvárásainak megfelelő kulturá-

lis nagyrendezvény otthona is
lesz. E páratlan lehetőség nem
kis kihívást is jelent, hiszen egy
modern technikával felszerelt, számos elemében megújuló intézményrendszert kell működtetni,
amelynek fenntartása az eddigieknél lényegesen összetettebb
szerepvállalást igényel.
Az építkező munka mellett
azonban kiemelt feladatot kap a
koronavírus okozta világjárvány
kulturális és közéletünkre gyakorolt hatásának ellensúlyozása.
A több mint egy éve tartó rendkívüli helyzet érezhetően lazítja, roncsolja a társas kapcsolatok szöveteit, amely az online
térben való aktivitással némileg
enyhíthető, helyreállításukra azonban csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lesz lehetőség,
Számos tényező indokolja,
hogy a jelen kulturális koncepció bevezetéseként hosszabb lélegzetvételű helyzetelemzéssel
vegyék számba a Zalaegerszeg
kulturális életében történt változásokat, elért eredményeket:
Az előző koncepció a 20152019-ig terjedő időszakra szólt.
Az új koncepció kidolgozása és
elfogadása 2020 első felében
lett volna esedékes, a koronavírus-járvány kitörése azonban
életünk szinte valamennyi területét, így a város kulturális életét is alapjaiban rengette meg,
amely miatt a koncepció elkészítését háttérbe helyezve, egy ad-

Lapterjesztőt keresünk

Zala megyei feladatra
Rendszeres újságterítési munkára
saját gépkocsival rendelkező
megbízható, agilis munkatársat keresünk.
Elfoglaltság havonta 4-5 nap. Előny a zalaegerszegi lakcím és
Zala megye ismerete.
Aktív, jó munkabírású nyugdíjasok is jelentkezhetnek.
Előzetes érdeklődés telefonon:
30/378-4465

dig teljesen ismeretlen helyzet
kihívásaira kellett gyors és megfelelő válaszokat adni kihasználva a közművelődésben rejlő erőforrásokat is.
Bár számtalan esetben lemondani, vagy időben áthelyezni
kényszerültek programjaikat, projektjeiket, rendkívül tevékeny,
eredményekkel teli évet tudhat
magáénak a város kulturális szempontból.
Több jogszabályváltozás is
történt az elmúlt időszakban,
amely alapvetően érintette a színházak finanszírozását és kulturális szférában dolgozó munkavállalók jogviszonyát.
Több olyan kulturális nagyberuházás is kezdetét vette, amelyek az elkövetkezendő évtizedekben jelentős mértékében alakítják Zalaegerszeg kulturális
szerepét nem csak helyi, de me-

gyei, sőt országos viszonylatban is.
A 2021-2026 közötti koncepciót – amely itt elérhető:
https://zalaegerszeg.hu/up/
kulturalis_koncepcio_2021_2
026.pdf?fbclid=IwAR3BY6yB3cObkyb87E8eUhNJaTF
MRd6759vKOIUjWm39uOq8N6mblhMjo
– Balaicz Zoltán polgármester és Horváth Gábor közművelődési szakreferens készítette. Közreműködtek: Flaisz
Gergő, a Keresztury Dezső
Városi Művelődési Központ
igazgatója, Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója, dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház
igazgatója, Szűcs István, a
Griff Bábszínház igazgatója.
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