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Példaértékűt, maradandót alkottak
Zalaegerszeg közgyűlése
1993-ban döntött arról, hogy
évente Zalaegerszegért díjakat adományoz, melyeket olyan
magánszemélyeknek, szervezeteknek ítélhetnek oda, akik
a város építésében, fejlesztésében, környezetvédelmében,
művészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, önkormányzatában vagy
közigazgatásában példaértékűt, maradandót alkottak.
A hagyományok szerint a
díjakat 2020. december közepén kellett volna átadni az
1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 135 éves
évfordulójának
záróeseményeként. Azonban mint oly
sok mindent, ezt is felülírta a
koronavírus világjárvány, így
csak fél évvel később, most,
júniusban szervezhették meg
az ünnepséget.
A város dísztermében tartott ceremónián Balaicz Zoltán polgármester mondott ünnepi beszédet, köszöntve a zalai közélet megjelent képviselőit, köztük a város által korábban díjazottakat. A polgármester kiemelte, a járvány elsősorban az egészséget támadta, másodsorban hatással
volt a gazdaságra is, de amiről

A díjazottak Balaicz Zoltánnal és Vigh Lászlóval.

kevesebb szó esett, hogy mérhetetlen kárt okozott az emberi kapcsolatokban és a közösségekben. Az, hogy most
újra együtt lehetünk, talán azt
is mutatja, végre újra tudjuk
alkotni városunk szövetét,
újra tudjuk építeni közösségeinket és újra lehetnek közös
ünnepeink – fejezte ki meggyőződését Balaicz Zoltán.
Zalaegerszegért Díjban részesült:
(Folytatás a 2. oldalon)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Tisztesség és etika
Egy
ingatlanvásárlásivisszavásárlási ügynek indult,
aztán hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott
a Zalaszentgróti Önkormányzat és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda között létrejött szerződéssel (a témával
kapcsolatos írások a www.
zalatajkiado.hu
oldalunkon
megtalálhatók – a szerk.), ami
után levélváltás alakult ki Baracskai József zalaszentgróti
polgármester és szerkesztőségünk között.
Hogy miért lehet érdekes
és tanulságos e történet a megye más részén élő olvasók
számára? Mert előfordulhat,
hogy holnap már máshol is
hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az ellenzék ugyanis csak azt a demokráciát tudja elfogadni, ami neki tetsző.
Ha valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szóla-

mok a megalapozott érvelések
helyett. Jön a mellébeszélés, a
ferdítés, a hárítás…
Folytatódjon tehát a szentgróti történet, ami nem csak a
Zala-parti kisvárosra jellemző!
Május 20-án a következő
levelet küldtük Baracskai Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:
„Baracskai József polgármester úr részére
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Tisztelt Polgármester Úr!
Olyan információ jutott el
szerkesztőségünkbe, hogy szívesen venné a Demokratikus
Koalíció, ha Ön indulna a
2022-es országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú
választókerületében.
Tisztelt Polgármester Úr!
Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy csak
az ilyenkor szokásos –
(Folytatás a 10. oldalon)
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Elkészült a zalaegerszegi tesztpálya autópálya-eleme

Vigh László (balról) és Palkovics László ki is próbálta az új
szakaszt.

Elkészült és már használatba is vették az autógyártók a
zalaegerszegi járműipari tesztpálya autópálya-szakaszát –
jelentette be a helyszínen az
innovációs és technológiai miniszter.

Palkovics László úgy fogalmazott: ez Zalaegerszeg „első”
autópályája, bár a leendő
M76-os sztráda is a Zala-Zone
közelében fog majd elhaladni.
Jelezte, hogy a 45 milliárd
forintból 269 hektáron épülő

Körforgalom épül a 7-es út
nagykanizsai szakaszán
Körforgalmú csomóponttá
építik át Nagykanizsán a 7-es
út és a Petőfi utca kereszteződését.
Cseresnyés Péter, a térség
fideszes országgyűlési képviselője a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: már
tíz éve is igény volt a megnövekedett forgalom miatt ennek a csomópontnak az átépítésére, 2011-re elkészült a
tanulmányterv, 2014-re pedig
a kiviteli terv is. Végül 2020
novemberében döntött a kormány arról, hogy 570 millió
forintot biztosít a kereszteződés átépítésére, ezzel biztonságosabbá tételére.

Mórocz József, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Zala
megyei igazgatója arról beszélt, hogy a tervek frissítése,
majd a közbeszerezés kiírása
és eredményhirdetése után
május 14-én átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. Az
építési munkálatok elkezdődnek, június 15-étől pedig a
kereszteződést északi és déli
irányból lezárják a forgalom
elől, így azok az utcák ideiglenesen zsákutcává válnak.
Az igazgató hozzátette, hogy
a naponta mintegy 8000 jármű
által igénybe vett csomópont
átépítése várhatóan az év végére fejeződik be. (Forrás: MTI)

tesztpálya bővítéseként már
tervezik a szomszédban létesülő harcjárműgyárat is kiszolgáló off-road pályát. Ez a további 200 hektáros területen
épülő, lánctalpas és gumikerekes járműveket is kiszolgáló
tesztkörnyezet mintegy 20 milliárd forintból valósul meg.
A miniszter hozzátette: a
járműipari tesztpálya folyamatosan egészül ki a bérlők igényei szerint, az autópálya-szakaszt is ezért építették, illetve
az off-road pálya is azért készül, bár az eredeti tervekben
ezek még nem szerepeltek.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
a tesztpálya építéséért is felelős miniszteri biztos az új pá-

lyaelem átadása kapcsán elmondta: a 1,5 kilométeres, kétszer
kétsávos sztráda mindenben
megfelel egy valódi autópályának. Több fel- és lehajtója van,
felüljáró ível át felette, a sávokat elválasztó elemek között
pedig betonfal és korlát egyaránt helyet kapott.
A 130 kilométeres – vagy
akár nagyobb – sebességgel
használható sztrádaszakasszal,
valamint a már korábban
megépült pályaelemekkel együtt
a tesztpálya készültségi foka meghaladja a 90 százalékot. Az eredeti terveknek
megfelelően az év végéig befejeződik az építése – mondta el Vigh László. (Forrás:
MTI)

Példaértékűt, maradandót alkottak
(Folytatás az 1. oldalról)
– Boronyák Róbert, korábbi labdarúgó utánpótlás
technikai vezető, masszőr
– Gecse László, volt önkormányzati képviselő, a Zala-Depo Kft. alapító ügyvezetője
– Gondos Ferenc, nyugállományú ezredes, a Zalaegerszegi Honvédklub tiszteletbeli
elnöke
– Háriné Molnár Ágnes,
az Albatrosz Tánc Sport Egyesület vezetője
– Dr. Kóbor Hajnal Tünde, nyugalmazott háziorvos
– Lázár-Kiss Barna András, az erdélyi testvérváros,
Barót 2012-2020 közötti polgármestere
– Szemes Béla, a Báthory
István Szakközépiskola korábbi igazgató-helyettese, volt

középiskolai
szakreferens,
színházi kritikai író
– Dr. Tihanyi Ferencné, a
Zalai Polgári Körök Egyesület
titkára
– Dr. Vándor László, régész-történész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója
– valamint a Zala Megyei
Népművészeti Egyesület, melynek elnöke, Skrabut Éva vette
át a szervezet képviseletében
a kitüntetést.
A díjazottakról kisfilmek
is készültek, Mihály Luca és
Berkes Dániel műsora után
pedig Vigh László országgyűlési képviselő mondott záróbeszédet. Kifejtette: Amit alkottak, az minta mindannyiunk
számára, munkájukkal a város, a megye és az ország
sikeréhez járultak hozzá.
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• 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

Régi igény a körforgalom kiépítése.
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Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az ötmilliomodik beoltott
után Magyarországon a járványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lényegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európában. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság és a Zala
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyében zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményeiről adott interjút lapunknak.
– A magyar oltási programban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöttek be. Hosszú ideig a védekezésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának megtervezése, így például az oltóanyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzésünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leggyorsabban lehessen elvégezni. A járvány lassítása érdekében a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések
betartásával
tehettünk, de a társadalmi szintű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezésben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek védelme mellett a fokozatos újranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.
– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport
vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az oltásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is folyamatos emelkedést tapasztalhattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vakcina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

– Amikor a járvány második hullámában – tavaly novemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az életünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbízott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képességünk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatalmas kihívásokat és megoldandó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghatékonyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egyszerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormányhivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.
– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében – az
első fontos mérföldkőhöz érkezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgáltatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi korszakhatárnak tekinthető, ugyanis a normálishoz közeli életünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszkviselési kötelezettséget eltörölték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodalmak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmentést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények továbbra is csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati intézkedéseket a kormánymegbízott.
– A megyében zajló, általunk koordinált oltási folyamatról elmondható, hogy április végéig a háziorvosok komoly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre beütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb munkát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben megvalósult oltások érdekében ők egyeztettek betegeikkel és tájékoztatták őket a vakcinák felvételével kapcsolatos tudnivalókról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén kiemelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hónapokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kiválasztott kórházi oltópont valamelyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglaljanak – tájékoztatott a kormánymegbízott.
– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes feloldását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó szerint fellélegezhettünk a pünkösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sétálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a mindennapjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb életünket ismét elveszítjük, nagyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egyrészt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlegesen a vírus legrosszabb következményétől, de közösségi védelmet is nyújt, hiszen megakadályozza a járvány terjedését. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelemmel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltottság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Magyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem továbbra is megfontolt életvitelre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta védelem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakosságot a védelmi intézkedések betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöttünk álló nehéz időszakban –
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

Gyurcsány nem érti…

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

(2013.04.18.)

Május 1 – nosztalgia

• 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

– Tudod, a vörös csillagot meg a sarló-kalapácsot nem is
annyira bánnám, csak legalább a potya virsli és sör maradt
volna meg a jelképeink közül.
(2013.05.16.)

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

Hithű káder

– Semmilyen módszerrel nem tudtam leszokni. Most, hogy
fideszesé lett a trafik, rá sem tudok nézni a bagóra!...
(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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Az egyházi iskolák az ember teljességét szolgálják
Sportközpont és vívóterem avatása Zalaegerszegen
Az egyházi iskolák az emberi személyiség teljességét
látják és szolgálják, a test, a
szellem és a lélek összetettségében és egységében – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes május 27-én
Zalaegerszegen, a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium sportközpontjának és vívótermének
átadásán.
A mintegy 3,3 milliárd forintból felépült létesítmény
avatása kapcsán a kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: „történelmi és szociológiai tény, hogy a magyar
nemzet mindig elsöprő és
meghatározó„ bizalommal volt
az egyházi iskolák iránt. Jelenleg is sokkal nagyobb rájuk az
igény és több a jelentkező,
mint az állami vagy alapítványi iskolák esetében.
Az egyházi iskolák mindig
tudták, hogy az ember olyan
lény, amely túltekint a világ
dolgain, teremtettségéből kifolyólag vallásos lény. Ezekben
az intézményekben nem kérdés, hogy az oktatás mellett
neveljenek-e, hiszen esetükben
evidencia, hogy az egész emberi személyt formálják, ezért
is volt irántuk mindig nagyfokú bizalom.
Semjén Zsolt az iskola
névadójáról megemlékezve azt
mondta: a magyar nemzet panteonjában sokszor együtt vannak olyanok, akik között vita
volt, így Nagy Imre és Mindszenty József. De míg Nagy
Imrét a vértanúsága mentette
fel az 1956 előtti tevékenysé-

géért, addig Mindszentynek
soha nem kellett megtagadnia
a múltját, hiszen mindig a jó
oldalon állt.
Ez az „életszentség” jelentette az egész életét, ezért volt
iránytű a magyar történelemben, mert ellentmondott a
nyilas időkben a diktatúrának
és a nácizmusnak, később pedig a vörös diktatúrának és a
kommunizmusnak – fejtette ki
a politikus.
Úgy vélekedett, hogy téves
és abszurd volt Mindszentyt
azzal vádolni, hogy beleavatkozott a politikába, hiszen a
náci német birodalmi megszállás, majd a szovjet megszállás
idején Magyarországon alkotmányosságról szó sem lehetett.
A hercegprímás azonban „az
alkotmányosság talaján állt és
állampolgári kötelességét teljesítette”, hiszen az akkor hatályos 1937-es alkotmány értelmében első közjogi méltóságként a magyar nemzet értékeit és alkotmányos önazonosságát képviselte és védte –
hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Francoise Debeaupte, az
intézményt fenntartó Notre
Dame Női Kanonok és Tanítórend rendfőnöke arról beszélt, hogy a sport olyan tevékenység, ami összeköti az
értelmet, az érzelmet és a
mozdulatot, edzi a testünket,
miközben kultúrát és szolidaritást teremt.
Felidézte, hogy 2019 augusztusában kezdődtek a kivitelezési munkálatok, amelyek
révén olyan komplexum épült,
ami hazai és nemzetközi ver-

Fülöp Attila, Soltész Miklós, Semjén Zsolt, Vigh László és
Balaicz Zoltán (elöl, b-j).

A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új sportközpontja az avatás napján.

Fotók: MTI/Varga György
Az új sportközpont nézőtere.

senyeknek is helyt ad, továbbá
a Zalaegerszegi Vívó Egylet
vívóinak – köztük a kerekesszékeseknek – végre megfelelő
körülményeket biztosít.
Csordás Róbert, a Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium intézményvezetője emlékeztetett: egykori zalaegerszegi plébánosként Mindszenty Józsefnek 1929-ben sikerült letelepítenie a rendet a városban,
ahol csaknem két évtizeden át
tevékenykedtek a nővérek,
akik az államosítás és a szétszóratás idején több mint 40
éven át csendben gyakorolták
a hivatásukat. Az újraindulás
1993-ben történhetett meg,
néhány évvel később az általános iskolához gimnázium és
kollégium, majd kistelepülési
tagiskolák is csatlakoztak.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
miniszteri biztos a tervezőknek
és az építőknek gratulált, mert

„Zalaegerszeg egyik legszebb
épületét építették fel”.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere jelezte:
2017 végén biztosított a kormány közel 2,6 milliárd forintot a Mindszenty iskola sportközpontjának és vívótermének
felépítésére, ennek háttérmunkáját – a rendezvényen is jelen
lévő – Fülöp Attila akkor még
helyettes államtitkárként segítette. A beruházáshoz 2019ben további több mint 700 milliós pluszforrásra lett szükség,
ennek biztosítását pedig a
szintén a meghívottak között
helyet foglaló Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára segítette.
Az új sportközpontot Székely
János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke áldotta meg,
jelen volt – mások mellett – Udvardy György veszprémi érsek és
Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek is. (Forrás: MTI)
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Csapda készült az európai gazdák részére

Boros Imre: – Nem mondta Marx hiába, hogy a „progresszió”
legfőbb akadálya nem a mohó tőkés, hanem a magáról, családjáról gondoskodni képes paraszt.

Egyre több a kifogásunk az
Európai Unió működésével
kapcsolatban – ez a sanyarú
tény. Mindezek ellenére rendületlenül kitartok az európai
népek, nemzetek békés, kölcsönös előnyökön nyugvó,
egyenrangú együttműködése
mellett. Feledni nem tudom és
talán másoknak sem lenne célszerű, hogy a hosszú háborúskodások időszaka utáni egymásra találás évszázadok óta a
leghosszabb ideig tartó békés
építkezés lehetőségét kínálta.
A világháborúk Európa vezetőit rádöbbentették néhány
alapigazságra.
Kiemelkedett a felismerés,
nem engedhető meg, hogy
Európa újra olyan helyzetbe
kerüljön, hogy ne tudja saját
forrásokból a népeit élelmezni.
Elég ha a 2. világháború utáni
hosszú évek élelmiszerjegyrendszerére és katasztrofálisan
színvonaltalan
élelmezésére
gondolunk.
Alapelvvé vált tehát, hogy
az agrártermelés megfelelő
mennyisége és színvonala,
egészséges élelmiszer-alapanyagok termelése kiemelt közösségi érdek, és ennek költségeit is a közösségnek kell
vállalnia. (Igaz, hogy ezt „gondos kezek” már a kezdeteknél
nem költség-hozzájárulásnak,
hanem támogatásnak nevezték,
szándékoltan hibásan.) A hajdani EGK és a mostani jogutód Európai Unió költségvetésében is ez a közös költségvállalás képviseli a legnagyobb százalékos arányt. Egy
percig se gondoljuk, hogy
szinte a kezdetektől nem voltak a rendszernek ellenzői,

akik tudományos alaposságot
színlelve fúrták a rendszert.
Amióta mi is tagjai vagyunk az uniónak, ezt naponta
magunk is tapasztaljuk. Mindjárt azzal indultunk, hogy a mi
gazdáink évekig nem jutottak
az őket megillető agrárköltséghozzájáruláshoz. Ráadásul ebben az igazságtalanságban az
uniós csatlakozásunkkor kormányon lévő globalista baloldal társutas volt, hiszen zokszó
nélkül elfogadta a 25 százalék
támogatási szintet, noha az
ugyancsak baloldali lengyel
kormány 55 százalékot harcolt
ki magának.
Manapság a globalizmus
kénytelen volt rejtőzködő létmódját feladni, és az agrárágazatban is kifejti „áldásos”
hatását, ostromolja az eddig
áttörhetetlen falakat, és igyekszik az agráriumot is a nagy
világpiacba fenntartások nélkül integrálni saját profitcéljai
érdekében. Egyrészt néha nagyon kifogásolható módon
drágítja a termelést az uniós
gazdák részére, másrészt minden kritika nélkül nyitná meg a
közösség agrárpiacait külső
szereplők előtt a verseny szabadságára hivatkozva. Néhány
olyan esetet említek, amelyekről közvetlen ismeretem van,
mert a közvetlen környezetemet érintették.
A Natura 2000 programnak
természetesen van értelme, hiszen ezek a területek különleges művelést igényelnek, hogy
ne romoljon az állaguk. Ezért
jár is némi többletpénzjuttatás.
Teljes mértékben érthetetlen
viszont, hogy az ilyen rétterületeken miért túl későn lehet az

első kaszálást elvégezni, ami
szinte mindig ellehetetleníti a
második, úgynevezett sarjúkaszálást.
Meglehetősen megdöbbentő volt a tojótyúktartás körüli
ketrechiszti is. Miközben a
hazai tojástermelőket rengeteg
többletköltségbe sikerült verni,
ömlött be külföldről az olcsó
importtojás, olyan helyekről,
ahol ezek a működési költségkorlátok egyáltalán nem
léteznek. A feltételek miatt az
agrárkörnyezetvédelmi programba sem volt túl élénk a
jelentkezés, hiszen a többletpénz kevésbé tette az alkalmazást vonzóvá.
A korábbinál is nagyobb
sebességre kapcsolt agrárügyekben is az euroglobalista
törekvés az Obama-adminisztráció ideje alatt azzal, hogy
igyekeztek tető alá hozni a
TTIP –t (Transatlantic Trade
and Investment Partnership).
Az agrárfejezetben ez azt jelentette volna, hogy az agrárés élelmiszeripari termékek is
korlátozásmentesen áramolhattak volna az Atlanti-óceán két
partja között, ami azért volt
aggályos, mert az amerikai élelmiszer-előírások az európaiaknál sokkal engedékenyebbek.
Európában az az elv a piacra jutáskor, hogy amit engedélyeztek, az mehet, Amerikában viszont úgy tartják, hogy
amíg egy termékkel baj nincs,
addig mehet. Két homlokegyenest ellentétes nézőpont és
gyakorlat. Az is nagyon fontos
vízválasztó, hogy míg Amerikában a kétségtelenül jóval
termelékenyebb, genetikailag
módosított
alapanyagokból
készített termékeknek szabad a
piacra kerülése, addig ez Európában jórészt aggályos, nálunk
meg egyenesen az alaptörvényünk tiltja.
A TTIP-vel szemben szerencsére megmozdult a józan
európai közvélemény, összegyűlt a kellő számú ellenző
aláírás a tagországokból, és az
ötlettől búcsúzni kellett, pedig
Obama abban reménykedett,
hogy még hivatali ideje vége
előtt (2016) rákerül az egyezményre a pecsét. Obama idején az Európai Unióban is
egymást érték a globalista

piac- és profitorientált hamis
hívószavak és a rájuk építkező
világmegváltó mozgalmak.
Elsőként mindjárt a kezdetektől a hamis hívószóval
címkézett „menekültügy”. Az
2015-től megszaporodó migránsok között csak nagyon kevés volt a valódi menekült, a
többi csak a jobb élet reményében érkezett, a fejlett országok szociális ellátó rendszerének adottságaira aspirált.
(Angela Merkel még meghívót
is küldött.) A migránstömegek
ellátása automatikus és kívánatos piacbővítés, ezt könnyű
belátni, sok globalista cégnek
lehetőség, a finanszírozók is
meglátják az esélyt az államok
többleteladósodásában.
A legújabb mantra szerint
pedig éppen az agráriumot kell
indokolatlanul költséges korlátok közé szorítani, nehogy a
„környezetet tönkretegye” és
„rombolja a klímát”. (Véletlenül sem a valós környezetrombolást végző, nagy multinacionális nyersanyag-kitermelő, légszennyező cégeket, a katasztrofálisra növekvő légi és vízi
személy- és teherszállítást.)
Inkább a több ezer kilométerről érkező zöldség és gyümölcs fogyasztása a kívánatos,
mint a lakóhely körül megtermelté.
Épületes, ahogy az EU a
TTIP bukása után rögtön hozzáfogott az agrárfinanszírozási
rendszer átalakításához. Az is
nyilvánvaló, hogy a migránsügy tobzódásakor nem merték
ötleteiket a közvéleménnyel
ismertetni. Ehelyett az a határozat született, hogy az új hétéves fejlesztési terv (2020–27)
keretében az első két évben
minden marad a régiben.
Maga a módszer is nagyon
jellemző. Először nem a tagországok agrárkormányzatait
kérdezték meg, hogy reálisan
mit látnak kivitelezhetőnek az
agrárágazatokban a környezet
és a klíma védelmében. Még a
végén megtudták volna. Ehelyett
ismeretlen háttérműhelyekben
folyt az előkészítés. Mi sem
jellemzőbb, mint hogy a tervezet fő védelmezője az a holland Timmermans, az Európai
Bizottság első alelnöke, akinek
globalista elkötelezettsége a

napnál világosabb, aki „csak
úgy, baráti alapon” nagy gyakorisággal cserél eszmét Soros
Györggyel, a nyílt társadalom
megteremtési törekvésének első
számú nemzetközi apostolával. A nyílt társadalomhoz teljesen nyílt piac is tartozik.
A bizottság megbicsaklott
realitásérzékelésére vagy cselekvési bénultságára mi sem
jellemzőbb, mint hogy nem
látták előre a közelgő méretes
buktát. A tagországok agrárminiszterei egy emberként
álltak fel az asztaltól. Felelősségükből adódóan ugyanis éppen az európai népesség határozottan konzervatív, jobbára
patrióta vidéki, többnyire keresztény, valláskövető rétegeivel dolgoznak együtt.
Miről is szólt a híres tervezet? Nem másról, mint hogy
miként lehet jóval költségesebbé tenni az agrártermelést a
környezetre és a klímára hivatkozva. Emlékezzünk, nemrég az egyik elrugaszkodott‚
klímavédő brigád még azt is
kieszelte, hogy a szarvasmarha-állomány metánkibocsátása
a fő oka a klímaváltozásnak,
kerüljük a marhahúst, együnk
inkább bogarakat.
Milyen érdekes, hogy száz
éve, amikor még nem pöfögött
annyi gépkocsi, hajó és repülőgép, klímaromboló gázokat
okádó kémény, de legalább
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kétszer ennyi volt a szarvasmarha, miért nem volt gond? A
valóságra a globalisták csak és
kizárólag akkor haragszanak,
ha az éppen szembe jön velük,
és nem lehet virtuális valóságra cserélni. Most is szembejöttek az agrárminiszterek, nem
virtuálisan, hanem a valóságban.
Beszélni kell arról is, hogy
miért ez a nagy klíma- és
környezeti buzgalom, és miért
éppen a kevésbé vétkes agráriumban. Itt sincs másról szó,
mint globalista piacszerzésről,
ehhez asszisztált eddig a bizottság is. Megállapodást kötöttek Dél–Amerika agrártermékek exportjában érdekelt
csoportjával, ahol már régen
folyik a genetikusan módosított, az európainál sokkal engedékenyebb élelmiszergyártás, amelynek létrehozásába
dollármilliárdokat fektettek a
globalista multik. Most argentin és más nemzeti zászlók
alatt kívánják termékeiket az
európai piacokra behozni.
A pénznek meg kell térülnie, felvevőpiacok kellenek.
Ott van ugye Ukrajna is, a maga több millió hektárnyi kitűnő
termőföldjével, és a frissen
megválasztott amerikai elnök
szeme is rajtuk. Az oly várva
várt új ukrán elnök felszabadította a termőföldforgalmat.
Nem nehéz kitalálni, hogy kik
is jutottak a kitűnő csernozjom

Nemrég az egyik elrugaszkodott‚ klímavédő brigád még azt is
kieszelte, hogy a szarvasmarha-állomány metánkibocsátása a
fő oka a klímaváltozásnak.

millió hektárjaihoz, no nem a
donyecki bányászok.
Mire való az európai globalista brigád az Európai Bizottságban, élén a Soros-barát
Timmermansszal? Ő és háttércsapata lelkesen dolgozott,
előterjesztett és most megbukott. Miért is kellett volna az
agrárminisztereket előtte megszondáztatni. Még a végén
megmondták volna, hogy a
dolog hamvába holt.
Bíztak abban a politikai
klímaváltozásban, amit Biden
győzelmétől vártak, no meg a
szokásos nyomásgyakorlásban
is. A hatásos amerikai nyomás
azonban – noha nem érdeklődés, hanem gazdaság és

pénzügyi kényszerek hatására
– elmaradt, hasonlóan ahhoz,
ahogy az Északi Áramlat gázvezeték ügyében is megváltozott a széljárás. Ezek szerint
Timmermansnak és csipetcsapatának nem is szóltak?
Korai lenne reménykedni,
lesz még néhány forduló, továbbra is nagy szükség lesz a
józan észre. Ezúttal azonban a
jól előkészített csapdába Timmermansék estek bele. Nem
mondta Marx hiába, hogy a
„progresszió” legfőbb akadálya nem a mohó tőkés, hanem
a magáról, családjáról gondoskodni képes paraszt.
Boros Imre
közgazdász

Társadalmi felelősségvállalás megvalósulása az idén 20 éves SZÁM-PONTKft.-nél

A SZÁM-PONT Kft. munkavállalói a civil véradáson.

2021-ben ünnepelte két évtizedes fennállását a megyeszékhelyi SZÁM-PONT Kft.,
amely az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a

régió felnőttképzési színterének – idei évtől pedig kibővíti
tevékenységi körét személyügyi és munkavédelmi szolgáltatással is. A kft. régóta fon-

tosnak tartja a társadalmi
felelősségvállalás ügyét, ennek megfelelően alakította ki
adományozási és önkéntes segítő tevékenységét, amelynek
középpontjában az egészségtudatosság, környezeti fenntarthatóság és a társadalmi
szolidaritás áll.
Idén márciusban a SZÁMPONT munkavállalói is részt
vettek a IV. alkalommal megrendezett civil véradáson,
ahol hozzájárultak a kórházi
betegellátás folyamatos biztosításához.
A korlátozások feloldása
után a felnőttképző vállalkozás
is visszatért a személyes jelenlétet igénylő oktatásokra.
Annak érdekében, hogy a hallgatóik és tanáraik biztonságban érezhessék magukat az

oktatótermekben, üzembe helyezték az Aurabeat AG+
nagykapacitású levegőtisztító
berendezését, amely eltávolítja a COVID-19 vírus 99,9%-át.
A berendezés hatékonyságát a
Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleménye garantálja.
A kft. fontosnak tartja a
környezettudatos magatartást,
ennek érdekében megajándékozta dolgozóit olyan vásárláshoz használható, kisméretű
Zsák-Len textilzsákokkal és
zsákhálókkal, amelyek többször használhatóak, moshatóak, kényelmesen lehet bennük tárolni pékárut, zöldséggyümölcs termékeket, és kiváló alternatívát jelentenek a
környezetszennyező, és könnyen
kiszakadó nylonzacskókkal
szemben.
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Új csuklós buszokat állítanak forgalomba Zala megyében
Zala megyében négy új
MAN Lion's City GL A23
típusú csuklós autóbuszt állítanak forgalomba annak a több
mint 200 darabos flottának a
részeként, amelynek beszerzéséről a Volánbusz tavaly állapodott meg – tájékoztatta a
társaság az MTI-t.
A 204 darabos flotta megvásárlásról tavaly decemberben állapodtak meg a pályázati
nyertes MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft.-vel.
A nettó 20,8 milliárd forintba kerülő új csuklós bu-

szok több ütemben augusztus
végéig állnak forgalomba.
Az 51 ülő- és 55 állóhellyel rendelkező autóbuszok
alacsonypadlósak, akadálymentes kialakításúak és 300 kilogramm teherbírású rámpával is
rendelkeznek, így kerekesszékkel és babakocsival is kényelmesen igénybe vehetők.
Az új járműveket környezetkímélő, EURO 6D besorolású motorral, nagy teljesítményű klímaberendezéssel, kamerával és elektronikus utastájékoztató rendszerrel, valaNégy ilyen busz kerül a megyébe.

A pápai vizit
Az ellenzék megint melléfogott

Egyébként Orbán Viktor találkozott már Ferenc pápával.

Néhány nappal ezelőtt még
arról számolt be a média,
hogy Ferenc pápa őszi magyarországi látogatása során
nem fogadja Áder János köztársasági elnököt és Orbán
Viktor miniszterelnököt. Az
ellenzéki média nem bánkódott emiatt.
Aztán kiderült, hogy a „haladó” sajtó csak a vágyálmát
fogalmazta meg, nem a
diplomáciai realitást.
Azt már csak mellékesen
jegyzem meg, hogy az ellenzék egyik kedvenc vesszőparipája Orbán nemzetközi elszigeteltsége, magyarán nem
kap meghívást külföldi állam
- vagy kormányfőktől. Természetesen ebben is hatalmas a
ferdítés. Csak egy friss példa
a hazugságra: ki volt az a
miniszterelnök, akit az ír kormányfő után először fogadott
Boris Johnson a Brexit után
az EU-s vezetők közül? Hát
Orbán Viktor, az első uniós

tagország miniszterelnöke a
kontinensről.
Tudjuk, hogy Orbán és
Áder pápai vizitje Gyurcsány
Ferencet fosztja meg attól,
hogy naponta többször is felvegye a bérmálás szentségét
(a bukott miniszterelnök hivatkozott arra, hogy ő többször szokott bérmálkozni – a
szerk.) a római pápától. Ez
most nem fog menni. Még
Gyurcsánynak sem.
Azt már csak én teszem
hozzá, hogy Ferenc pápa találkozása a magyar vezetőkkel diplomáciai szempontból
fontos. Ám nem ő az az egyházfő, aki a római katolikus
egyház elengedhetetlen reformjának igazi vezére lehetne.
Szerintem.
Pedig akadna bőven tennivaló. Egyrészt az egyház aktuális reformja. Másrészt az állandó támadásnak kitett katolikus
egyház harcosabb védelme.
E.E.

mint utasszámlálóval szerelték fel.
A közleményben Balogh
László nagykanizsai polgármester hangsúlyozta, hogy a
helyközi elővárosi vonalakon
is folyamatos a járműpark
megújulása, ami Nagykanizsán
is javítja a környezetkímélőbb
és zsúfoltságmentesebb közlekedés feltételeit.
Pafféri Zoltán, a Volánbusz
elnök-vezérigazgatója jelezte:
ilyen nagyságrendű csuklósbusz-beszerzésre nem volt példa az elmúlt 15 évben a
Volánbusznál. Tavaly 90 darab
Mercedes-Benz Conecto G
beszerzésével kezdődött a csuklósjármű-állomány fiatalítása,
ezek a buszok a budapesti agglomerációban, valamint Győr,

Gyula, Székesfehérvár, Szombathely és Zalaegerszeg helyi
közlekedésében
teljesítenek
szolgálatot.
2018 óta 310 csuklós autóbuszt cserélt le a vállalat, ezzel a
csuklósjármű-állomány egyharmada újul meg, a buszok átlagéletkora 15,5-ről 9,5 évre csökken.
A társaság 2021-ben 1665
busz beszerzésére indít közbeszerzési eljárást, amelyekből –
az eljárások sikere esetén –
várhatóan közel 700 meg is
érkezik az év végéig. A fennmaradó állomány 2022-ben áll
majd az utasok szolgálatába,
így a járműfiatalítási program
eredményeként a jövő év végéig a vállalat teljes autóbuszállományának 40 százaléka
megújul – áll a közleményben.

Az angol beteg

Fotó: Magyar Hírlap/Hegedűs Róbert
Karácsony Gergely, a magyarországi angol beteg…

Karácsony Gergely, az angol beteg, akit hiperpasszív
terápiával kezelnek jelenleg.
Közben bizonyos Almásy
grófról mond összefüggéstelen mondatokat, de furcsa
angol dialektusát még Hana

ápolónő sem érti. Aki viszont
ezt nem érti – s még nem látta
–, nézze meg Az angol beteg
című filmet.
De a lejátszó elindítása
előtt ne ereszkedjen féltérdre!
E.E.
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Kerékpárutak épültek Sármelléken és Zalaszentgróton
Közel 300 millió forintos
beruházással összesen 12 kilométernyi új kerékpárút épült,
illetve lett kijelölve Sármelléken és Zalaszentgróton.

Az építkezések átadása kapcsán Sármelléken tartott sajtótájékoztatón Horváth Tibor, a
település polgármestere (független) elmondta: a Zala Me-

Dobrev Klára két élete
Azt biztosan tudjuk, hogy Dobrev Klára első élete mikor
kezdődött. Pontosabban Dobrev Klárikáé. Mert még az volt,
amikor 1972 február 2-án Szófiában, Bulgária fővárosában
napvilágot látott. Anyja Apró Piroska, az 1956-os forradalom
és szabadságharc eltipróinak egyik legvéresebb, legbosszúszomjasabb emberének, Apró Antalnak a leánya. Dobrev Klára
apja, a bolgár Petar Dobrev múltja is meglehetősen vitatott.
Nos, hősnőnk, Dobrev Klára és a sanyarú sorsú Gyurcsány
Ferenc egymásra találva egy életre szóló szövetséget kötött. A
későbbi őszödi bőszme benősült az Apró-klánba, s ettől kezdve
nem volt megállás. Az átjátszott KISZ-vagyon, az Apró-család
befolyásos politikai és gazdasági háttere szabad utat biztosított
Gyurcsány Ferencnek. Egészen a puccsal megszerzett miniszterelnöki bársonyszékig.
Aztán jött a bukás, mert megmérettetett és könnyűnek találtatott. Olyan botrányt követően, ami után normális körülmények között nem juthatott volna vissza a politika porondjára.
De visszajutott.
S hozta magával az öntudatra ébredt feleségét, aki Assisi
Szent Klára reinkarnációjaként hallatja hangját nap nap után.
Az igazság, a szolidaritás istennőjeként második életében. Az
itáliai szerzetesnőt megszégyenítő bátorsággal támadja korunk
fertőjét, a korrupt Orbán-kormányt, mert szerinte a kurzus az
elmúlt években jelentősen gyarapította vagyonát.
Az újjászületésnek, a reinkarnációnak van azonban egy
nagy problémája: az illető nem emlékszik előző életére, vagyis
Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc vagyongyarapodására, tehát bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
S ha már a madaraknál és a Ferenceknél tartunk: Szent
Ferenc – a monda szerint – jól beszélt a madarak nyelvén. Ebben Gyurcsány Ferenc is mester, hiszen szót ért Varjúval, a
Lászlóval (már a KISZ-vagyon átmentésének idején is egy húron pendültek), Szabó Tímeával, a cserregő szarkával, a vércseként támadó Vadai Ágnessel, de a madárijesztő Jakab Péterrel
is megtalálja a közös hangot.
S vannak, akik elhiszik ezt a színjátékot. Aztán majd sírnak,
hogy becsapták őket. Akkor már késő lesz. Hiszen nem adatik
meg mindenkinek két élet, mint Dobrev Klárának és Gyurcsány Ferencnek.
E.E.

Fotó: MTI
Amikor még nem számított nemkívánatos vendégnek Putyin,
az orosz elnök Dobrev Klárának és Gyurcsány Ferencnek.
Manapság már Oroszország és Kína sem kebelbarátja az
Európai Egyesült Államokat áhító házaspárnak.

A felvétel Sármelléken készült.

gyei Önkormányzat által vezetett konzorciumi együttműködésben összesen közel 283 millió forintot nyert a két település
a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretéből. Sármelléken összesen 7600
méternyi út készült, ebből
mintegy két kilométer aszfaltozott, ami egészen a Zala folyó
hídjáig vezet, több mint öt kilométer pedig a falu belterületén
felfestéssel lett kijelölve.
Zalaszentgróton a belvárosban alakítottak ki új utat, valamint a termálfürdő bejáratától
az országos közúthoz csatla-

kozva épült kétirányú kerékpárút több mint négy kilométer
hosszúságban.
Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei Önkormányzat alelnöke
(Fidesz-KDNP) arról beszélt,
hogy a Zala két keréken elnevezésű programhoz tartozó bicikliút-építések mellett további
fejlesztéseket is terveznek a környéken. Sármellék, Zalavár és
Hévíz összekötése, valamint Zalaszabar és Zalaszentiván összekapcsolása mellett a térségbeli,
vagyis a Kis-Balaton körüli utakat rákötik a balatoni kerékpáros körútra is. (Forrás: MTI)
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Tisztesség és etika
(Folytatás az 1. oldalról)
választások előtti – találgatásokról van szó?
Várom válaszát, amit előre
is köszönök.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő
Zalatáj Kiadó”
Időközben megérkezett a
válasz, amit az alábbiakban
közlünk:
„Tisztelt főszerkesztő úr!
Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit
az újságírói etika, akkor most
nem ebben az ügyben keresett
volna meg, hanem lehetőséget
biztosít, hogy a Szentgrót és
Vidéke című kiadványban
megjelent, az önkormányzatot
és személyemet érintő témákban megkérdezze az érintetteteket, jelen esetben engem is.
Ön ezt nem tette meg! Ezért
felszólítom, hogy haladéktalanul keressen fel és biztosítsa
az önkormányzat vezetőjének
is az álláspontja kifejtését az
érintett ügyekben, a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyé-

ben. Ellenkező esetben Önnel,
mint újságíróval való kapcsolatomat véglegesen lezárom.
Ennek tükrében még válaszolok erre a kérdésére.
Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánszemélyek, önkormányzati
vezetők, közéleti személyiségek, szervezetek, – többek közt
a második legnagyobb magyar
politikai párt a Demokratikus
Koalíció – részéről is azzal
kapcsolatban, hogy induljak el
a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez a
fajta kiállás, amiben minden
bizonnyal része van, hogy közel két évtizede szolgálom az
itt élőket. 2002 óta önkormányzati képviselőként, 2006
és 2010 között a Regionális
Fejlesztési Tanács tagjaként,
majd 2010-től a Magyar Országgyűlés képviselőjeként ismerem és látom azokat a
problémákat és lehetőségeket,
melyek helyes értékelésével
tovább tudnám segíteni a térségünket. Mégis pályafutásom
legfelemelőbb időszakasza

Előbb-utóbb kibújt a szög a zsákból. Baracskai József Zalaszentgrót DK-s polgármestere.

2010-ben, Zalaszentgrót város
polgármesterének történő megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából már 11 éve töltök be. Számtalan sikert értünk el ezen
időszak alatt és még rengeteg
tervünk van, amit közösen az
itt élőkkel meg tudunk valósítani. Megtisztelő volt országgyűlési képviselőnek lenni, de
a továbbiakban is Zalaszentgrót város polgármestereként
kívánok dolgozni. Ennek ellenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek, aki biztosít afelől, hogy a

sokak Magyarországát fogja
képviselni, a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy visszaadja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az
egészségügy és az oktatás,
mint a határon túli stadionok
építése, aki partnernek tekinti
az önkormányzatokat és nem a
kivéreztetésükhöz asszisztál,
aki valódi képviselője lesz a
térségnek lesz és nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott
tájékoztatás híve, szemben az

A bértollnokságról és az erkölcsi kioktatásról
A Szentgróti Hírek legutóbbi számában megjelent egy írás
ezzel a címmel: Címlapon – polgármesteri vélemény. A cikket L.
Zs. monogrammal valószínűleg Lóránt Zsolt jegyzi. Miután
Baracskai József polgármester korábbi cikkeimmel kapcsolatos
véleményét tartalmazza az írás, illik válaszolni. S persze vitatkozni. S a riporter szerepe sem közömbös, ha már bértollnokokat
említ a polgármester. Éppen ezért kezdjük a cikk szerzőjével.
Kedves Lóránt Zsolt, maradjon csak a matematikánál, de
nehogy azt tanítsa a diákoknak, hogy a 2x2=5! A valószínűségszámításnál is inkább arra tippelnék az Ön helyében, hogy
Baracskai József nem egy karakán, nyílt politikus. Mert annak a
valószínűsége közelít a nullához.
A tollforgatást meg inkább hagyja azokra, akik ehhez jobban
értenek. Medvéssy kolléga például nem csak magasabb szinten alakítja a bértollnoki szerepet, de a szentgróti lakájmédia vezéregyéniségeként is utolérhetetlen. Ön számára
mindenképpen.
Ami pedig Baracskai József erkölcsi intelmét illeti: engem
pedig úgy neveltek, hogy tiszteljem az igazságot is, álljak ki
mellette. Az igazság pedig nem korfüggő. Hiába fiatalabb Baracskai József mint én, az eszme, amit képvisel, meglehetősen
ósdi, a szocialista, kommunista időket idézi.
Minden újságot fenntart valaki. A Zalatáj idén 32 éves. Komolyan gondolja valaki, hogy a rendszerváltás előtt is a fideszes
megyegyűlés tartotta fent. Vagy a Horn-, a Medgyessy-, a Gyurcsány-, vagy a Bajnai-kormány idején „özönlött” a pénz hozzánk?
Ha Szentgróton azt mondják: „Ekler Elemérnek elmentek
otthonról”, akkor Ekler Elemér azt mondja Baracskai Józsefnek
és Lóránt Zsoltnak, hogy elment a még meglévő józan eszük is.
Ne pazarolják a papírt ilyen fércműre. Ha megszakadnak,
akkor sem tudnak ebben a műfajban partnerek lenni. Hazugság-

ban, ferdítésben, elhallgatásban, rágalmazásban önök a nyerők.
Ezekben otthon vannak. Elismerem.
Gondolnak néha arra, hogy nem támadni kellene, ha valaki
más véleményen van, vagy szembesíti a valóságot azzal, amit
mondanak? Higgyék el, semmivel sem összehasonlítható érzés
lenne. Levetnék magukról azt a béklyót, amit a mindennapi
politika ocsmánysága kötöz magukra.
Kedves Lóránt úr! Tudom, hogy a matematika és a játékelmélet szoros összefüggésben van egymással. Ahogy értesültem,
ön a játékelméletnek nem a klasszikus műfaját kedveli, s emiatt
akadtak már problémái is. Mert a gyakorlati oldalát erőltette.
Maradjon csak a katedrán, s faragjon továbbra is rímeket
kedvére. Persze a szabadverselést is választhatja. Csak az újságírást hagyja. Főleg úgy, hogy ennek csak a végeredménye, vagyis a
honorárium a fontos. A bemenet, a színvonal már más kérdés.
Mint pedagógus, nyilván nincs gondja a szövegértelmezéssel.
Mert amikor Baracskai úr azt nyilatkozta önnek, hogy bértollnokokon keresztül üzengetnek neki, akkor mély levegőt kellett
volna vennie, s azt mondani: főnök, hiszen ez a mocsok Ekler
Elemér már évtizedek óta azt mondja, amit most! S akkor még
sehol sem volt a Fidesz. Vagyis nem köpönyegforgató. Tehát következetesen képviseli véleményét bármikor, bárkivel szemben.
De nem mondta. Talán csak azért nem, mert nem ismeri Ekler
Elemért. Nagyon szívesen segíteném pótolni ezt a hiányosságot.
Találkozzunk, s aztán beszélgessünk a bértollnokságról, s egyéb
dolgokról. Akár a rímfaragásról is.
Baracskai úr pedig nyugodjon meg. Nem kell nélkülöznie
kérdéseimet. Hamarosan megkapja. Már csak az a kérdés:
kapok-e rájuk válaszokat?
Őszinte válaszokat…
Ekler Elemér

2021. június 17.
egyoldalú, a tényeket hamis
színben feltüntető lakájmédiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne
a hatalommal, nem pedig
visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.
Tisztelettel:
Baracskai József
polgármester
Zalaszentgrót
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében
változtatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik,
hogy válaszolunk a levélre,
Baracskai úr felvetéseire:
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm a válaszát. Azt
írta, hogy levele közlését változtatás nélkül engedélyezi.
Tudja, nincs szükségem az ön
engedélyére, sőt senkiére, mert
nem szoktam változtatni a nekem küldött, közlésre szánt
leveleken.
Én nem változtam. Utána
nézhet. Soha nem voltam
egyetlen pártnak a tagja, még
akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoztam. Pedig ott elvárták. Hiába… Ez a helyzet
most is.
Ön viszont volt már néhány politikai formáció tagja.
Úgy tudom, hogy Szentgróton
a Fidesz-szervezet alapítói között szerepelt. Aztán jött az
MSZP, a Szentgrót Most választási árnyékszervezet, s
most a Demokratikus Koalíció. Természetesen mindig meg
tudta indokolni, hogy miért
váltott. Nem Ön hagyta el a
pártját, hanem a pártja önt.
Igazán szellemes indoklás.
Egy kis tisztességet hiányol belőlem… Újságírói etikára hivatkozik. Tudja, nem
hiszem, hogy önnek és globalista elvtársainak kellene kioktatni engem tisztességből és
etikából. Ettől önök messze
állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus
Koalíció, akár a többi ellenzéki párt.
A levele stílusa nem túl
gördülékeny, s tele van közhelyekkel. Olyanokkal, amikkel
korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán igaz, hogy ön
ilyen esetekben csak egy közigazgatásban jártas hölgy magyar férfi hangja? Lehet, hogy
most is célszerű lett volna felkérni egy kis közös munkára a
levél megfogalmazásakor.
Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kez-
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deni. Még kérdéseket sem tudnék igazán feltenni Önnek,
mert nem tud konkrét válaszokat adni. Az pedig – már
megbocsásson – arcátlan dolog, hogy a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő
válaszokat kérdéseimre. (Ön
egyébként a városi tv-t is
irányítja?)
Én azt kérem, hogy írásban
feltett kérdéseimre adjon írásban választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási
ügyben. Ez szerintem korrekt
ajánlat. A szó ugyanis elszáll,
az írás viszont megmarad.
Nálam is.
Polgármester Úr!
Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból oktasson. Nincs, mert
félrevezette a zalaszentgróti
polgárokat a választási kampányban. Én inkább szégyellném magam, mint prédikálnék
az ön helyében.
Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondícióban lévő város vezetését
vette át 2010-ben. S ez nem az
ön érdeme. Az ön regnálása
alatt hány munkahely szűnt
meg és hányat teremtett ön a
városban?
S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város
lakossága, hány vállalkozás
vitte el székhelyét Szentgrótról. Tovább megyek: az antidemokratikus Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen
jutott állami pénz Zalaszentgrótnak. A város azonban
mégsem fejlődött úgy, ahogy
ezt remélték sokan az itt élők
közül. Vajon miért? Meddig lehet mindent a Fideszre
kenni?
A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje, Manninger Jenő négy és
félszer több szavazatot kapott
Zalaszentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Kovács Viktória. Aztán
a következő évi önkormányzati választáson ismét ön lett a
polgármester, mert a Fidesz –
nem tanulva a korábbi hibából
– most sem tudott megfelelő
ellenjelöltet állítani. Másrészt
ön nem játszott nyílt lapokkal, függetlennek állította be
magát, a látszatra ügyelve
azonban megjelöltek egy árnyékszervezetet, a Szentgrót
Most-ot.
Levelemet változtatásokkal
is közzé teheti a közösségi
oldalán, vagy akár az önök –

Gyurcsány Ferenc pártelnök és Baracskai József polgármester vidám hangulatú találkozója.

szereti használni ezt a kifejezést – lakájmédiájában, a Szentgróti Hírekben. Engem nem
zavar. Rövid távon félre lehet
vezetni az embereket.
De mi lesz később?
Hasonlóan zárom levelem
ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha
önben van egy kis tisztesség és
jelent önnek valamit a politikusi etika, akkor a hírhedt
őszödi beszéd elhangzásának
tizenötödik évfordulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni.
Ön olyan csapatban játszik,
amelynek a vezetője másfél
évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős
részében nem csináltak semmit. „Nincsen sok választás.
Azért nincsen, mert elkúrtuk.
Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi
csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két
évet. Teljesen világos volt,
hogy amit mondunk, az nem
igaz. Annyival vagyunk túl az

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. július 15-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

ország lehetőségein, hogy mi
azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar
Szocialista Párt és a liberálisok
közös kormányzása valaha is
megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit
négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős
kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl,
hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az
országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit
mondunk?”
Polgármester Úr!
Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a
Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármestere. Mi lesz,
ha megnyerik az országgyűlési
választást 2022-ben? Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd
felé kormányozzák az országot? Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.
E.E.
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A kínai nagy fal(s)
A szembesítés
Csúcsra járatja az ellenzék, és azon belül a Demokratikus Koalíció a kormány elleni hadjáratot a Budapestre
tervezett kínai egyetem kapcsán. Ugyanígy támadják a kínai vakcinát is, valamint mindent, amit az Orbán-kormány
a kínai vagy az orosz kapcsolatok eredményeként fel tud
mutatni. Az ellenzék mindezt
pusztán politikai haszonszerzésből műveli. Sem a magyar
gazdaság, sem a magyarok
egészségi állapota nem érdekli őket. Engedjék meg, hogy
Gyurcsány Ferenc saját kétszínűségét saját maga bizonyíthassa be. Öveket bekapcsolni,
múltidézés következik a távirati iroda archívumából, a volt
kormányfő korábbi nyilatkozataiból:
„2002 után partneri kapcsolat alakult ki Oroszországgal
– amiben jelentős szerepe volt
Medgyessy Péternek és Vlagyimir Putyinnak is –, továbbá Kínával. Ez a szocialista-liberális kormányok olyan teljesítménye, amely az ország érdekeit szolgálja, s amelyre építeni lehet.” (Moszkva, 2009. november 25.)
„Ténykérdés, hogy ma a
világ Európán kívüli három
hatalmi központja az Egyesült
Államok, Oroszország és Kína. Magyarország számára a
szövetséges és barát az Egyesült Államok, de Oroszországgal és Kínával is szoros partneri kapcsolatot kell kiépíteni,
akkor is, ha nem mindenben
értünk egyet velük, mert ez Magyarország érdeke.” (Moszkva, 2009. november 25.)
„Gyurcsány Ferenc az interjúban elismerte, hogy Kína
igyekszik helyesen kezelni a
kihívásokat és a globális kérdéseket, s üdvözölte Kína egyre hangsúlyosabb nemzetközi
szerepvállalását. »Néhány ország
aggodalommal tekint erre. Én
inkább lehetőséget látok olyan
új partnerek fellelésére, akikben megvan az erő és a képesség arra, hogy hozzájáruljanak egy harmonikus világhoz«.”
(Peking, 2008. augusztus 18.)
„Kína az Európai Unióval közösen minél átfogóbb

kapcsolatokra törekszik, és Magyarország az unión belül azon
országok közé tartozik, amelyek az átlagnál jobban értik
Kínát. A kínaiak egyfajta kulturális és gazdasági hídfőállásként tekintenek ránk.” (Peking,
2008. augusztus 14.)
„Magyarország egyebek közt
azért lehet vonzó befektetési célpont, logisztikai bázis – vagyis
európai ugródeszka – Kína, a hatalmas és feltörekvő világgazdasági óriás számára, mert a
térségben Magyarországon a legjobb az infrastruktúra – itt a legsűrűbb például az autópálya-hálózat és indul a vasúti rekonstrukció is –, nálunk a legalacsonyabb az egységnyi érték előállításához szükséges munkaerőköltség és közrejátszanak olyan
»lelki« tényezők is, mint hogy
a térségben egyedül Magyarországon működik két tannyelvű,
kínai–magyar iskola.” (Peking,
2007. szeptember 3.)
„A sajtóértekezleten a miniszterelnök (Gyurcsány Ferenc – a
szerk.) elmondta, hogy nagyon
pártolná a két ország közti felsőoktatási együttműködés erősítését. Szerinte alig lehet lemérni annak a hatását, hogy ha
egy országban nagyon sok olyan
szakember van, aki egy másik
ország egyetemén végzett. A miniszterelnök szeretné megsokszorozni a jelenlegi ösztöndíjprogram alapján évente Magyarországon tanuló bő tucatnyi kínai
diák számát.” (Peking, 2007. szeptember 3.)
„A miniszterelnök kormánya külgazdasági és Kína-politikáját magyarázva hangsúlyozta: nincs a világon egyetlen
olyan igazán sikeres ország sem,
amely az elmúlt 10–15 évben
nem abból ért el eredményt,
hogy ki merte nyitni piacait és
elkezdett versengeni. Elismerte, hogy ez rövid távon egy
nagyon nehéz konfliktus, de »a
világ legerősebb országai hoszszabb távon mind abból nyerték erejüket, hogy mertek nyitni«.” (Peking, 2007. szeptember 3.)
„Kell még valamit mondanom, Ildikó?” (Balatonőszöd,
2006. május 26.)
Kiss Gergely,
Magyar Nemzet”

Fotó: MTI/Beliczay László
Fotó: MTI/Beliczay László

A bukott magyar miniszterelnök hamar elfelejtette Kínával
kapcsolatos korábbi kijelentéseit.

A reakció
Nos, ennyit Gyurcsány Ferencről és a Demokratikus Koalícióról. Már nem emlékeznek semmire. A régi barátok ellenségek
lettek, mert az Orbán Viktor vezette magyar kormánnyal is
tárgyal Kína és Oroszország. Gátlástalanul letagadják a múltat,
ahogy az az egykori kommunistákhoz, szocialistákhoz illik. Semmit sem változtak.
Most azt támadják, amit kormányzásuk idején szorgalmaztak. Csak azért, mert most az
Orbán-kormány akarja.
A budapesti tüntetés kapcsán
üzentek a kínai nagykövetségről Karácsony Gergely főpolgármesternek. Szerintük fényes nappal nem illik kritizálni egy másik ország belügyeit.
A kínai külügyminisztérium
szóvivője tovább ment. Véleménye szerint megvetést sem érdemel Karácsony Gergely akciója.
Alighanem igaza van.
E.E.
Vélemény vidékről
Látszólag budapesti ügyről
van szó, ám a vidéken élők véleménye is érdekes lehet.
A Zalatáj Kiadó megtudta,
hogy két zalai polgármester levelet küldött a kínai nagykövetnek. A levél szövegét – a polgármesterek hozzájárulásával –
közöljük:
„Tisztelt Nagykövet Úr!
Tisztelt Kínai Vállalkozók!
Teljes megdöbbenéssel szemléljük újra a Budapesten elfajult és eltorzult indulatokat. Az ellenzék kampánya odáig fajult,
hogy a józan ész és a megfontoltság hiányában olyan nemzetközi kapcsolatokat és gazdasági érdekeltségeket képes felrúgni,

amely nem egy pár főből álló
kis Magyarországnak jelenthet
katasztrófát, hanem még egy
Amerikai Egyesült Államok is
gondolkodóba esik a másfél
milliárdos kínai nép kapcsán.
A történelem útvesztőjében
az ősi Kína és a hunok-magyarok közti egyik legszebb békeidőnek tartott száz év, amikor
királyt és királynőt adtak egymásnak. Előbb találjuk meg őseink mivoltját a kínai és perzsa
levéltárakban, mint bármelyik
híres nyugati gyűjteményben.
Kína sosem háborúzott Magyarországgal és a 20. századi
nagy világháborúkat sem a kínai nép indította el. Jelenleg is
Magyarországnak a legnagyobbak között lévő kereskedelmi
partnere, hasonlóan Amerikának is. Kik azok a tanácsadók,
akik egy tízmilliós országot
képesek félrevezetni és beugratni a nagyhatalmi játékokba? Mi vidéki „pici emberek”,
akik Budapestet „szájtátva”
szemléljük, úgy érezzük, hogy
eljött az ideje, hogy mi is
hallassuk a hangunkat, hogy
az ország nem csak Budapestből áll. Ha az ottani vezetést a hatalom megszerzése érdekében arra tudják hergelni,
hogy bármilyen ürügy kapcsán baráti, békés üzleti kapcsolatokat tegyenek tönkre bármilyen szomszédos vagy világhatalommal, úgy azok nem a
hazát képviselik, mint ahogy
azok az aljas emberek sem,
akik kifutnak Brüsszelbe, és
mint az árulkodó óvodások az
országot áztatják, mert itthon
mindenki ismeri őket és nem
éppen a tehetségükkel és a
tudásukkal rukkolnak elő.
(Folytatás a 13. oldalon)
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Terhes örökség… (7.)
Újabb kérdőjelek, újabb furcsaságok
Tavaly szeptemberben jelent meg utolsó cikkünk egy furcsa
(enyhe a kifejezés) hagyatéki üggyel kapcsolatban.
Néhai Ehrit Ilse Marie, volt pethőhenyei lakos 2019 április
23-án hunyt el a zalaegerszegi kórházban, s jogilag igazolt örökös nem lévén az érvényben lévő hagyatéki végzés alapján a Magyar Állam örökölte vagyonát.
Idáig rendben is lenne az ügy, ám az eltelt két év során számos olyan ellentmondásokra figyelt fel a Zalatáj Kiadó, ami arra
késztet bennünket, hogy tovább foglalkozzunk az esettel. (A riportsorozat eddigi epizódjai alapján – a www.zalatajkiado.hu honlapon
találhatnak – egyértelmű, hogy a felmerülő kérdésekre valakiknek választ kell adniuk. Lehetnek azok magánszemélyek, de hivatalos szervek is.)
Két év elteltével eljutottunk odáig, hogy az elhunyt német hölgy
kutyáját a napokban befogadta a Bogáncs állatmenhely. Eddig a
szomszéd házaspár gondoskodott Barcelonáról (így hívják az ebet).
Aztán megjelentek az örökös, a Magyar Állam képviselői is,
hogy átvegyék a tulajdonukba került ingatlant. Nem fogják elhinni hogy kitől kapták meg a kulcsot: dr. T. T. zalaegerszegi ügyvédtől, akinek szerepe és jogköre még tisztázásra szorul ebben az
ügyben. Mint korábbi cikkeinkből kiderül, T. úr egyetlen telefonos és írásos megkeresésünkre sem válaszolt eddig.
Az is érdekes kérdés, hogy miként juthatott az ingatlan kulcsa
a Nagypáli Körjegyzőségtől dr. T.T. ügyvédhez. Időközben Pethőhenye körjegyzőséget váltva Egervárhoz került, ahol mindent
elkövettek eddig az ügy tisztázása érdekében.
Visszatérve az örököshöz, a Magyar Államhoz. A képviseletében megjelenő Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. munkatársai az
átadási procedúrára meghívták dr. T.T. ügyvédet is, aki nemes
egyszerűséggel hárította el az invitálást: mit keressen ő ott?
Végül is igaza van, hiszen csak annyi köze volt – többek között
– az elhunythoz, hogy nála volt elhelyezve az érvénytelen végrendelet, ő volt az idős hölgy érvénytelen végrendeletének vég-

A kínai nagy fal(s)

Összefogás helyett emberéletekkel játszik a baloldal. Keleti
vakcinák nélkül egymillióval kevesebb magyar lenne védett.
Vajon Gyurcsány miniszterelnöksége idején ajánlott lett volna a kínai vagy az orosz vakcina?

Barcelona több, mint két évig élt egyedül. Néhány nappal ezelőtt fogadta be az állatmenhely.

rehajtója és jelen volt a hagyatéki leltár felvételén is. S az már csak
„apró” mellékszál, hogy ő adta át az ingatlan kulcsát az örökös képviselőinek. Miért őrizte addig?
Az átvételi eljárásra viszont nem hívták meg Pethőhenye képviselőjét. Ez azért is illendő lett volna, hiszen az önkormányzat
temettette el az idős hölgyet, vagyis az örökségi kedvezményezettek közé tartozik.
Ha eddig még nem említettük, az elhunyt jómódú német állampolgár volt. Az örökös általi birtokbavételi aktuson kiderült,
hogy olyan lakrész sem volt addig feltérképezve a hagyatéki leltározáson, ahol megtalálták az elhunyt telefonját is. Ezen pedig
számos olyan információ található, ami alapvetően befolyásolhatta volna a hagyatéki eljárás menetét. Vajon mi lesz a telefon, s
az azon lévő információk sorsa?
Ezzel azonban már nem tudjuk szembesíteni az eljáró közjegyző helyettest, mert időközben elhunyt.
A Zalatáj természetesen folytatja tényfeltáró riportsorozatát.
E.E.
(Folytatás a 12. oldalról)
Tisztelt Nagykövet Úr!
Magyarország józan és békés
többsége az Önök barátja, mint
ahogy minden olyan nemzetnek,
amelyek tiszteletben tartják más
népek méltóságát, függetlenségét,
nem nézve annak faji, vallási,
vagy politikai hovatartozását.
Ha Budapest elvakult vezetésének nincs szüksége az Önök
gazdaságára, mi itt vidéken szeretettel helyt adunk vállalkozásaiknak, amelyek kölcsönösen képviselik a két ország érdekeit. Mi, lenézett vidéki emberek kíváncsiak leszünk, hogy az Önök adóforintjai nélkül milyen szájízzel bohóckodnak majd Budapest utcáin.
Itt vidéken jobb a levegő, nagyobb a tér, szebben süt a Nap,
a szmog nem ködösíti el az emberek elméjét, itt mindenki ismer
mindenkit, nem lehet elbújni az
ismeretlenség homályába, itt éjszaka még lehet látni a csillagokat az égen.

Tisztelt Nagykövet Úr!
Nézzék el a történelmi analfabéták gyűlölet-és hecckampányát, Önöket is és a magyar népet is mindig a tudása tartotta
életben. Az egyetemes fejlődéshez az Önök tudósai is hasonlóan, mint e kis Magyarország
tudósai sokat adtak a világnak.
Ez a valóságos tény és nem szabad politikai játszmák által a két
nép barátságát lerombolni.
Ha Budapestnek nem kell,
mi itt vidéken szeretettel várjuk
minden nép kölcsönös üzleti
kapcsolatait és barátságát.
Tisztelettel:
Pethőhenye, 2021. 06.06.
Deák István
polgármester
Pethőhenye
Község Önkormányzata
Gyerkó Gábor
polgármester
Egervár Község
Önkormányzata”
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Európai térbe viszik a támadást Orbán ellen
Szemérmetlenség csak egy sikeres miniszterelnök megbuktatására szövetkezni

Hans Kaiser: „Csak az számít – mindegy miként és milyen
áron –, hogy Orbán távozzon.”

Hans Kaiser, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa szerint szégyen és szemérmetlenség egy olyan „gyülekezet” összeállása, amelynek
egyetlen célja egy sikeres
muniszterelnök és kormány
kikényszerítése a hatalomból,
ahogy ez Magyarországon
történik.
Az egykori miniszter, aki
2006 és 2012 között a Konrad
Adenauer Alapítvány budapesti irodájának volt a vezetője a
Vasárnapi Újság című rádióműsorban kifejtette, hogy az
ellenzéknek szerinte „csak az
számít – mindegy, miként és
milyen áron –, hogy Orbán
távozzon. Nagyjából ez az a
megoldás, amit azok az emberek kínálnak, akik ezt a
szövetséget kiagyalták”, szerinte ilyen eset Németországban nem fog előfordulni.

Azt mondta: csak remélni
tudja, hogy a magyar polgárok
is felismerik, átlátják, miről is
van szó; bosszúról, és régi
küzdelmekről.
Hans Kaiser szerint különösen 2010 után, mikor Orbán
Viktort másodszor is miniszterelnökké választották, és sikeresen kezdett el kormányozni, ellenfelei rájöttek arra,
hogy Magyarországon belül a
Fideszt és Orbán Viktort nem
tudják megingatni.
„Egy nagyon érdekes koncepciót dolgoztak ki az Orbán,
a Fidesz és bizonyos mértékig
a Magyarország elleni harcra,
mégpedig azt, hogy ezt a
harcot az európai térbe viszik,
főként Brüsszelbe, de más
európai fővárosokba is” –
mondta.
Sikerült kiépíteni egy hálózatot, „amely Magyarországra,

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

illetve kifejezetten Orbán Viktorra szállt rá, és amely kifejezetten bevetté tette a kritikus nézeteit, egyfajta divattá
vált” – mondta Hans Kaiser,
aki ezt újságírói szégyennek
nevezte.
Azt hitte, ha Magyarország
Orbán Viktor kormányzása
alatt gazdaságilag, családpolitikájában, az ország szerkezetét tekintve jól fejlődik, és
nagy többséggel újra is választják, „akkor majd Brüsszelben és a médiában, akik rászálltak, nyugton hagyják
majd” – mondta.
Ez nem így történt, Orbán
Viktornak újra védekeznie kell
a támadással szemben, „amit
egyik oldalról az egyesült

pártok vezetnek Magyarországon, másik oldalról viszont
nagyon sajnálatosan az őket
támogató médiából, és az
európai színtér – Strasbourg és
Brüsszel – felől érkezik”.
A német politikus kiemelte,
hogy a média véleményformálását – ami persze hatással van
a Magyarország-képre – nem
szabad egész Németország Magyarországról alkotott véleményének tekinteni. Sok embert
ismer kedvező tapasztalatokkal az országról.
„Magyarország nem csak
egy klassz ország, de kultúrnemzet, egy sikeresen irányított kultúrnemzet Európa szívében” – fogalmazott a német
politikus. (Forrás: MTI)
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Dobrev, a kormányzó…
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnökjelöltje szórólapján ezt írja:
„Aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje akar lenni,
annak nem elég győznie, azt is
tudnia kell, hogy mi következik másnap. Csak egy felelős,
kormányzóképes miniszterelnök tudja megoldani az ország
problémáit, ezzel is garantálva,
hogy Orbán Viktor soha többé
nem fog visszatérni.”
Nagyjából egyet is értünk a
szöveggel, a helyesírás is rendben van – bizonyára nem Bangóné Borbély Ildikó, Kunhalmi
Ágnes, s a balos betűvető baráti brigád többi tagja volt a korrektor –, csupán egy nevet té-

vesztett el. S talán még egy mondatot fűzhetnénk az egészhez.
Orbán Viktor helyett nyugodtan írhatná Gyurcsány Ferenc nevét. Zárásként frappáns
lehetne még ez: S felesége,
Dobrev Klára is messze elkerüli a politika színpadát.
Tudja, kedves Klára asszony!
Dicséretes, hogy Ön öt nyelven beszél. ebben tényleg jobb
Karácsony Gergelynél, de hallott-e már Lomb Katóról,
született Szilárd Katalinról,
aki a világ első szinkrontolmácsai közé tartozott. Az
anyanyelve magyar volt, de
közel 20 nyelven beszélt, fordított. Mégsem jutott eszébe,
hogy miniszterelnök legyen.

Miniszteri biztos lett
Cseresnyés Péter

Fotó: MH/Bodnár Patrícia
Az „európai magyarok” álompárosa.

Igaz, akkoriban férjének, Gyurcsány Ferencnek az elvtársai
voltak hatalmon, így nem sok
esélye lett volna.
Önből az ellenzéki bábszínház csinálhat csak miniszterelnök-jelöltet, de mint miniszterelnök?... Az az ország
számára egy újabb sorscsapás
lenne. Tudja mit? Alapítson
inkább egy nyelviskolát. Első
tanítványként felvehetné mondjuk Karácsony Gergelyt.
A férjéből pedig lehetne
mondjuk sommelier, profi borszakértő. S akkor foglalkozási
ártalomként foghatnánk fel, ha
bódult állapotban hülyeségeket
mond. Esetleg hazudik: reggel,
délben, este…
E.E.
***
A Fidesz frakcióvezetője
szerint „Gyurcsányné” folyamatos oligarchaellenes javaslatai inkább „családon belüli
vitának” tűnnek. Kocsis Máté
Facebook-bejegyzésében ezért

azt üzente Dobrev Klárának, a
DK kormányfőjelöltjének: „ha
harcolni akar az oligarchák
ellen, kezdje a férjével”.
Kocsis Máté a közösségi
oldalán azt írta: „a lopott budai
luxusházban élő milliárdos
Gyurcsány az egykori pártállami kapcsolataiból alapozta
meg a vagyonát, egy forintokért vett meg állami vállalatokat, értékes ingatlanokat privatizált ki, de külföldről is
pénzelték”. Így lett milliárdos
oligarcha – tette hozzá.
A Fidesz frakcióvezetője
úgy folytatta: emellett Gyurcsány Ferenc „bukott kormányának nagy része is milliárdosokból” állt, és az ismert
baloldali oligarchák még ma is
őt segítik.
„Gyurcsányné oligarchaellenes javaslata így inkább családon belüli vitának tűnik. Este
üljenek le, igyanak valamit, és
szép nyugodtan beszéljék meg
inkább” – fogalmazott a kormánypárti politikus. (MTI)

Ingyen végzi plusz feladatát Cseresnyés Péter.

Ingyen végzi feladatát
Nagykanizsa frissen kinevezett miniszterelnöki biztosa,
munkáját sem segíti titkárság.
Cseresnyés Péter, a város volt
polgármestere, alpolgármestere, 2002 óta fideszes országgyűlési képviselő, jelenleg az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára.
Orbán Viktor miniszterelnök Cseresnyés Péterre több
fontos feladatot bízott – derül
ki a Hivatalos Értesítőből, a
Magyar Közlöny mellékletéből.

Cseresnyés Pétert az utasítás hatálybalépésétől Nagykanizsa megyei jogú város gazdaságfejlesztéséért és a Nagykanizsa megyei jogú város
területén létesítendő Tudományos és Innovációs Park
(Science Park) megvalósításával kapcsolatos feladatok
összehangolásáért, valamint a
Mura Nemzeti Program területén történő gazdasági és
turisztikai feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki
biztossá nevezem ki – olvasható a miniszterelnöki utasításban.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Több, mint falugondnokság…
A szociális törvény módosításának köszönhetően végre
oda került a falu- és tanyagondnoki képzés, ahová kell.
Zala megye aprófalvas településszerkezete miatt itt különösen nagy szükség van a jól
működő falugondnoki szolgálatra. Bizalmi munkakör az
övék, nem mindegy tehát, hogy
milyen képzésben, felkészítésben részesülnek a leendő falugondnokok, vagy éppen a
már több éve pályán tevékenykedők.
A törvény módosítása következtében a kötelező képzés
a Zala Megyei Önkormányzat
közreműködésével zajlik. Ennek keretében június 14-én 4
hetes, 170 órás program kezdődött lapzártakor 22 hallgató
számára a Megyeházán.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Héder Miklós, a Zala Megyei

Kormányhivatal főigazgatója
köszöntötte a résztvevőket.
Sor került az első előadásra
is, amit dr. Mester László, a
megyei önkormányzat főjegyzője tartott.
(A falugondnoki szolgálat
zalai működésével a későbbiekben részletesen foglalkozunk.)
z.t.

Dr. Pál Attila köszönti a résztvevőket, jobbról Héder Miklós.

Fotók: Zalatáj
Négy hétig tart a kurzus.

„Nincs új a nap alatt”
A magyar labdarúgó-válogatott megtagadta a karlendítést 1940-ben
A teljes magyar csapat
megtagadta a náci karlendítést
egy előkerült fotó tanúsága
szerint az 1940-es berlini Németország-Magyarország mérkőzés előtt.
„Nincs új a nap alatt” –
posztolt Sebes Gábor a Pesti
Srácok rendszeres vendégszerzője a Facebookon. Az általa
megosztott első kép 1938 májusában, Berlinben készült,
ahol a Németország-Anglia
(3:6) futballmérkőzést megelőzően, százezer néző szeme láttára mindkét csapat tagjai, valamint a bíró is karlendítéssel
üdvözölte Adolf Hitlert.
A Sebes Gábor által közölt
második kép 1940 áprilisában
– tehát már a háború kitörése
után, de még Magyarország
hadba lépése előtt – készült
szintén Berlinben, szintén egy
százezer néző előtt játszott
meccsen, amely végül döntetlenre végződött. A náci karlendítés azonban a Németország-Magyarország (2-2) mérkőzés előtt csak hazai részről

történt meg. A korabeli Képes
Sportban közölt felvétel tanúsága szerint ugyanis a teljes
magyar csapat, valamint a
belga játékvezető is megtagadta ezt.
***
Zajlik a labdarúgó EB, s
egy különös játék is folyik. A
kezdőrúgás előtti „különmeccsre” akár hirdethettek volna egy
tippversenyt is. Azt kellett volna megjósolni, hogy a résztvevő 24 csapat közül hányan, s
melyek partnerek az új elmebajban, a féltérdre ereszkedésben.
Hidegen hagy, ha valaki
letérdel, akár hanyatt is feküdhet a kezdőkörben, vagy cigánykereket hányhat.
Ám az az aljas módszer,
amivel az állva maradt játékosokat, együtteseket fenyegetik, már gyomorforgató.
A magyar csapatot is célba
vették ezek a hibbantak. Ráadásul nem csak külföldön.
Ebből a mocsokságból ter-

mészetesen a magyar „demokrata” ellenzék is kiveszi a részét, Niedermüller Péter DK-s polgármester vezetésével.

Nekik tényleg térdre kellene ereszkedniük, hiszen ők
és korábbi eszmetársaik rengeteg bűnt követtek el.
E.E.

