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Balaicz Zoltán az év polgármestere
Átadták az Év polgármestere, alpolgármestere és
jegyzője díjakat szeptember 10én a 26. Városi Polgármesterek Találkozóján Szarvason.
Az Év polgármestere díjat
Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg)
kapta, aki 2014 óta vezeti a
várost.
Az Év alpolgármestere elismerést Fórizs László (Hajdúböszörmény) érdemelte ki. Az
év jegyzője Tatár Zoltán (Hódmezővásárhely) lett.
Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára a rendezvényen elmondta, a település-

vezetők egyik legfontosabb ismérve a szakmai felkészültség,
tudás és tapasztalat mellett a
választókhoz való viszony.
A díj azért különösen fontos, mert azt maguk a polgárok
szavazzák meg; „ami a leghitelesebb visszajelzés” – tette hozzá.
A jó polgármester kapcsolatot tart a lakossággal, figyeli
és alakítja a helyi gazdasági és
társadalmi folyamatokat, „és
ami a legfontosabb, sosem szakadhat el a választóktól” –
sorolta.
A helyettes államtitkár úgy
fogalmazott, hogy az elmúlt
időszak, a koronavírus-járvány

különösen nagy terheket rótt
az önkormányzati vezetőkre,
akiknek a képviselő-testületek
és közgyűlések hatáskörében
is el kellett járniuk.
Dukai Miklós szerint a hatalom demokratikus gyakorlása nemzeti ügy, ami a nemzet
felemelkedéséhez járul hozzá.
A jelöltekre online lehetett
szavazni.
Szarvas másodszor adott
otthont a díjátadónak. Babák
Mihály (Fidesz-KDNP) – aki
2002-ben maga is elnyerte az
Év polgármestere címet – köszöntőjében elmondta, Szent
(Folytatás a 2. oldalon) Balaicz Zoltán az elismeréssel.

Bokrétaünnep Zalaegerszegen
A Lynx-harcjárműgyár a magyar védelmi ipar újjáépítésének
zászlóshajója lehet, olyan üzem épül Zalaegerszegen, amelynek
tevékenysége összhangban áll a kormányzati célkitűzéssel –
mondta az innovációs és technológiai miniszter szeptember 10én a zalai megyeszékhelyen, a német Rheinmetall és a magyar
állam közös beruházásában épülő gyár bokrétaünnepségén.
Palkovics László kiemelte: a gyár a védelmi ipar fontos bázisa
lesz, felhajtóerőt jelent a gazdaságban és a foglalkoztatásban, valamint kiemelkedő szerepet játszik Magyarország járműipari, kutatási,
fejlesztési és innovációs tevékenységében. A gyár a beszállítókkal
együtt közel félezer képzett szakembernek ad majd munkát – közölte.
Hozzátette: a haderő modernizációjához korszerű technológiára és hadiiparra van szükség. A Lynx-gyárhoz hasonló
beruházásokkal és fejlesztésekkel 2030-ra a Magyar Honvédség
a régió meghatározó haderejévé válhat a miniszter szerint. „A
gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem tevékenységével ahhoz

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Helikopter emelte a magasba a bokrétát.

is hozzájárul, hogy az ország GDP-jének legalább 2 százalékát
védelmi célokra fordítsuk” – mondta Palkovics László.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta, a magyar kormány megteremti a hazai hadiipar újra fejlesztését, a zalai megyeszékhelyen épülő üzem pedig „a korszakváltás szimbóluma
lesz”. 2023-tól Zalaegerszegen gyártják a világ jelenleg egyik
legkorszerűbb, legmodernebb páncélozott harcjárművét, a közelben működő ZalaZone tesztpálya lehetőségeinek kihasználásával komplex fejlesztés valósul meg. A kormány számára a
magyar emberek biztonsága a legfontosabb, ezért kiemelt nemzeti cél, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó hadereje legyen – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka
kifejtette: a 21. századi technológia alkalmazásával a Magyar Honvédség az innovációban, az oktatásfejlesztésben motorja lehet a
haderőfejlesztés területén történő modernizációs folyamatnak.
Maróth Gáspár védelmi ügyekért felelős kormánybiztos példaértékűnek nevezte a magyar és német cégek közti együttműködést. Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke köszönetet
mondott a magyar kormánynak és a kivitelezőknek az elmúlt
időszakban végzett munkájukért.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Balaicz Zoltán: – Mi, zalaegerszegi emberek büszkék vagyunk
erre a településre, hiszen ez mi, magunk vagyunk!

(Folytatás az 1. oldalról)
István a kereszténység mellett
a jogállamiságot hagyta a magyar népre. Vannak olyan szakemberek, önkormányzati tisztségviselők, akik a NyugatEurópából érkező támadások
ellenére is teszik a dolgukat,
működtetik az országot, irányítják az emberek életét.
Hozzátette, amikor közvetlenül az emberektől érkezik
egy díj, „az picit többet jelent”, jelzi, hogy van értelme a
munkának.
A rendezvényt 1995-ben szervezték meg először, ötletgazdája a Szféra Európa Kft. volt.
Oltványi Tamás, az ötletgazda-rendező Szféra ügyvezetője bejelentette, jövőre Komáromban „találkoznak a városi polgármesterek”. (Forrás: MTI)
***
Balaicz Zoltán 1978. augusztus 3-án született Zalaegerszegen. Édesapja id. Balaicz Zoltán (1948-) Zalaegerszegért
Díjas televíziós újságíró, a Zalaegerszegi Városi Televízió
megalapítója és főszerkesztője,
édesanyja Molnár Éva (19532020) adminisztrátor. Felesége, Balaicz Zoltánné Mándli
Edit, pedagógus végzettségű,
korábban több intézményben
is tanított, jelenleg pedig a
Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának
munkatársa, egyben a Zalaegerszegi Női Szalon elnöke.
Gyermekük Balaicz Vendel.
Balaicz Zoltán 1981-1985
között az Ady utcai óvodába
járt, ahol a Zalaegerszegért
Díjjal elismert Péntek Gyuláné
volt az óvónője, majd 19851997 között az Ady Endre
Általános Iskola és Gimnázium tanulója volt, ahol Harsányi Mártonné, Hidasi Györgyné,
valamint az ugyancsak Zalaegerszegért Díjas dr. Szabó Ágnes voltak az osztályfőnökei.
Felsőfokú tanulmányai során három diplomát szerzett:

1997–2001: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
(Szombathely), magyar–történelem szakos tanári diploma
2001–2003: Eötvös Lóránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar (Budapest),
történelem szakos bölcsész
diploma
2010–2012: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, közoktatási vezető diploma
Első munkahelye 2001
szeptemberétől a Széchenyi
István Szakközépiskola volt,
ahova Csapó József (szintén
Zalaegerszegért Díjas) igazgató vette fel. Az iskolában –
óraadó tanárként – egészen
2015 júniusáig tanított, akkortól már összeférhetetlenné
vált a polgármesterséggel.
A tanítással párhuzamosan,
ugyancsak 2001-ben Szalay
Annamária akkori országgyűlési képviselőtől, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvány elnökétől és dr.
Gyimesi Endre akkori polgármestertől kapta azt a felkérést,
hogy a Városházán felsőoktatási ügyekkel foglalkozzon.
Így 9 éven át, 2001-től 2010-ig
volt a Zalaegerszeg Felsőfokú
Oktatásáért Közalapítvány igazgatója. Ezen évek alatt indult
el Zalaegerszegen a műszakimérnöki oktatás, bővült a többi
képzés, sikeres pályázatokon
vettek részt, és önálló karrá vált
a számviteli főiskolai intézet
is. Munkája elismeréseként kitüntetésben részesítette a Budapesti Gazdasági Egyetem, a
Nyugat-magyarországi Egyetem és a Pannon Egyetem is.
2002-től a Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség tagja, 20062014 között választókerületi
kampányfőnökként irányította
a helyi választási küzdelmeket
(2006-os országgyűlési, 2006-os
önkormányzati, 2008-as népszavazási, 2009-es EP, 2010-es

országgyűlési, 2010-es önkormányzati, 2011-es időközi,
2014-es országgyűlési), 2015től a zalaegerszegi szervezet
elnöke, korábban a Fidesz Kulturális Tagozatának Zala megyei
elnöke, országos alelnöke.
15 évvel ezelőtt, 2006-ban
megválasztották Zalaegerszeg
belvárosi térsége önkormányzati képviselőjének, majd
2010-ben újra elnyerte a helyi
polgárok bizalmát. A 2006–
2010 közötti ciklusban az önkormányzat oktatási és ifjúsági
bizottságának elnöki posztját
töltötte be, 2010-ben pedig alpolgármesternek választották.
7 éve, 2014 októberében 64
százalékos szavazati aránnyal
Zalaegerszeg
polgármestere
lett, 2019 októberében pedig
70 százalékos többséggel választották újra.
Az Év Polgármestere elismerés kapcsán Balaicz Zoltán
elmondta: „Az ember a szülőföldjét nem választja. A szülőhelyét, ugyanúgy, mint a szüleit, az ember a Gondviselőtől
kapja. Ezért ahhoz különös
tisztelettel és elkötelezettséggel kell viszonyulnia. Mindig
is hittem abban, hogy vannak
dolgok, amiket nem mi választunk meg. A családunk, a
környék, ahol élünk, a városunk! Mi, zalaegerszegi emberek büszkék vagyunk erre a
településre, hiszen ez mi, magunk vagyunk! A dolgok, amik
körülöttünk vannak. A sok ap-
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róság, aminek egésze a várost
alkotja. Az élet egyik legnagyszerűbb és legmegtisztelőbb
feladatának tartom, hogy szülővárosom, Zalaegerszeg polgármestere lehetek. A zalai
megyeszékhely
vezetőjének
lenni nagy büszkeség, de a
dicső múlt miatt komoly felelősség is! Pártolni a modernizációt, de megtartani az értékeket és a hagyományokat.
Nem könnyű feladat, de megtiszteltetés, hogy ezt végezhetem. Szülőhelyem, lakóhelyem
polgárainak felhatalmazása és
bizalma erőt ad a legnehezebb
feladatok megoldásához is. De
Zalaegerszeg nem csak város,
hanem otthon is. Az első anyai
tekintet, az apai bátorítás, a
nagyszülők bölcsessége, az
első lépések, az első tanítási
nap, az iskolák, a tanítók és a
tanárok, a feleségem, a kisfiam, a családom, a barátaim –
küzdelmek, sikerek és kudarcok elválaszthatatlanul kötnek
Zalaegerszeghez. Tamási Áron
szavait kölcsönvéve: a világon
az a legfontosabb, hogy valahol otthon legyünk benne. Én
akárhol is vagyok a világban,
csak Zalaegerszegen vagyok
otthon! A szülővárosomért végzett szolgálatot igazi hivatásnak tekintem, és talán magát
Zalaegerszeget is, ahol mindenki megtalálja a jövőjét! Még
egyszer köszönöm mindenkinek, hogy ezt a rangos elismerést megkaphattam!”

Bokrétaünnep Zalaegerszegen
(Folytatás az 1. oldalról)
Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere arról beszélt,
hogy a biztonságpolitikai és gazdaságpolitikai szempontból is
jelentős, 60 milliárd forint értékű beruházás a munkahelyteremtés mellett kutatásfejlesztési és innovációs célokat is
szolgál, amely további lehetőségeket jelent a város, a térség,
valamint az ország számára.
A tervek szerint még az idén tető alá kerül a két és fél hektáron épülő 25 ezer négyzetméter alapterületű üzem, melynek a
legmagasabb pontja 20,5 méter – hívta fel a figyelmet Vigh
László, a térség fideszes országgyűlési képviselője. (Forrás: MTI)

A világ egyik legkorszerűbb harci járművét gyártják majd Zalaegerszegen.

2021. szeptember 16.
HIRDETÉS

Zalatáj

3

4

Zalatáj

2021. szeptember 16.

* Múltidézés Flam rajzaival

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

Szoci körzet

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

– Ez a Fidesz-kormány mindent felforgat! Most meg ezzel a
rezsicsökkentéssel idegesítik a multikat!...
(2013.01.17.)

Szépkorú szocik

– Hogy a fenébe tüntetünk majd a Fidesz ellen, ha tényleg
visszahozzák a tizenharmadik havi nyugdíjat?! (2003.01.17.)

Ős szoci

• 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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

– Azt írja az újság, asszony, hogy a Fidesz csökkentené
egyes élelmiszerek áfáját. Na, amit azokból főznél, alighanem kifordulna belőlem…!
(2013.03.21.)
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* 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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Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (3.)
Nem sok időm volt azzal
foglalkozni, hogy Zalaegerszeg helyett immár Nagykanizsán töltöm a napokat, hónapokat. Hazautazni ritkán lehetett, márcsak azért sem, mert
akkoriban még szombaton is
volt tanítás. Rögtön éreztem az
általános és a középiskola közötti különbséget. A vegyipari
technikumban különösen, hiszen heti két nap laborgyakorlat volt. Ez azt jelentette,
hogy reggel héttől délután háromig (fehér köpenyben, a leányok kendőben, a fiúk sapkában) nem csak a kémia elméletével, hanem gyakorlati oldalával is foglalkoztunk. Ez meggyorsította az ismerkedést, hamar baráti kapcsolatok alakultak ki. Nem törődtünk azzal,
hogy ki honnan jött, ki kanizsai, s ki egerszegi.
„Kint”, a városban azonban
többször is éreztük a megkülönböztetést. A „csináltvárosi”
jelző sokszor visszaköszönt,
ha kiderült, hogy egerszegiek
vagyunk. Nem értettem igazán, hogy miben gyökerezik ez
a megközelítés, de aztán lassan
szembesültem vele. S azzal is,
hogy Kanizsán sokan vélik azt,
hogy – mivel Zalaegerszeg a
megyeszékhely – őket hátrányos megkülönböztetés éri.

Emlékszem, már a Zalai
Hírlap sportrovatánál dolgoztam, amikor önálló színháza
lett Zalaegerszegnek. No, kaptam is Nagykanizsáról élcelődést bőven: Mi van, csináltvárosiak?! Még a színházatok
névadója is nagykanizsai? S ez
így igaz is volt, mert Hevesi
Sándor 1873-ban Nagykanizsán született. Próbáltam azzal
érvelni, hogy a színház az
egész megyéé, a térségé, de
nem sok sikerrel. Azért elgondolkoztam a felvetésen: vajon
ki jöhetett volna szóba született zalaegerszegiként névadónak? Talán Gábor Miklós, aki
itt látta meg a napvilágot, s
édesapjának mozija volt a megyeszékhelyen? Ám – szerencsére – Gábor Miklós akkor
még élt, sőt a színházavató
díszelőadáson ő alakította a
Ruszt József által rendezett Az
ember tragédiája klasszikus
daraban Lucifert.
Az elmúlt hetekben azonban történt valami, ami azt sejteti, hogy ez a valós vagy vélt
ellentét, kimondott vagy kimondatlan rivalizálás szűnőben van, s a két város vezetői a
szorosabb együttműködés útján indulnak el. Stílszerűen a
két megyei jogú várost összekötő kétszer kétsávos gyors-

Fotó: archív
A laboratórium épülete előtt az osztályunk Küronya István laborfőnök és Tapolczay Miklós tanár úrral.

Fotó: nagykanizsa.hu
A közelmúltban készült felvétel Nagykanizsa és Zalaegerszeg
polgármesterének egyeztetéséről. Ezen részt vett Cseresnyés
Péter (balról), a nagykanizsai választókerület országgyűlési
képviselője, államtitkár is.

Fotó: Fortepan/MHSZ
A kanizsai piac az 1960-as években. Minden nap erre vezetett
az utunk a kollégiumból a technikumba, és vissza.

forgalmi építéséről egyeztettek. Balogh László és Balaicz
Zoltán úgy fogalmazott, hogy
a két város külön-külön kevés
ahhoz, hogy felvegye a versenyt más magyarországi vagy
külföldi régiókkal, csak szoros
szövetségben érhetnek el sikereket. Észak- és Dél-Zala – a
két város mintegy 110 ezer lakosával – csak együtt lehet
sikeres.
Akkor, az 1960-as évek
végén Kanizsa népesebb város
volt, mint Egerszeg. Kedvezőbb közúti és vasúti közlekedéssel. Emlékszem, ha vonattal utaztunk haza, vagy
vissza, Zalaszentivánon bizony
át kellett szállni. Ugyanez a
különbség volt elmondható a
két város gazdasági és kulturális életéről is. Kanizsa polgáriasabb város volt, mint
Egerszeg.

Ám kanizsai középiskolás
éveim alatt történt valami.
1968 végén Ujvári Sándor lett
a Zala Megyei Tanács elnöke,
aki előtte több évig tevékenykedett Nagykanizsán. Zalaegerszegen Kustos Lajos került
1967-ben a tanácselnöki pozícióba, amit egészen 1990-ig
betöltött. Akkor – főleg diákfejjel – ki gondolt volna arra,
hogy ez mit jelent majd Zalaegerszeg fejlődése szempontjából. Jól elvoltunk Nagykanizsán, még akkor is, ha a szigorú követelmények nem engedték a lazítást. Aki ezt megtette, az le is morzsolódott, s
nem kezdhette velünk a második osztályt.
E.E.
***
A sorozat valamennyi eddigi része olvasható honlapunkon: www.zalatajkiado.hu
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Levelek jönnek-mennek…
– csak válasz nem érkezik kérdésünkre Zalaszentgrótról
Jules Verne hősei 80 nap
alatt tették meg útjukat a Föld
körül, az én kérdésem pedig
141 nap után sem ér igazán
célba, pedig csak Zalaszentgrótra küldtem dr. Simon Beáta jegyzőnek. (Amikor e sorokat írom 2021. szeptember
nyolcadika van – E.E.)
Érdeklődtem e-mailen, küldtem tértivevényes levelet.
Utóbbi majdnem olyan vadregényes utat tett meg, mint
Jules Verne regényének szereplői. Zalaegerszegen lett feladva, Balatonszentgyörgyön
még megvolt, a zalaszentgróti
postára viszont már nem érkezett meg. Fizetett is a Magyar
Posta Zrt. kártérítést a malőrért, némi vigaszdíjként.
Aztán végre reagált Zalaszentgrót Város Önkormányzatának jegyzője. Meddő levélváltás kezdődött, amit nem
tudok teljes mértékben ismertetni az olvasókkal, hiszen dr.
Simon Beáta nem járult hozzá
levelei közzétételéhez.
Azt talán fővesztés nélkül
megúszhatom, hogy az általam
küldött leveleket megosztom
az olvasókkal.
A teljességhez tartozik,
hogy Zalaszentgrót jegyzőnője
az ominózus ingatlanvásárlásivisszavásárlási ügyben személyes találkozás létrejöttét tartja
fontosnak közöttünk. Ebben
egyetértünk. Nem csak azért,
mert a hallgattasson meg a
másik fél elve egyértelműen

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

www.titzala.hu

követendő. Másrészt egy hölgy
ismételt invitálására nem illik
nemet mondani (remélem, ezt
nem hímsoviniszta kiszólásnak
tekintik – E.E.).
Természetesen élek a meghívással és helyt adunk a kívánt terjedelemben dr. Simon
Beáta és Baracskai József
polgármester bármilyen témában kifejtett véleményének.
Előbb azonban egy rövid,
tényszerű írásos választ várok
arra a 2021 április 20-án feltett
kérdésemre: miért a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodát
bízták meg az érintett üggyel?
Az már csak a nem remélt
ráadás lenne, ha Baracskai
József polgármester a Zalatájnak választ adna arra a kérdésre, hogy tagja-e a Demokratikus Koalíciónak. A válasz
kétféle lehet: igen vagy nem.
Ehhez nem kell személyes
találkozó.
Utána beszélhetünk személyesen, akár órákon keresztül.
Ui.: Tisztelt Jegyzőnő! Ha
úgy gondolja, hogy a Zalatáj
nem tartja be a sajtóetika szabályait, ajánlom figyelmébe
lapunk 7. oldalát, a Nyugati
Fény című sajtóimitáció produkcióját. Azzal minden rendben van? Annak munkatársaival nem kívánnak személyesen
találkozni?
S most következzen az
egyoldalú levélváltás összefoglalója, az utolsó elküldött
levél!

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

Fotó: Zalatáj
Természetesen személyesen is megkeressük a városházán
dr. Simon Beátát és Baracskai Józsefet.

Tisztelt Jegyző Asszony!
Önhöz 2021 április 20-án
küldött elektronikus levelemben csupán annyit kérdeztem:
mi indokolta az ominózus ingatlanvásárlási-visszavásárlási
ügyben külső ügyvédi irodát
bevonni, ha az önkormányzatnak négy jogi végzettségű
szakembere van? Ennek megválaszolására nem szükséges
az én személyes jelenlétem,
csak az Önök konkrét válasza,
akár elektronikus formában.
Én megfogadtam fiatalabb
kollégáim tanácsait, s a korral
haladva használom ezt a
lehetőséget, mint ahogy ez
máshol is elfogadottá vált.
Erre a levelemre egyébként
100 nap elteltével sem kaptam
választ, ezért úgy gondoltam,
hogy most célszerűbb lesz
konkrétabban megfogalmazni
az eredeti kérdést. Íme:
Miért éppen azt az ügyvédi
irodát bízták meg képviselettel, amelynek vezetője az a dr.
Czeglédy Csaba, akit korábban
kétszer marasztaltak el adócsalás és okirathamisítás miatt;
egyszer ügyészi felfüggesztéssel, másodjára pedig felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtottak? Jelenleg bűnszervezetben elkövetett, több mint 6
milliárd forintos költségvetési
csalással vádolják, most pedig
már az „Ördög Ügyvédje”ügyben zsarolás és más bűncselekmények megalapozott
gyanúja miatt is folyik eljárás
ellene. Miért nem vonták
vissza ezek után a megbízást

és kerestek más, makulátlan
hírű irodát, hiszen nem magánügyről, hanem közügyről
van szó? Főleg úgy, hogy dr.
Czeglédy Csaba ügyvédi tevékenységét fel is függesztették.
Csak nem azért, mert dr.
Czeglédy Csaba köztudottan a
Demokratikus Koalíció embere, s mint a DK reklámfilmjéből is kiderül – ott állítják –
Baracskai József pedig Zalaszentgrót DK-s polgármestere.
Ő nekem arra a kérdésemre,
hogy köze van-e a Demokratikus Koalícióhoz, soha nem
válaszolt.
Tisztelt Jegyzőnő!
Továbbra is várom eredeti
kérdésemre a választ írásban, s
szerintem az sem okozhat
nagy gondot, ha az időközben
felmerült kiegészítő részkérdésekre is válaszol. Utána természetesen lépésről lépésre
haladhatunk – Baracskai József polgármester úr bevonásával – a szentgróti helyzet
részletes bemutatásával személyes riportkészítés formájában
úgy, hogy az önkormányzat, s
főleg Zalaszentgrót érdeke ne
sérüljön, s ne keltsen rossz
hangulatot a városban. Ebben
maximálisan partner leszek!
További munkájához nagyon jó egészséget és sok
sikert kívánok!
Zalaegerszeg, 2021. augusztus 27.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő
Zalatáj Kiadó
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Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény,
törölték is a cikket
A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai
Józsefbe, Zalaszentgrót DK-s
polgármesterébe. Az írást azóta
elérhetetlenné tették, de mi elmeséljük Önöknek a lényeget.
„Második otthonom Zalaszentgrót, szüleim szülővárosa. 12 km-re lakunk. Ellenzéki
város, kiváló polgármesterrel,
akitől ez az ügy teljesen független. FRISSÍTÉS: A polgármester úr ELREJTETTE a hozzászólásomat a posztja alatt.
Azt, amiben megvédtem magam a rágalmaktól. Innentől
kezdve valóban nem tudom mit
gondoljak! Számos alkalommal
adtam ott koncertet, utoljára 3
éve.” – írta közösségi oldalán
Bálint Natália, aki sarkos és
időnként elég fésületlen ellenzéki véleményeiről vált ismertté a net mély bugyraiban.
Röviden a sztori, amit el
kellett rejteni: az operaénekesnőt felkérték, hogy szerepeljen
egy városi rendezvényen Zalaszentgróton, majd lemondták

Fotó: Facebook
Baracskai József (balról) önkormányzati választások kampányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.

a szereplését, arra hivatkozva,
hogy „tárgytalan” a rendezvény. Az ünnepséget azonban
később mégis megtartották,
persze nélküle. Bálint Natália
ezt tette szóvá a helyi polgármester, Baracskai József (DK)
oldalán, de véleményét bejegyzése szerint elrejtették.
Innen válik igazán duplacsavarossá a sztori. Mivel Bálint egyfajta ellenzéki influenszer, a Nyugati Fény nevű DK-

Gránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu
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Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

közeli portál gondolkodás nélkül átvette a bejegyzését, a
következő címmel: „Sunyi indokkal lemondták az ellenzéki
művész zalai koncertjét, majd
hazugságokkal járatták le”.
Igen, a DK-s házimédia páros
lábbal szállt bele egy DK-s
polgármesterbe, sőt, a kiajánlóban hozzátették: „A polgármester elrejtette a művészt
tisztázó kommentet a közösségi oldalon”.
A Gyurcsány-közeli cenzúra persze nemsokára a Nyugati
Fényen is működésbe lépett, a
cikket elérhetetlenné tették.
Ettől függetlenül Bálint Natália bejegyzése a közösségi médiában továbbra is olvasható,
miként kommentekben a DKhívők kapcsolódó Fidesz-gyalázása is, ami most ugye részükről egyfajta méretes öntökönrúgás lett.
Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg fel kell mentenünk a Nyugati Fényt, bármilyen furcsa is

legyen ez. A drót.info helyi
forrásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban
nem DK-s színekben szokott
tündökölni, hiszen Zalában,
így Zalaszentgróton is évtizedek óta markáns többségben
vannak a fideszesek. Azaz,
nem érdeke azt mutatni, hogy
ő Gyurcsány embere, aki adott
esetben megbízza párttársa,
Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját, mivel mindezek tudatában nyilván kevesebben szavaznának rá.
Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat
színeiben, magát civilnek
maszkírozva szokott indulni a
választáson, hogy aztán megválasztva már nyugodtan hívhassa a városba Gyurcsányt,
Niedermüllert vagy éppen
Dobrev Klárát, illetve tűnhessen fel Zalaszentgrót neve
DK-s rendezvényeken Gyurcsány mögött. A „Szentgrót
Most” egy örökkévaló jelenidejűség (egyben simán lehet a
városkában megállt idő szimbóluma is), és alkalmas rá,
hogy bármikor előszedjék, aztán választás után bedobják
egy időre a sarokba.
Az álcázás most mindenesetre olyannyira jól sikerült,
hogy még a sajátjaikat is sikerült megzavarniuk. A történetből ugyanakkor az is látszik,
hogy a balos tábornak Zalában
ugyan nincs sok híve, de legalább ők is egymással küzdenek.
Már persze addig, amíg
nem tiltják le egymást! (Forrás: drót.info)

• 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
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A Város Napja Nagykanizsán
A nemes cél formája és tartalma
„A Város Napja Ünnepi
Közgyűlés küldetése, hogy középpontba állítsa közös történetünket, nagyjainkat és értékeinket, melyek megerősítése
képes csak a világot kiteljesíteni a relatív egyéni emberi akarattól elrugaszkodva.
Ez az ünnep ennek a nemes
célnak ad formát, a kitüntetettek személyében pedig tartalmat. Nagykanizsa polgárai
nevében is gratulálok városunk kitüntettjeinek – mondta
szeptember 10-én Balogh László, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere.
Idén a következők részesültek elismerésben:
Dr. Nagy Rozália osztályvezető főorvosnak, a Kanizsai
Dorottya Kórház Pszichiátriai
Osztályán végzett kiváló szakmaiságú és kiemelkedő emberségű munkája elismeréseként a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere kitüntető
címet adományozták.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányságnak a hozzáértő, áldozatos és felelősségteljes munkájának elismeréséért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere kitüntető címet adományozták.
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület az idősek,

A díjazottak és Balogh László polgármester.

a betegek, a fogyatékkal élők
és a társadalom peremére szorultak támogatásának elismeréséért a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere kitüntető
címet kapta.
Id. Szányi Gábor a sísport
Nagykanizsán történő népszerűsítése érdekében végzett munkájáért Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere elismerést
vehetett át.
Kámánné Szép Terézia intézményvezetőnek a kultúra területén végzett több évtizedes munkájának elismeréséért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntető címet adományozták.

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

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően három további kitüntetés
adományozásáról döntött. A közgyűlés „Az Év Vállalkozása”
kitüntetést adományozott kisés középvállalkozás kategóriában a P & S Pipes Kft.-nek
Nagykanizsa gazdaságát és lakosságát szolgáló kiemelkedő teljesítményéért.
A közgyűlés a Gejzír Kanizsa Kft.-nek Nagykanizsa gazdaságát és lakosságát szolgáló
kiemelkedő gazdasági teljesítményéért a 2021. évben kis- és
középvállalkozás kategóriában
„Az év Vállalkozása” kitüntetést adományozta.
A közgyűlés a Szabadics
Építőipari Zrt.-nek a kimagasló
gazdasági teljesítménye elismeréseként 2021. évben nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” elismerést adományozta.
A közgyűlés Járási Ildikó
iparművésznek Nagykanizsához
kötődő kiemelkedő művészeti tevékenységéért a „Nagykanizsa
Városért” kitüntető címet adományozta.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése dr. Lipták
József osztályvezető főorvosnak
a Kanizsai Dorottya Kórház
Urológiai Osztályán végezett
kiváló szakmai munkája, embersége elismeréseként a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.

A közgyűlés dr. Farsang
Boglárka r. alezredesnek a lakosság és a rendőrség közötti
párbeszéd magasszintű kialakításáért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet ítélte oda.
Jurik Gyuláné asztaliteniszező a város asztalitenisz
sportjáért végzett kiemelkedő
munkájáért a „Nagykanizsa
Városért” kitüntető címet kapta.
A közgyűlés dr. Nagy Mariettának a gyermekorvoslás
területén végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréséért a „Nagykanizsa Városért” kitüntető címet adományozta.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése Tarnóczky
Attila helytörténésznek Nagykanizsa városért végzett kimagasló városvédő tevékenysége
elismeréseként – posztumusz
– a „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.
Az elismerést az elhunyt özvegye, Tarnóczkyné Tajti Zsuzsanna vette át.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése Soós Ernő
vegyészmérnöknek, környezetvédelmi szakmérnöknek és
fejlesztőmérnöknek, a nagykanizsai Víztechnológiai Kutatóközpont névadójának – posztumusz – a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozta.
A díjat az elhunyt fiai, Soós
Balázs és Soós Csaba vette át.

2021. szeptember 16.
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Európa egyik legkorszerűbb logisztikai központja lesz Zalaegerszegen

Fotó: Facebook
A terminál látványterve…

A Metrans elkezdte Európa
egyik legmodernebb vasútiközúti termináljának és logisztikai központjának építését Zalaegerszegen.
Az építkezés kezdetét jelentő ünnepélyes alapkőletételen – szeptember 9-én – részt
vett Angela Titzrath, a Hamburger Hafen und Logistik
(HHLA) részvénytársaság elnöke, Kiss Péter, a Metrans
csoport elnök-vezérigazgatója,
Nagy László ügyvezető igazgató, Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mosóczi László közlekedési államtitkár, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott és
Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.
Ezzel elkezdődött a német
HHLA cégcsoport részeként
működő Metrans óriásvállalat
beruházása, melynek során
Európa egyik legmodernebb
vasúti-közúti terminálját és
logisztikai központját építik
meg Zalaegerszegen. A több
mint 30 milliárd forint értékű
fejlesztés közvetlenül 120 új
munkahelyet teremt, a kapcsolódó cégekkel együtt pedig
akár 500 új munkahely is létrejöhet a térségben. Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges 20 hektáros területet 724
millió forintért adta el a vállalatnak.
Zalaegerszeg közlekedési
és logisztikai szempontból különlegesen jó helyen fekszik.

– 170 milliárd forintos ráfordítással épül a zalai megyeszékhelyet és az M7-es autópályát összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, továbbá
már készülnek a Zalaegerszeget Körmenddel, a 8-as úttal, a
86-os úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út tervei is, kapcsolatot teremtve
északi irányba (Szombathely,
Győr) és nyugati irányba
(Ausztria) is.
– Logisztikai szempontból
kiemelten fontos a tengeri kikötőkkel való közvetlen kapcsolat, amely a vasúthálózatnak köszönhetően biztosított.
Ráadásul Magyarország tengeri kikötőt létesített az Adrián,
Triesztben.
– Ugyancsak fontos szerepet töltenek be a légi kikötők
is. Ebből a szempontból is szerencsés helyen vagyunk, hiszen Magyarországon összesen négy olyan repülőtér van,
amely a legmagasabb szintű
akkreditációval rendelkezik:
Ferihegy, Debrecen, Győr és
Sármellék. A Hévíz-Balaton
Airport jelentős fejlesztés előtt
áll, Zalaegerszeg és a repteret
jelenleg üzemeltető Hévíz között kiváló a kapcsolat, a megyeszékhely is tervezi az aktívabb szerepvállalást, ráadásul
az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út közvetlenül
is összeköti majd Zalaegerszeget a reptérrel, jelképessé
téve a távolságot.
– Vasúti szempontból pedig ugyancsak tökéletes az elhelyezkedés, hiszen a tengeri

zás egybevág a kormány stratégiai célkitűzéseivel, ugyanis
a vállalatok támogatása során
hangsúlyt helyeznek arra, hogy
azok termékei minél gyorsabban eljussanak az exportpiacra. Többek között ezért is vásárolt Magyarország a trieszti
kikötőben egy területet, amelynek fejlesztése hamarosan
megkezdődik – tette hozzá,
rámutatva a tengeri kikötőkkel
való gyors összeköttetés jelentőségére.
A Metrans vállalatcsoport
teherszállítással, intermodális
szolgáltatásokkal, logisztikával és ingatlanokkal foglalkozik, hetente több mint 550
rendszeres vonatjáratot indít. A
vállalat Budapestről Kínába
közlekedő konténerszállítója

Fotó: MTI/Varga György
Egy újabb jelentős beruházás vette kezdetét Zalaegerszegen.

kikötőktől induló nemzetközi
vasúti korridor egyenesen Zalaegerszeghez vezet és itt
ágazik el több irányba.
Szijjártó Péter aláhúzta,
hogy a zalaegerszegi beruhá-

2019 októberében indult útjára
első alkalommal, és ennek
nyomán a konténerek mára 1216 nap alatt bármely magyarországi helyszínről eljutnak
kínai célpontokra.

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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Méltó módon „Mindszenty hazájához”
Bővül a kertvárosi templom Zalaegerszegen
17 évvel ezelőtt, 2004-ben
készült el Zalaegerszeg kertvárosi városrészében a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére és Mindszenty József emlékére épült templom. A helyi közösségnek régi vágya volt a
bővítés, egy altemplommal és
egy közösségi házzal. A kormány támogatásával, 425 millió
forintos állami projekt keretében ez most meg is valósul, az
építkezés elkezdődött. Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett
dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, Stróber László esperes, plébános, kanonok,
Molnár János plébános, dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese, Vigh
László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, Bognár Ákos önkormányzati képviselő, dr. Pál Attila, a
megyegyűlés elnöke és Rigó
Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.
Szép számmal érkeztek a hívek a kertvárosi templom melletti térre, ahol egyházi, megyei és városi vezetők mondták el gondolataikat. Elsőként
a házigazda Molnár János atya
idézte fel, hogy 2004-ben szentelték fel a városrész templomát, ami új erőt adott a helyi hitélethez. A katolikus közösség
kérésére a plébánia 2013-ban
önállósodott. A lelkipásztor megígérte, hogy a bővülő altemplom továbbra is méltó és rendezett temetkezési emlékhely marad, a közösségi ház pedig a re-

mény szimbóluma lesz. Neve
pedig – különösen most Szent József évében – kifejezi küldetését,
miszerint a létesítmény a családok
védőszentjének oltalma alatt áll.
Balaicz Zoltán polgármester
a kertvárosi beruházás kezdetéről, a tervekről szólt. Jó hír,
hogy kormánydöntés értelmében
a mostani, 425 millió forintos
támogatás mellett 57 millió forintos ráfordítással a református
templom tetőszerkezete és tornya is megújul, a munkálatok
ősszel kezdődnek, az önkormányzat pedig jövőre teljesen
felújítja a Rózsák terét is.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos rámutatott: Mindszenty hazája, városa arra kötelezi az utókort, hogy
a keresztény értékek mentén
építkezzen, újítson. Magyarország
és Európa akkor marad meg, ha
meg tudjuk védeni a Szent István-i örökséget, szellemiséget.
Orbán Balázs a közösségiház-építésének alapkőletételén azt
mondta: a nyugati államokban
egyre több templom, kegyeleti
hely válik a bontás áldozatává
vagy enyészik el, emiatt pedig
a hanyatlás jelei mutatkoznak
az adott városokban.
„Ahogy Nyugat-Európa megfeledkezik keresztény értékeiről,
úgy tűnnek el a környezetükért
és településükért felelősséget vállaló közösségek is” – mondta.
A magyar kormány azonban
büszkén segíti a keresztény közösségek boldogulását, ezért 2010
és 2020 között 2800 templom

A zalaegerszegi Göcsej Nyomda Kft.
nyomdai tapasztalattal rendelkező kötészeti
munkatársat keres.
Versenyképes bérezéssel, bejárási költség
megtérítéssel.
Érdeklődni e-mailben, illetve telefonon a következő
elérhetőségeken: info@gocsejnyomda.hu,
+36 30 334 5673.
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elhelyezték az alapkövet.

Balaicz Zoltán polgármester a kertvárosi beruházás kezdetéről, s a tervekről is szólt.

újulhatott meg és 120 új épülhetett a Kárpát-medencében – közölte az államtitkár.
Zalaegerszegen a római katolikus templomok mellett református
és evangélikus templom újulhatott meg, kolostort újítottak fel,
egyházi iskolát és óvodát bővítettek. „Ez a közösség aktív, és
folyamatosan bővül”, ezért lett
szükség a kertvárosi altemplom
bővítésére és közösségi tér kialakítására – tette hozzá.
A bővítéssel méltó körülményeket teremtenek az elhunyt
ősök előtti emlékezésre és a közös jövő építésére. „Ezt a közös
jövőt magyarul írják és keresztény civilizációs alapokon
áll” – fogalmazott Orbán Balázs.
A Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Székely János arra figyelmeztetett, hogy a
negatív értelemben vett globalizmusnak halálos ellensége
a hit, a család, a nemzet, az
anyaföld és a közösség. Mindaz,
ahol az emberek együtt álmodják, tervezik és építik a jö-

vőjüket. A leendő közösségi
háznak legfőbb küldetése, hogy
erősítse és újrakösse az éltető
szálakat.
A rendezvény végén a püspök megáldotta az időkapszulába helyezett tárgyakat, majd
elhelyezték a templom mellett
az alapkövet. Az alkalomhoz
illően egyházi énekek és Reményik Sándor-versek színesítették az ünnepi műsort.
Közben nem messze a
templomtól már elkészült 3,3
milliárd forintos beruházás keretében a Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium új tornacsarnokának, vívótermének és kerítésének építése, hamarosan befejeződik az új szárny kialakítása,
továbbá 800 millió forintos ráfordítással zajlik a Szent Család Óvoda felújítása és bővítése. Az új óvoda 1120 négyzetméter területű, két szintes
épületegyüttes lesz, 5 csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel, kápolnával, tornaszobával.
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Átadták a Zalaegerszegi Tenisz Klub új pályáit
Húszmilliárd forintos fejlesztési program beindítására
tett javaslatot a kormánynak a
Magyar Tenisz Szövetség
(MTSZ), a pénzt elsősorban a
sportág népszerűsítésére, utánpótlásnevelésre, illetve vidéki
teniszcentrumok létrehozására
fordítanák – közölte szeptember 7-én Zalaegerszegen
Lázár János, az MTSZ elnöke,
fideszes országgyűlési képviselő, amikor átadta a Zalaegerszegi Tenisz Klub három
új, keményborítású pályáját.
„Javaslatunk hamarosan a
kormány elé kerülhet és reményeink szerint pozitív döntés születik majd” – fogalmazott. A kedden átadott 246
millió forintos fejlesztéshez
Lázár János elmondása szerint
a teniszszövetségnek nem volt
köze, a megépítéséhez szükséges forrást az egyesület 2018tól gyűjtötte össze pályázati
támogatásokból, illetve szponzori adományokból. A további
fejlesztésekhez viszont akár
1,7 milliárd forint kormányzati
támogatás is érkezhet Zalaegerszegre, amiből fedett pályákat, illetve egy multifunkcionális klubházat építenének
fel – fűzte hozzá.
Lázár János úgy fogalmazott: a teniszszövetség elnökeként az volt a célja, hogy átlátható, tiszta helyzetet teremtve lezárja a szövetség
korábbi ügyeit, a jövőben
pedig azért dolgozik, hogy
„vidéken több tenisz legyen”,
egyre több fiatal ismerje meg
és művelje ezt a sportágat, a
kiemelkedő tehetségek pedig
lehetőséghez jussanak.
Vigh László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője
kiemelte: a kormányzati támogatásoknak köszönhetően Zalaegerszeg és egész Zala megye dinamikusan fejlődik, példaként a Modern Városok

A három új pálya madártávlatból.

Az avatóünnepség résztvevői.

Programban megvalósult fejlesztéseket, a zalaegerszegi
szívcentrum kiépítését és a világszínvonalú ZalaZone tesztpályát hozta fel.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a Magyar
Tenisz Szövetség elnökségi
tagja hangsúlyozta: a Magyar
Atlétikai Szövetség támogatásával a területen lévő futópályák is megújulnak, illetve a

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

szomszédos Göcsej Falumúzeumban is zajlik egy jelentős
beruházás.

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. október 21-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Papp Zoltán, a Zalaegerszegi Tenisz Klub elnöke
elmondta, hogy ilyen mértékű
fejlesztés még nem volt a klub
életében. Felidézte, hogy az
első két salakborítású pálya
még 1960-ban épült, ekkor indult el a teniszélet Zalaegerszegen, majd 17 évvel később
újabb hat salakos pályával bővültek. A jelenlegi klubházuk
1986-ban épült fel, 1996-ban
átadták a lelátót, 2018-ban
pedig tíz pálya felújítását végezték el. Szólt arról, hogy
terveik között szerepel egy
négy pályás fedett csarnok és
egy 900 négyzetméter alapterületű multifunkcionális klubház felépítése. (Forrás: MTI)
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„Miért fogunk magyarul beszélni a mennyországban?
Pápai szentmisével zárult az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Szeptember 12-én, vasárnap Ferenc pápa szentmiséjével véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az elmúlt napokban
hazánkra figyelt a keresztény
világ. A kongresszusról rangjának megfelelően írt, tudósí-

tott a közszolgálati és a keresztény sajtó, rádió és televízió.
25 év elteltével látogatott
ismét Magyarországra a katolikus egyház feje. Ferenc pápa
láthatóan jól érezte magát hazánkban, még viccelődött is.
Amikor leszállt a repülőről,

Témajavaslat a kamumédiának
Ajánlom Korózs Lajosnak, Hadházy Ákosnak, Ujhelyi Istvánnak, s a többi hazai kamumédiásnak, továbbá
a külföldi hazug hírgyártóknak is a Hősök terén és a
környező utcákban szeptember 12-én készült fotókat a
hatalmas embertömegről. Bizonyára beindul a fantáziájuk
és gyakorlott kamuhírgyártóként „frappáns” szöveget is tudnak hozzá írni liberális nyugati szaktársaik nagy örömére.
Valahogy így:
„Szeptember 12-én, vasárnap óriási csendes tömeg tün-

tetett a budapesti Hősök terén
és a környező utcákban a népnyúzó, a demokráciát lábbal
tipró Orbán-rezsim ellen.”
Erre biztosan odafigyelne
a nagyvilág!
Isten bocsássa meg eddigi,
s az ezután következő hazugságokat, aljasságokat, amiket
elkövettetek, s elkövettek.
Egyébként az amerikai
New York Times szerint a
pápa „Bukaresten” tartotta a
szentmisét. Nem Budapesten…
Hát ennyit ezekről!
E.E.

Korózs Lajos a hazai kamuhírgyártás egyik nagymestere.

feltette a következő kérdést a
körülötte állóknak: „Miért fogunk
magyarul beszélni a mennyországban?” Ő mindjárt meg is
válaszolta: „Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni!”

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lezáró
napot a Magyar Távirati Iroda
fotóriportereinek képeivel idézzük fel.
E.E.

