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Minden korosztálynak kí-
nált programot a szeptember
18-án megren-Nagylengyelben
dezett falunap, amely főzőver-
sennyel indult, s koncerttel
zárult.

Az egész napos program
részeként vadászati és szüreti
tárlat nyílt a Kis Göcseji
Kincsesházban, ahol Scheiber
Ildikó Vighpolgármester és
László országgyűlési képviselő
köszöntötte az egybegyűlteket.
A tárlaton, amely a helyi vadá-
szok közreműködésével jött lét-
re, a vadászat rejtelmeiről, va-
dászélményekről Szélessy György
vadász mesélt a látogatóknak.

A délutáni órákban a gyer-
mekeket népi játszóház, lég-
várugráló, csillámtetoválás vár-

Újra együtt
Őszi falunap Nagylengyelben

ta, 4 órától pedig a falu leg-
kisebbjei vették birtokba a
színpadot.

Az óvodások fellépése után
a kicsik ésEcsedi Erzsébet
Ecsedi Csenge gyermekműso-
rán vehettek részt. A zenés
blokkban , va-Sántha Viktória
lamint szórakoz-Kovács Kata
tatta a nézőket, a poénokért
pedig humo-Porkoláb Tamás
rista felelt. Már alkonyodott,
mikor a zalaapáti Boróka
Táncegyüttes tagjai a színpadra
perdültek, majd helyüket a
Norton zenekar vette át, akik a
60-as, 70-es évek rocksláge-
reivel zárták a napot, amelyen a
Nagylengyel SE focicsapata 14
góllal verte meg a Felsőrajk
gárdáját.

A zalaapáti Boróka Táncegyüttes a színpadon.

A Norton zenekar a 60-as, 70-es évek rockslágereit adta elő.
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2013.01.17.)

(2003.01.17.)

(2013.03.21.)

Szoci körzet

Szépkorú szocik

Ős szoci

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

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

– Azt írja az újság, asszony, hogy a Fidesz csökkentené
egyes élelmiszerek áfáját. Na, amit azokból főznél, aligha-
nem kifordulna belőlem…!

A régi időkben egy-egy
nagyobb munka végeztével ün-
nepeltek az emberek. Ez mos-
tanság is így van, ősszel, ami-
kor a hordókba kerül a szőlő
leve, vigassággal, mulatozással
zárul a szüret időszaka.

Már nagyon sok éve így
van ez is.Babosdöbrétén

Hagyományként készül a
falu népe, apraja-nagyja, hogy
szépen kiöltözve felüljön a
feldíszített szekerekre, trak-
torokra. Persze a hosszú úton,
amíg bejárjuk az utcákat, szé-

Szüreti mulatság Babosdöbrétén

pen fogy a pogácsa és az
itóka is.

Több helyen terített asztal
várja a vonulókat, és ilyenkor
fergeteges tánc veszi kezdetét.
Amikor megérkezik a fáradt
csapat élőzenés bál, szalonna-
sütés kezdődik. Baráti beszél-
getések, evés-ivás, hajnalig tar-
tó tánccal ér véget a buli.

Csak remélni tudjuk, hogy jö-
vőre is ugyanilyen szikrázó nap-
sütésben, ilyen jókedvvel ünne-
peljük az őszi munka lezárását.

B.B.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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2011. április 25-én ünnepé-
lyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátum-
mal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg alá-
írásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb sza-
bályokat. Jelentőségét nagy-
ban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és de-
mokratikus Magyarország ma-
ga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, vala-
mint az európai értékek mel-
letti elköteleződését, a szük-
séges lelki és szellemi meg-
újulás iránti igényét.

Az elmúlt 10 évben Ma-
gyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható irány-
tűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a csa-
ládokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.

A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben tör-
ténő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e pél-
dát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen ke-
rüljenek elhelyezésre a ma-
gyar állam működését szabá-
lyozó alapdokumentumok.

Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptör-
vényben meghatározott nem-
zeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hiva-
tal középületeiben is kifüg-
gesztették a Nemzeti Hit-
vallást.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhi-
vatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

7537 milliárd forint érke-
zik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrár-
politika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

vidékfejlesztési pillérén keresz-
tül érkező forrásokat így 2021-
től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élel-
miszeripar fejlesztésére.

Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyan-
annyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.

A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások ré-
vén pedig további 3272 mil-
liárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.

A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nem-
zetünk jövője szempontjából

rendkívül fontos a magyar vi-
dék gazdaságának és erőforrá-
sainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innová-
cióra építő, versenyképes és si-
keres agrárium megteremtése.”

A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európá-
ban egyedülállóan magas.

Orbán Viktor miniszterel-
nök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar léte-
zés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a mél-
tóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”

Nem túlzás azt állítani,
hogy nincsZala megyében
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerül-
ne kapcsolatba a kormányhiva-
tallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kor-
mányhivatal, ahol részben a kö-
telező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetősé-
gek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.

A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részle-
teiről kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízottat kérdeztük.

Az Agrár- és Vidékfejlesz-
tést Támogató Főosztály egy-
részt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirde-
tett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kére-
lemkezelési feladatokat, más-
részt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó el-
lenőrzési feladatokat. A me-
gyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Fő-
osztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrár-
vállalkozásához és családi gaz-
daságához. Arra bíztatok min-
denkit, hogy kérdéseikkel for-
duljanak főosztályunk kollé-
gáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesz-
tési pályázatokkal kapcsolat-
ban – hangsúlyozta a kor-
mánymegbízott.

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásai-
nak megőrzésén túl annak megújítása is.

(Folytatás a . oldalon)z 5

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése

Közép-Zala
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Az idén júliustól megválto-
zott építési, valamint terület-
fejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szak-
mai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hang-
súlyozta, a szakterület jelen-
tőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül köz-
vetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Mun-
kájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szak-
mai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi fel-
adatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előké-
szítését is. A 2021. év január-
jában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok kö-
vetkeztében pedig már a Zala
Megyei Területi Településren-
dezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Ál-
lami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a ki-
emelt beruházásokkal össze-
függésben kialakított zalai gya-
korlatra is, aminek köszönhe-
tően a kiemelt projektek me-
gyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mond-
ta, a beruházók havonta tájé-
koztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és elő-
rehaladásáról, melyeket az ál-
lami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosí-
tott, melynek révén nyomon-
követhetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást ne-
hezítő körülmények.

A fórumnak helyet adó jár-
műipari tesztpálya főbb jel-
lemzőit ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgató-
sággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történe-
tének fontosabb dátumait idéz-
te fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örök-
ség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit meg-
óvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.

A rendezvény során a kö-
zeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az elő-
készítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes ál-
lamtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változá-
sokról is szó esett.

Fotók: Zala Megyei KormányhivatalFotók: Zala Megyei Kormányhivatal

Az idei évben meghirde-
tett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pá-
lyázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támo-
gatások, terménytárolók, szá-
rítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő techno-
lógiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának ja-
vítását célozza meg a külte-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal álla-
mi főépítésze részére, a szak-
mai munkában elért eredmé-
nyek elismerése érdekében.

Ezt követően szakmai ke-
rekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és telepü-
lésrendezési tervek beveze-
tését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhe-
tően a települési tervek egyez-
tetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson ke-
resztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.

A szakmai fórumon elő-
adást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint , az In-Gulyás Tibor
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részle-
teiről tájékoztatta a rendez-
vény résztvevőit.

A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a jár-
műipari tesztpályát buszos vá-
rosnézés keretében is bemutat-
ták a rendezvény vendégeinek.

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pá-
lyázat, míg a termékértékesí-
tést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népsze-
rű felhívás kistermelők köré-
ben a mezőgazdasági kis-
üzemek fejlesztésének támo-
gatása. A megyében benyúj-
tott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

(Folytatás a   . oldalról)4

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.

Folytatódik a vidékfejlesztés...

Közép-Zala
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A elkezdte EurópaMetrans
egyik legmodernebb vasúti-
közúti termináljának és logisz-
tikai központjának építését Za-
laegerszegen.

Az építkezés kezdetét jelen-
tő 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 külügy-
miniszter, köz-Mosóczi László
lekedési államtitkár, Balaicz Zol-
tán Vigh Lászlópolgármester,
országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
és , a NemzetiÉsik Róbert
Befektetési Ügynökség vezér-
igazgatója.

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 kapcso-
lódó cégekkel együtt pedig
akár 500 új munkahely is lét-
rejöhet a térségben. Az önkor-
mányzat a beruházáshoz szük-
séges 20 hektáros területet 724
millió forintért adta el a vál-
lalatnak.

Zalaegerszeg közlekedési és
logisztikai szempontból külön-
legesen jó helyen fekszik –

Európa egyik legkorszerűbb logisztikai központja lesz Zalaegerszegen

emelte ki Balaicz Zoltán, s
tételesen is részletezte ezeket:

– 170 milliárd forintos rá-
fordítással épül a zalai megye-
székhelyet és az M7-es autó-
pályát összekötő kétszer kétsá-
vos gyorsforgalmi út, továbbá
már készülnek a Zalaegerszeget
Körmenddel, a 8-as úttal, a 86-os
úttal összekötő kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tervei
is, kapcsolatot teremtve északi
irányba (Szombathely, Győr) és
nyugati irányba (Ausztria) is.

– Logisztikai szempontból
kiemelten fontos a tengeri ki-
kötőkkel való közvetlen kap-
csolat, amely a vasúthálózatnak
köszönhetően biztosított. Rá-
adásul Magyarország tengeri
kikötőt létesített az Adrián,
Triesztben.

– Ugyancsak fontos szere-
pet töltenek be a légi kikötők
is. Ebből a szempontból is sze-
rencsés helyen vagyunk, hiszen
Magyarországon összesen négy
olyan repülőtér van, amely a
legmagasabb szintű akkreditá-
cióval rendelkezik: Ferihegy,
Debrecen, Győr és Sármellék.
A Hévíz-Balaton Airport jelen-
tős fejlesztés előtt áll, Zala-
egerszeg és a repteret jelenleg
üzemeltető Hévíz között kiváló
a kapcsolat, a megyeszékhely is
tervezi az aktívabb szerepvál-
lalást, ráadásul az M76-os két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
közvetlenül is összeköti majd
Zalaegerszeget a reptérrel, jel-
képessé téve a távolságot.

– Vasúti szempontból pedig
ugyancsak tökéletes az elhe-

lyezkedés, hiszen a tengeri
kikötőktől induló nemzetközi
vasúti korridor egyenesen Zala-
egerszeghez vezet és itt ágazik
el több irányba – sorolta a
megyeszékhely napokban ki-
tüntetett polgármestere (elnyer-
te az Év Polgármestere címet –
a szerk.).

Szijjártó Péter aláhúzta,
hogy a zalaegerszegi beruházás
egybevág a kormány stratégiai

célkitűzéseivel, ugyanis a vál-
lalatok támogatása során hang-
súlyt helyeznek arra, hogy azok
termékei minél gyorsabban el-
jussanak az exportpiacra. Töb-
bek között ezért is vásárolt
Magyarország a trieszti kikö-

tőben egy területet, amelynek
fejlesztése hamarosan megkez-
dődik – tette hozzá, rámutatva
a tengeri kikötőkkel való gyors
összeköttetés jelentőségére.

A Metrans vállalatcsoport
teherszállítással, intermodális
szolgáltatásokkal, logisztikával
és ingatlanokkal foglalkozik,
hetente több mint 550 rend-
szeres vonatjáratot indít. A vál-
lalat Budapestről Kínába köz-

lekedő konténerszállítója 2019
októberében indult útjára első
alkalommal, és ennek nyomán
a konténerek mára 12-16 nap
alatt bármely magyarországi
helyszínről eljutnak kínai cél-
pontokra.

Egy újabb jelentős beruházás vette kezdetét Zalaegerszegen.

A terminál látványterve…

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Fotó: FacebookFotó: Facebook

Közép-Zala
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Lapunk rendszeresen beszá-
mol a fiatal sike-tófeji birkózók
reiről. A hátrahagyott időszak-
ban sajnos kényszerpihenőre vol-
tak utalva az ifjú sportolók, ám
a járványhelyzet javulásával las-

Újra szőnyegen a tófeji birkózók
san ezen a fronton is újraindul
az élet.

– A mindenkori járványügyi
intézkedésekhez alkalmazkodva
próbáltuk tartani az erőnlétet,
igyekeztünk edzeni a fiatalokkal,

de különösen ebben a sportág-
ban erre minimális lehetősé-
günk volt – emlékszik vissza az
edző, Szanati József.

– Most, hogy a szigorítások
enyhültek, a diákolimpia területi
selejtezői is újraindultak, és mi
is rendszeresen tudunk edzeni –
fejezi ki örömét József.

Ami azt illeti, a selejtezőkön
ötből három tófeji már tovább
is jutott az Abonyban megrende-
zésre kerülő országos versenyre.

Mint arról több alkalommal
is írtunk, a közösség egy régi vá-
gya valósult meg a nyár folya-
mán, amikor is a falu konditer-
mét hivatalosan is felavatták. A
terem nyújtotta lehetőségeknek
az ifjú birkózók is nagy hasznát

Hogyan lesz egy üres terü-
letből park? Erre keresték a vá-
laszt szeptemberPetrikeresztúron
25-én, szombaton. A képviselő-
testület két megoldást tudott fel-
vázolni céljuk elérése érdeké-
ben, az első megoldás, ha lenne
sok pénzük, amiből kialakíthat-
nának egy gyönyörű parkot egy
parképítő céggel, sok-sok növény-
nyel, utakkal, dekorációs elemek-
kel. Azonban az árak, árajánlatok
bekérése után tudatosult, hogy je-
lentősebb pályázati források nél-
kül egy olyan parkrész kialakítá-
sa, amit ők elképzeltek milliós
tétel lenne.

Ezért más megoldást válasz-
tottak. Korlátozott anyagi lehető-
ségeiket, annál nagyobb tettvágyu-
kat párosították. Szalay Cecília
kertész megtervezte az elültetés-
re váró növényeket, tanácsokkal
látta el a csapatot, hogyan tudnak
maguk kialakítani egy szép ker-
tet. Sok munkával, nagy odafi-
gyeléssel, sokkal kevesebb for-
rásból.

A szombati napon több mint
száz növény került elültetésre.
Húsz lelkes segítő ültette a nö-
vényeket, akik jókedvűen dolgoz-
tak több órán keresztül.

Bátorfi Lászlóné Kaposiés
Jenőné pedig nagyon finom pap-
rikáskrumplit főzött a közösségi
munkásoknak.

Az önkormányzat nem titkolt
célja, hogy olyan parkot alakítsa-

Közösségi park kialakítása Petrikeresztúron

veszik a felkészülésben, ugyanak-
kor továbbra is az edzések bázi-
sául szolgál a helyi iskola és a fut-
ballpálya.

Az edző kiemelte, hogy az
érdeklődés töretlen a sportág iránt
és jelenleg is tizenöt ovisnak,
mintegy húsz fő kezdőnek, illetve
hasonló létszámú haladónak tart
rendszeres edzést.

Interjúnk időpontjában, éppen
Hajdúszoboszlón segítette Lukács
Egont, a serdülő csoportban je-
leskedő fiatalt, kinek sikerei-
ről szintén olvashattak már la-
punkban.

A következő megmérettetés
október 23.-ra ígérkezik, mely
Kiskunfélegyházán kerül meg-
rendezésre.

Bízunk abban, hogy Kiskun-
félegyházán is szorult helyzetbe
hozzák ellenfeleiket a tófeji ifjak.

Gellén Szilárd

nak ki, ami a helyi lakosság örö-
mét szolgálja a mindennapok so-
rán és vonzó lehet a környék-
beli fiatalok számára is, mint es-
küvői helyszín, a pajtával, közös-
ségi kemencével. Terveznek ját-

szótér bővítést és további nö-
vények telepítését is az egy hek-
táros területre az elkövetkező idő-
szakban.

Borvári Lili polgármester el-
mondta, hogy szeretne egy

olyan parkot kialakítani, ahol a
gyerekek és a felnőttek is egy-
aránt feltöltődhetnek, lehetőség
van beszélgetni, padokon ücsö-
rögni és gyönyörködni a párat-
lan panorámában.
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Hagyományteremtő szándék-
kal családi napot tartott Petrike-
resztúron „Korán érkeztem”a
Közhasznú Egyesület. Az aprópót
az egyesület 10+1. születés nap-
ja adta. A kivételes, gyermek- és
családbarát helyszínt Petrikereszt-
úr biztosította.

A 36. várandóssági hétnél ko-
rábban született gyermekeket ne-
vezik koraszülötteknek. Ma a 24.
terhességi hét után, 500 gramm
születési súly vagy 30 centimé-
ter testhossz felett már koraszü-
lött újszülöttnek tekintjük az
életjelenségeket mutató csöppnyi
jövevényeket. A világon minden
10. gyermek koraszülött, ma Ma-
gyarországon valamennyivel jobb
a helyzet 8,5 % a koraszülés ará-
nya, ez azt jelenti, hogy kb. min-
den 11 gyermek születik idő előtt.

Zala megyében is ez az or-
szágos átlag figyelhető meg.
Évente mintegy 200 családot érint
a koraszülés.

Egyesületünk 2010-ben azzal
a küldetéssel indult el útjára,
hogy tevékenységével széleskö-
rű segítséget és támogatást nyújt-
son a koraszülött gyermekek és
családjuk számára.

Azzal a céllal, hogy a Zala-
egerszeg és környékén világra
jött és/vagy itt élő koraszülött
gyermekeknek és családjuknak
a megszületéstől kezdve folya-
matos mentális és lelki támaszt
és az életút folyamán felmerülő
szakmai (egészségügyi, szociá-
lis, fejlesztési, oktatási stb.) in-

KoraDélután Petrikeresztúron
formációt és tevékenységet, szol-
gáltatást nyújtson.

Egy egész „stáb” szolgálja,
hogy ez az időszak a család szá-
mára elviselhetővé, feldolgozható-
vá váljon. Az érzelmi támoga-
tás, a szakszerű, érthető infor-
máció, tájékoztatás elemi igény
a szülők részéről.

Már a kezdetektől – azaz a
koraszüléskor – segítő támaszt
nyújtunk és kísérjük a szülőket,
a családot szükségleteiknek meg-
felelőn, amikor és ameddig igény-
lik. Hiszen – mi érintett szülők
nagyon jól tudjuk, hogy – nem-
csak a kezdeti időszakban je-
enthet extra feladatokat egy ko-
raszülött baba érkezése, hanem
akár egy életre szólóan is. A
szülők nagyon egyedül tudnak
maradni ebben a nehezített hely-
zetben, ezért is fontos a sors-
társi közösség.

A KoraDélután egy olyan csa-
ládi közösségi program, amely
teret ad arra, hogy találkoz-
zunk, beszélgessünk, érezzük
jól magunkat. Gyermekeknek
és a szülőknek szóló progra-
mokkal vártuk a családokat, így
az elmaradhatatlan gyermek
foglalkozások mellett a tanács-
adói asztalnál szakemberek
is rendelkezésükre álltak a
szülőknek – mondta el Bognár-
né Bengő Hajnalka az egye-
sület elnöke – és ünnepeltük
meg 10+1. születés napunkat,
azaz a szervezet megalapí-
tását.

Igyekeztek úgy összeállítani
a programot, hogy mindenki ta-
láljon számára érdekes, tartal-
mas elfoglaltságot. A legkiseb-
beket babasarok várta, az oviso-
kat szerepjátékokkal csábították
egy sátor alá. Logikai asztal, kéz-
műves sarok minden korosztály
számára vonzó volt. Anya-lánya,
anya-fia karkötőt készítettek a
vendégek. Az egyik legnépsze-
rűbb programelem a fotósarok
volt, ahol azonnal ki is nyom-
tatták a vicces fényképeket. Öröm-
mel fotózkodtak volt szobatársak,
családok, barátnők egyaránt.

A rendezvényen mutatkozott
be a nevetKreatív KoraAnyu
viselő csoportunk, amelynek
Págyi Zsóka iparművész fővédnö-
ke. Ezzel a kezdeményezéssel
azt szeretnénk megmutatni, hogy

az alkotásnak milyen ereje van,
hogy egy traumás helyzet feldol-
gozásában például milyen lehe-
tősége van a kreativitásnak, az
alkotásnak. Ennek a csoportnak
textil- és ékszerkészítő, mandala-
festő, amatőr fotós, illetve ke-
ramikus volt koraszülő anyák
az alapítói tagjai, velük a jövő-
ben több helyszínen is szeret-
nénk megjelenni, bemutatkozni.

A kis gyerekeket Borka bohóc
és szórakoztatta vidám,Mókata
színes műsorával. A gyerekek
imádták az ugrálóvárat, az íjá-
szatot és a hatalmas trambulint
is. A vendégeket hot doggal és
óriási születésnapi tortával várták.

Egyesület tevékenységéről:
www.koranerkeztem.hu honlapon
és a közösségi portálon tudnak
tájékozódni.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A hi-hottói önkormányzat
vatalos oldalán olvasható az a
tájékoztatás, hogy a község pol-
gármestere, 2021.Vincze Ferenc
augusztus 31. napi hatállyal
lemondott tisztségéről.

A hivatalos tájékoztatás
szerint a „polgármester feladat-

Lemondott a hottói polgármester
Nem indokolta döntését

és hatásköreit Halász Ernő
István alpolgármester látja el
2021. szeptember 1. napjától az
új polgármester megválasztá-
sáig és hivatalba lépéséig.”

A helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi I.

törvény 20. § (5) bekezdése
szerint „Ha az egyéni választó-
kerületi képviselő vagy a pol-
gármester, főpolgármester meg-
bízatása megszűnik, időközi vá-
lasztást kell kitűzni.”

A koronavírus világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021.
évi I. törvény 4. § (3) bekezdése
szerint „A veszélyhelyzet megszű-
nését követő napig időközi
választás nem tűzhető ki, a már
kitűzött választások elmarad-
nak. A ki nem tűzött és az el-
maradt választást a veszélyhely-
zet megszűnését követő tizenöt
napon belül kell kitűzni.”

Fentiek alapján a veszély-
helyzet megszűnését követő 15
napon belül a választási eljá-
rásról szóló törvény rendel-
kezései alapján a Hottói Vá-
lasztási Bizottság tűzi ki az
időközi polgármester-választás
időpontját.

A hivatalban érdeklődé-
sünkre elmondták, hogy Vincze
Ferenc nem indokolta lemondá-
sát, viszont mindenkinek meg-
köszönte munkáját.

Megkerestük Vincze Feren-
cet is, aki kérdésünkre azt
válaszolta, hogy nem kívánja
lemondása okait részletezni.

Balról Vincze Ferenc, mellette Halász Ernő István alpolgár-
mester, aki az új polgármester megválasztásáig irányítja a falut.

XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Keresztúr nevű
települések találkozója, melyen
Zala megyéből Petrikeresztúr
és községek vet-Murakeresztúr
tek részt.

Az idei évben a korábbi ta-
lálkozókhoz képest kis létszámú
fesztivált szerveztek Rákoske-
resztúron, Budapest XVII. ke-
rületében. Négyszázötven fő ér-
kezett 26 Keresztúr nevű tele-
pülésekről. Petrikeresztúr község
16 fővel vett részt a találkozón,
a fiatal, lendületes csapat min-
den programon nagyon aktív és
nyitott volt.

Az augusztus huszadikai hét-
végét a delegáció érdekes progra-
mokkal töltötte. A budapesti vá-
rosnézés során a belváros neveze-
tességeivel ismerkedtek: Bazili-
ka, Váci utca, Duna-korzó. A hi-
vatalos program felvonulással,
néptánc és fúvószenekari bemuta-
tóval kezdődött a XVII. kerü-
letben. A felvonulást követően,
a települések polgármesterei a

Keresztúr nevű települések találkozója
színpadról köszöntötték az egy-
begyűlteket, – Ba-Kovács József
latonkeresztúr polgármestere –
és Rákosmen-Horváth Tamás –
te polgármestere – nyitotta meg
a kétnapos találkozót.

Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár méltatta a szö-
vetség munkáját és fontosságát,
a közösségi összetartás erejét.

A beszédeket követően Hercz-
ku Ágnes, Nikola Parova Kárpát-
medencei műsorát tekinthették
meg.

A kétnapos program során fel-
léptek a keresztúr nevű telepü-
lések művészeti csoportja, a Köz-
gáz Néptáncegyüttes Arany-, az
málinkó Hagyományőrző Nép-
táncegyüttes, Janza Kata, Ho-
monnay Zsolt, Polyák Lilla. A
gyerekeket folyamatosan kézmű-
ves programok, népi játszóház,
népi játékok, fotósarok várta.

A petrikersztúri csapat ellá-
togatott a Természettudományi
Múzeumba, ahol megnézték az
összes izgalmas kiállítást.

A kétnapos program Keresz-
tes Ildikó zenekaránakés kon-
certjével zárult.

Az év során a polgármesteri
delegációk folyamatosan egyez-
tetnek, találkoznak a települé-

sek még szorosabb összetartoz-
ása érdekében.

A jövő évi Keresztúr nevű
települések találkozója 2022 au-
gusztusában Székelykeresztúron
lesz.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Mindennapjainkhoz hozzá-
tartozik, hogy folyamatosan
energiát fogyasztunk, amióta az
ember a Földön megjelent, rá-
adásul egyre többet. Korai elő-
deink beérték azzal, hogy gya-
log közlekedtek, így nem tud-
tak nagy területeket bejárni,
ezért energiafogyasztásuk jó-
szerivel annyi volt, amennyit
megettek és fűtésre használtak.
Ezeket a javakat a természet
bőven rendelkezésükre bocsá-
totta. A ló mint közlekedési
eszköz megjelenése nagyban
növelte a mobilitást, de az ener-
giaszükségletet is, mert a roha-
mosan szaporodó lovakról gon-
doskodni kellett, azok is ener-
giafogyasztókká váltak, miköz-
ben szorosan kötődtek az em-
beri közösségekhez.

A szükséges mennyiségű
energia rendelkezésre állása
igazán napjainkra vált kritikus-
sá, az igények ugyanis még an-
nál is gyorsabb ütemben nőnek,
mint az emberiség létszámbeli
bővülése vagy a világ termék-
kibocsátása (GDP). Arról nem
is beszélve, hogy az egy főre
vetített energiafelhasználás is
dinamikusan nő. (A fogyasztást
EJ jelű egységben mérik, ami a
joule energiaegység 18. hatvá-
nyának felel meg) A világ ener-
giafelhasználása 1973 és 2019
között (46 év alatt) 254 EJ egy-
ségről 606 egységre (238 száza-
lék) nőtt, ami éves átlagban 5,1
százalékos növekedést tesz ki.

Az emberiség mindig abból
fedezte az energiaigényét, ami
éppen a keze ügyébe akadt. Ha
rákényszerült, mindig a legké-
nyelmesebb módszert válasz-

A tiszta, megújuló források is korlátosak
Az energia jövőnk és jólétünk alakítója

totta, elkezdett növényeket ter-
meszteni és állatokat tenyészte-
ni, hogy személyes energia-
szükségletét fedezze. Ha éppen
kifogyott a fűtésre használható,
kéznél lévő, éghető, növényi
eredetű anyag, elkezdte az er-
dőkből pótolni a hiányt. Nagy
lendületet az energia iránti
igénynek az ipari forradalom és
a hozzá kapcsolható felfede-
zések adtak.

A gépek elkészítéséhez vas-
ra volt szükség, a vasérc kiol-
vasztásához pedig már nem
volt elegendő a puhább fémek
kiolvasztásához használatos fa-
anyag. A földön található ener-
giahordozók mellett fel kellett
fedezni a föld alatt található-
kat is, elsőként a szenet. Ezzel
elkezdődött a folyamat, amely-
nek éppen az ellenkezője zaj-
lott le a földtörténet korai év-
milliói alatt. Akkor a levegőben
lévő magas szén-dioxid-kon-
centrációt a dús növényzet
nyelte el, majd jutottak a
masszák a föld alá. Ezek váltak
szénné, gázzá, kőolajjá.

A folyamat végeredménye-
ként vált a Föld élhetővé sok-
fajta élőlénynek, ráadásul az
embernek is. Ma éppen ennek a
folyamatnak az ellenkezője
folyik néhány évtized óta, a
felhalmozott, szénben gazdag
energiahordozókat égetjük el,
és mesterségesen állítunk elő –
akarva-akaratlanul – a légkör-
ben egyre növekvő, elsősorban
szén-dioxid-koncentrációt. Az
1973-as szintről nemcsak a pri-
mer energiafelhasználás ugrott
egy hatalmasat (238 százalék-
ra), de annak káros szerkezete

is inkább romlott, ami az
emissziós szinteket illeti.

Egyedül a kőolaj-felhasz-
nálás aránya (de nem mennyi-
sége) csökkent, de nőtt a föld-
gázé és – ami aggasztó – a szé-
né is. Nem teljesen elhanyagol-
ható, de napjainkban is még
marginális a tiszta (megújuló,
nukleáris) energia aránya (nuk-
leáris 5 százalék).

A merev energiafelhaszná-
lási struktúra miatt a szénégetés
nyomja a legtöbb nemkívánatos
emissziót a légkörbe. Így az
1919-es adatok alapján a szén-
tüzelés 14 798 metrikus tonná-
val, a kőolaj-felhasználás 11 344,
míg a földgáz 7250 tonnával
részesedett. Ebből az adatból
kirajzolódhat a sürgős teendők
sora is. Nyilvánvaló, hogy
növelni kell a tiszta (nukleáris
és megújuló) források részará-
nyát. Tekintettel arra, hogy a
váltást nem lehet gyorsan vég-
hezvinni, legalább a szén- és
kőolaj-felhasználást kellene üte-
mesen földgázra cserélni, ahol
lehet.

Sajnos a tiszta, megújulók
felhasználása is korlátos, hi-
szen a Nap sem süt mindig, a
szél is akkor és olyan erősen
fúj, ahogy neki tetszik, az
áramtárolási lehetőségek pedig

ma még kezdetlegesek, mert
elmaradtak a szükséges fejlesz-
tések. Nem kis részben azért,
mert a szénalapúak felhasználá-
sában érdekelt gigamultik nem
segítették, esetleg még akadá-
lyozták is a fejlesztéseket. Ma a
világ energiaügyét folyamatos
kínzó ellentétek övezik. Ré-
szint a nagy termelők nem es-
nek egybe a nagy felhaszná-
lókkal. Az árak ezért minden-
nek nevezhetők, de szabadpia-
con képzetteknek nem.

Az első igazán nagy sokkok
1973-tól érték a világot a kő-
olaj piacán, és ez azóta sem
változott, mert a piac kartell-
ként (OPEC és mások) műkö-
dik. A kőolajárak alakulása pe-
dig erősen kihat a többi ener-
giahordozó áralakulására. Az
energiaárak a világpiacon nagy-
mértékben hektikusak, és a
földgáz ára is követi a nyersolaj
árának alakulását. A kőolaj árá-
nak két szélső értéke az elmúlt
tizenegy évben (2009–2020 kö-
zött) hordónként 132 és 16,5
dollár között ingadozott (ami
800 százalékos ingadozást je-
lent). Könnyen belátható, hogy
ez a fluktuáció teljes gazdasági
ágakat küldhet padlóra. A leg-
távolabb az önellátástól a
nagy felhasználók közül éppen

Látkép a peresztegi templommal, háttérben a sopronkövesdi
szélturbinák. Ha nincs szél, nincs energia…

Boros Imre: – Az Európai Unió „demokráciarohamokat” folytat
az oroszok ellen, miközben Oroszország az egyetlen ésszerűen
elérhető energiaforrás.

Fotó: archívFotó: archív

Fotó: WikipédiaFotó: Wikipédia
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Karácsony Gergely a kará-
csonyt sem érte meg… Vajon
ki lesz az újabb önjelölt mi-
niszterelnök-jelölt jelölt?

Ahogy dr. Bubó mondaná:
– Kérem a következőt!

Képességek hiányában
Mert ezeken a botcsinálta

politikusokon csak Bubó dok-
tor segíthet. A mesében lehet-
nek esetleg miniszterelnökök.
Ha dr. Bubó kikezeli őket…

E.E.

Kép: FacebookKép: Facebook

Európa, nevezetesen az EU
országai állnak.

Ráadásul az sem kétséges,
hogy ez a helyzet az érintett
államoknak nemcsak fájdal-
mas, de egyben üdvös is, hi-
szen alapvetően az olajon és
termékein hatalmas adókat
szednek (jövedéki adók és áfa).
Az energiavitába nagyban be-
leszólnak ideológiai ellentétek
is, főként Európában. Miköz-
ben Oroszország az egyetlen
ésszerűen elérhető forrás, az
Európai Unió szűnni nem aka-
ró, erősen ideológia által motivált
„demokráciarohamokat” folytat
az oroszok ellen, és embargókat
is alkalmaz. Az energiafelhasz-
nálás okozta környezeti károkra
mint álcára társadalomromboló
politikai irányzatok is épültek.

Az Egyesült Államok pedig
törekszik, hogy növekvő föld-
gázfeleslegét itt értékesítse,
noha nem kelhet versenyre az
orosz gáz árával. Az is világos,
hogy rövid távon nem lehet-
séges a tiszta energiaforrásokra
történő gyors átállás, noha erre
minden eszközzel kell töreked-
ni. A földgáznak éppen alacso-
nyabb emissziós szintje miatt
még évtizedekig meghatározó
szerepe lesz, mert a tiszta
források növekedése képtelen
lépést tartani a jelenlegi struk-
túra gyors lecserélésének igé-
nyével, főként ha az energia-
igények további dinamikus nö-
vekedésével is számolunk.

Tekintsük át ezek után,
hogy miként illeszkedhet ha-
zánk ebbe a nem kismértékben
összekuszálódott képbe, ami a
jövő évtizedeket illeti. Első-
sorban rögzítenünk kell, hogy
hazánk most és várhatóan a
jövőben is nagyarányú energia-
importra szorul, hiszen jelenleg
igényeinek még a felét sem
tudja hazai forrásokból fedezni.

Az ország hosszú távú vi-
lággazdasági versenyképessé-
gének és ezzel jólétünknek az
alfája és egyben ómegája is,
hogy olcsón jussunk energia-
forrásokhoz ráadásul úgy, hogy
közben mérséklődjenek a kör-
nyezeti terhek is, ami egyet
tesz a tiszta energia részará-
nyának mielőbbi növelési igé-
nyével. Könnyen belátható,
hogy az árstabilitás egyik zá-
loga éppen a földgáz, hiszen
hosszú ideig az egyetlen al-
ternatíva marad a dinamikus
emissziócsökkenésre, nemcsak
nálunk, de egész Európában is.

Ami a hazai gázhelyzetet
illeti, éppen a napokban sike-
rült elérni egy kiemelkedő ár-
stabilitási lépést azzal, hogy
létrejött egy tizenöt éves, 4,5
milliárd köbméterre vonatkozó
szerződés Oroszországgal. A
hazai kitermeléssel együtt tehát
a szükséges mennyiség jó két-
harmada garantáltan alacsony
áron kerül be hozzánk. Ennek
pozitív hatása máris érezhető,

nem kell a brutális szabadpiaci
árakat megfizetni (1200 USD/
1000 köbméter). Bár az ár a le-
kötött mennyiségben üzleti ti-
tok, főként a szállító igényeit
szolgálja, korábbi évek tapasz-
talata azt mutatja, hogy a szer-
ződéses árak 150–400 dollár
közöttiek voltak a múltban, a
mienk pedig jobb, mint ami
eddig volt.

A másik energiaár-stabilitá-
si és egyben környezetkímélő
irány a tiszta források ará-
nyának növelése. Éppen ezt a
célt szolgálja a Paks 2 meg-
építése és az esetleges üzem-
idő-hosszabbítás is a már mű-
ködő létesítményekben. A tiszta
forrásokból származó nukleáris
alapú áram azon túl, hogy tiszta
forrás, még a legolcsóbban és
nagy mennyiségben megter-
melt áram is. Igazán naiv a kér-
dés, hogy akik Paks 2 megépí-
tése ellen küzdenek, vajon nem-
zeti érdekeket szolgálnak, vagy
éppen az a szándékuk, hogy
minél tovább legyünk a drága
külföldi áramimportra szorulva?

Teljesen félrevezető és meg-
valósíthatatlan a „környezettu-
datos” felvetésük, hogy a jövő
a megújuló energiáé. Régen be-
bizonyosodott, hogy ezek hasz-
nálata nagyon is korlátos. Ha
másból nem, hát a németek ká-
ros gyakorlatából tanulni kell.
Angela Merkel a „zöldpolitikai
erő” fejlődését látva, szinte ne-
kik történő udvarlásként rendel-
kezett jelentős atomerőművi ka-
pacitások leállításáról, és széltur-
binaerdők létesítéséről is. Csúcs-
időben ezek túltöltötték a háló-
zatot árammal, amiből az árak
hatalmas ingadozása állt elő,
Németország pedig növekvő
importra és szénerőművi ka-
pacitások bővítésére szorul.

Az árstabilitás és a javuló
energiaszerkezet alapvető ver-
senyképességi körülmény, a
háztartásokat és a gazdaságot
egyaránt érinti.

Hazánkban jelenleg, nem
kis részben a hosszú távú gáz-
szállítási szerződésnek is be-
tudhatóan, a háztartások az
energiát az EU fejlettebb orszá-
gaiban alkalmazott árak 35-40
százalékán kapják. Az ársta-
bilitás és nem utolsósorban el-
látásbiztonság előnyeiből pedig
a hazánkba települő vállalko-
zások is részesülnek.

További és nem elhanya-
golható feltétele az energiaügy-
nek, hogy a háztartások ener-
giatudatosságát azáltal növel-
jük, hogy segítjük őket a meg-
takarításban, és abban is, hogy
megtermeljék saját energia-
szükségletüket. Az erre irányu-
ló pályázati rendszer már túl
van a kezdeteken, továbbfej-
lesztése és a rendelkezésre álló
pénzügyi keretek növelése na-
gyon fontos.

Boros Imre
közgazdász

Hazánkban a háztartások az EU fejlettebb országaiban alkalma-
zott árak 35-40 százalékán kapják a gázt.

Fotó: FacebookFotó: Facebook



12 20 .21  októberKözép-Zala

Szeptember 18-án, az ünnepi megyegyűlésen találkoztam
Baracskai Józseffel Zalaszentgrót, DK-s polgármesterével, aki azt
kérdezte, hogy mikor keresem fel hivatalában riportkészítésre. Azt
válaszoltam: azonnal, ha hónapokkal ezelőtt feltett két egyszerű
kérdésemre végre választ kapok. Az egyikre egy szóval, a másikra
egy mondattal is lehet válaszolni. Valószínűleg készül a válasz,
mert Baracskai József közösségi oldalán közzétette sajátos
meghívóját. Nem ott találkoztam ezzel, hanem valaki elküldte.

Zalaszentgrót DK-s polgármestere egy korábbi riportunk egyik
pillanatát ragadta ki belőle, amikor azt mondtam, hogy a független
újságírás humbuk (csalás, mesebeszéd, szélhámosság – a szerk.).

A körülményekről tudni kell, hogy újságba készült a riport,
ennek ellenére Baracskai József ragaszkodott ahhoz, hogy a helyi
televízió operatőre felvegye a beszélgetést. Nekem nem volt el-
lenvetésem, hiszen az ott elhangzottak minden mondatát vál-
lalom most is. Sőt, az sem zavar, ha a következő beszélgetésünkön
ott lesz az RTL Klub, az ATV, a Népszava, a 168 óra, az Index, a
24.hu, a Nyugati Fény (stb.) munkatársa is.

Ezúton is köszönöm Baracskai Józsefnek, hogy hívei körében
is ismerteti, sőt népszerűsíti véleményemet, ami azóta sem válto-
zott, sőt nem is fog.

Azt hittem, dörzsöltebb politikus Baracskai József. Úgy tűnik,
most nem volt közelében az az ember, aki általában kisegíti szel-
lemi munícióval. Ez nagyon gyengécske kísérlet volt arra, hogy
provokáljon.

Nem tud. Nem, mert most már úgy kezelem minden reakció-
ját, ahogyan kell. Ahogy azt egy ilyen politikus esetében kell.
Olyan, mint a politikai háttere.

Baracskai József „meghívója”
– avagy hány öngólt rúg még Zalaszentgrót polgármestere?

Visszatérve a központi témára: vajon Baracskai József hová
tartozik? Független, a Demokratikus Koalíció embere? Vagy a
Szentgrót Most zászlóvivője? Valójában hová tartozol Jóska?

Nekem az a véleményem, hogy nincs független újságírás. Mint
ahogy független városvezetés sincs. Most azt kérem Baracskai
Józseftől, hogy ne csak beszéljen róla, hanem végre meg is fo-
galmazza: mi az a függetlenség? Újságírásban, városvezetésben,
politikában. Humbuk, ez a jó kifejezés rá.

Arra kérlek Jóska, hogy az indulatokat tedd félre. Nem vezet jóra.
Azt viszont köszönöm, hogy akaratlanul is jót tettél ezzel a

bejegyzéssel, mert azt támasztottad alá, amit mindig vallottam:
nincs független újságírás, mint ahogy független városvezetés
sincs.

További munkádhoz nagyon jó egészséget és sok sikert kí-
vánok. Ha átgondolod észrevételeimet, véleményemet a DK által
állandóan hangoztatott demokrácia objektívjén keresztül, talán
pártodon belül is szépen haladhatsz előre (a jelenlegi DK-vezetők
kvalitásait tekintve), s több leszel, mint a Demokratikus Koalíció
zalaszentgróti szálláscsinálója.

Utóirat: Köszönöm az „elvtárs” megszólítást. Nem tévedtél,
mert nagyon sok olyan ember van, akivel közösek az elveim. Ám
veled ellentétben soha nem voltam annak a pártnak a tagja,
amelyben szinte kötelező volt elvtársnak szólítani egymást. S
ennek a pártnak (MSZMP, MSZP) a párthű emberei ma már
biztosan nem szólítanának elvtársnak. Máshogy neveznének…

Ekler Elemér
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Tisztelt Baracskai úr! Kedves Jóska! Az elvtársak, akikre gon-
doltál, itt vannak…

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


