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Szépkorúak ünneplése Türjén
A már részben megújult
művelődési házban várta október 2-án, pénteken a szépkorúakat Türje Község Önkormányzata. A műsorra és az azt
követő vacsorára minden szépkorút meghívtak.
A kora este összegyűlt népes vendégsereget Nagy Ferenc
polgármester köszöntette. Örömét fejezte ki, hogy idén egy
év kihagyás után végre alkalom
nyílt ezt a hagyományt folytatni, a szabályok betartásával.
„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.” – idézte Sütő Andrást. Megköszönte a község és
az iskola életébe vetett hosszú
évek fáradhatatlan és becsületes munkáját.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke Böjte
Csaba gondolataival és taná-

csaival szólt a szépkorúakhoz,
majd a díjátadás következett. A
Zala Megyei Közgyűlés által
alapított, Az Év Zalai Idősbarát
Önkormányzata elnevezésű díjat idén Türje és Nova Község
Önkormányzata és delegációja
vehette át. A jelenlévő legidősebb hölgynek járó díjat Vas-

Népes vendégsereg gyűlt össze.

A díjak átadása.

matics Gyuláné, míg a legidősebb úrnak járó díjat Druskóczi
Gyula kapta. Nagy Ferenc polgármester köszönetét fejezte ki
a helyi művészeti csoportok
munkájáért, köztük a Türjei
Táncolni Szeretők csoportjának, az Ügyes kezek-makacs
fejek egyesületnek, az Őszirózsa Nyugdíjasklubnak, a helyi
fotóklubnak és a Hétszínvirág
Énekegyüttesnek a rendezvényeken való lelkes fellépéseikért és közreműködésükért.
A műsor kezdeteként Debrey Zsuzsanna és Hertelendy

Attila operettel szórakoztatta a
jelenlévőket, ami után a helyi
művészeti csoportok léptek
színpadra. A Türjei Szent László Általános Iskola 3. osztályos
diákjai és énekkara szavalatokkal és dalokkal készültek, a
Zalaszentgróti Erkel Ferenc
Zeneiskola 4-5. osztályosai
néptáncoltak, zárásképpen pedig a helyi modern tánccsoport
produkcióját láthattuk. A vacsora kellemes hangulatáról
Németh Norbert és a harmonika zenekar gondoskodott.
Farkas Adél

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország
Ülnek a brüsszeli irodákban a Soros György által hizlalt bürokraták, s gondban vannak. Aggasztó hírek érkeznek Magyarországról.
Vera Jourova EU-biztos (Donáth Anna momentumos EP-képviselő csacsogó barátnője – a szerk.) arcredőinek száma hatványozódik, de azért kiböki: – Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokratikus ellenzék tagjai úgy buknak a
fasiszta Orbán-kormány szociális kedvezményeire, mint gyöngytyúk a meleg takonyra (Jourova elvtársnő jól tájékozott a magyar
népi nyelvjárásokban – a szerk.).
Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke vakarja a
fejét, de aztán vallomást tesz: Elvtársak, a magyarországi csatlósaink igénybe veszik a despota Orbán-kormány rezsikedvezményeit! Egyetlen adat sincs arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-, vagy áramszolgáltatónak.
Az EU családügyi szakértője szemlesütve kapcsolódik a közös gyónáshoz: – Azt mondják, hogy Magyarországon igen nagy
sikerük van családügyi intézkedéseknek. A legtehetségesebb fiatal ügynökeink is igénybe veszik. Árulók!...
Ursula von der Leyer, az Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hittem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett otthonteremtési kedvezményekkel a mi beépített embereink is élnek. Hová fajul ez a
demokratikus világ?
Szóval ülnek a brüsszeli bürokraták a „füstös irodákban”, s
szembesülnek a magyarországi valósággal. Az ellen pedig nehéz
küzdeni, de nem lehetetlen.
Miből áll a recept? Támadd meg a neked nem tetsző országot. Viselkedj úgy, mintha a célország a gyarmatod lenne. Küldj
oda egy elfogult tagokból álló Libe-bizottságot, előre elkészített
jelentéssel. Az „elnyomott” szocliberális sajtó (ami szerintük
Magyarországon nem létezik – a szerk.) természetesen ezt világgá kürtöli. Még Kórozs Lajost, az országgyűlés népjóléti bizottságának elnökét is megszólaltatják, hogy a magyar nyugdíjasok
élete 2010, a diktátor Orbán Viktor hatalomra kerülése óta élhetetlen. Annyira, hogy az Orbán Viktor bukását akaró szépkorúak, ha fel is veszik majd a nyugdíjprémiumot és a 13. havi
nyugdíjat, azt azonnal átutalják a Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pedig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.
Az EU korrupciós ügybe keveredett biztosa, Sztella
Kiriakidisz fejét lehajtva csak ennyit mond: – Sajnos magyarországi elvtársaink közül is sokan voltak, akik nem várták meg,
hogy megkapják az EU-s vakcinát, s orosz, sőt kínai oltást adattak be maguknak. Szerencsére a félretájékoztatásokkal sikerült
megakadályozni, hogy ezzel reklámot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval megelőzött bennünket a védőoltások beszerzésénél. A biztosasszony arról viszont szemér-

Fotó: Zalatáj
És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

mesen hallgatott, hogy miképpen került a számlájára néhány
millió euró… Éppen a vakcinabeszerzés idején.
A magyarok nagy barátja, Frans Timmermans nem hagyhatta
ezt szó nélkül, hiszen közös EU-s beszerzésről van szó. Most
éppen az elszabadult energiaárak vannak napirenden, ezért javaslatot tesz a vakcinák esetében már csődöt mondott közös akcióra. Egy szórakozott elvtársa azonban – szunyókálásából felébredve – így kiált fel: Frans, rossz álmom volt, Vlagyimir Putyinnal beszéltem! Orbán Viktort emlegette.
Több hozzászóló is kritikus hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyújtandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a labdarúgó EB-n ott szurkoltak a
magyar nemzeti válogatott mezében az általuk korábban sokszor
elátkozott Puskás-stadionban. Ahelyett, hogy azt székről-székre,
tégláról-téglára haladva lebontanák és sóval vetnék be Orbán
Viktor mániájának, a focinak emblematikus magyarországi helyszínét.
Az ármánykodás még folytatódott volna, amikor váratlanul
megszólalt Herr Vekker, akit igazán nem lehet pártoskodással
vádolni. „Ő” ugyanis precíziós szerkezet.
– Hölgyeim és uraim, lassan itt van október 31, az aktuális
óraátállítás ideje. Azt a feladatot kaptuk korábban, hogy tegyük
végre rendbe ezt a kérdést, de nem jutottunk hajnali 2-ről 3
órára. Végre egy konkrét ügy, amiben esetleg illetékesen cselekedhettünk volna. Van megoldás?
A teremben döbbent csend támadt. Csak a kakukkos óra ütötte el a … Talán még nem a végórát. De már közel jár hozzá…
Ekler Elemér

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

• 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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Tucat éve – nem tucat módon
XI. Hálaadás Napi Dalkörök Baráti Találkozója Pakodon
A korábbi évekhez kicsit
később, október 23-án került
sor Pakodon a Margaréta Kulturális Egyesület és a pakodi
önkormányzat szervezésében a
XI. Hálaadás Napi Dalkörök
Baráti Találkozójára az iskola
tornatermében.
Nemzeti ünnepünk tiszteletére a több mint 120 résztvevő
ajkáról csendült fel Himnuszunk. Két 7. osztályos tanuló,
Ágoston Lara és Kankó Renáta
előadásában verssel emlékeztünk az 56-os eseményekre. A
találkozót Halek László polgármester nyitotta meg.
A Margaréta Kulturális
Egyesület a hagyományokhoz
híven most is gazdag termény
és feldolgozott termék kiállítással készült. Ez évben a kiállítást Szalontai István Balázs
plébániai kormányzó szentmise
keretében áldotta meg.
A dalkörök találkozóját közös cél, a hagyományok ápolása hívta életre 12 évvel ezelőtt.
Az éneklés szeretetén túl az
egymás iránti tiszteletet és a

közösségek közötti barátságot
is jelenti. Továbbá fontos lenne,
hogy generációról generációra
adódjon tovább az éneklés
szeretete.
A meghívást elfogadó csoportok Kodály Zoltán népzenekutató gondolatát magukénak
vallva léptek színpadra, mely
szerint: „Az ének szebbé teszi
az életet, az éneklő másokét is.”
Felkérésünket elfogadták és
nagy sikerrel szerepeltek:
– Elsőnek az ez évben alakult Silva Rerum egyházi kórus
szerepelt. István atya és Csiszárné Egyed Alíz kántor hívására szerveződött a szepetki
plébániához tartozó falvak híveiből.
– A türjei Hétszínvirág Énekegyüttes: Johanné Székely Júlia
karvezető irányításával kezdetektől jelen van a találkozónkon.
– A pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar: Felföldiné Gerencsér Krisztina karvezető vezényletével szintén kezdetektől
együtt ünnepel.

Fáklyás megemlékezés Zalaszentgróton
Október 15.-én kora este
Zalaszentgróton, a Batthyánykastély kertjében gyülekeztek a
fiatalok és az idősebbek, hogy
születésnapja alkalmából koszorúzással és fáklyásmenettel
emlékezzenek Deák Ferencre,
a „Haza Bölcsére”. A Deákkopjafánál Szalay Csaba, a rendezvény kezdeményezője foglalta össze a kopjafa-állítás történetét, majd mécsest gyújtottak az oszlop tövében. Innen indult a fáklyásmenet a Batthyány
úton a Deák-szoborhoz. Itt

visszaidézték Deák Ferenc
nagyságát és tetteit, amely akkor Zalaszentgrótot a fejlődésben nagyban elősegítette.
Ezt követően Baracskai József, a város polgármestere elhelyezte a koszorút, majd a
Deák Ferenc iskola diákjai mécsest gyújtottak. A fáklyák eloltása után Szalay Csaba megköszönte a Koncz Dezső EGYMI és a Deák Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium tanárainak és diákjainak a részvételét.
Farkas Adél

Idősek és fiatalok együtt emlékeztek.

Idén ismét megrendezhették a találkozót.

– A zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör (első ízben
lépett fel Pakodon) Szalai Bakos Zsuzsanna karvezető irányításával.
– A pakodi Margaréta Dalkör szintén Felföldiné Gerencsér Krisztina vezetésével.
A Margaréta Kulturális Egyesület elnöke, Vízvári Ottóné
megköszönte a fellépők színvonalas szereplését. Felkérte Halek László polgármestert az
emléklapok, Martincsevicsné
Kulcsár Marianna egyesületi
titkárt az ajándékok átadására.

Köszönetét fejezte ki a helyi önkormányzatnak a mindenkori támogatásáért, Molnár
Nikoletta közművelődési szakembernek, aki az önkormányzat sikeres pályázatát készítette. A Vásártér Bt. munkáját, és
nem utolsó sorban az egyesület
tagságának mindazt a sok munkát, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Végezetül minden kedves
résztvevőnek köszönetét fejezte
ki, hogy, részvételükkel, figyelmükkel megtisztelték őket.
Vízvári Ottóné

Új harang Barátszigeten
2008-ban ismeretlen tettes
eltulajdonította a több százezer
forint értékű harangot Kehidakustány településrészéről, Barátszigetről. Sajnos a harang nem
került elő és a tettes kilétére
sem derült fény. Takács Bélát
megrázta a harang ellopásának
híre és elhatározta, hogy valamilyen formában szorgalmazni
fogja a harang pótlását:
– Évek óta harcoltam azért,
hogy ezután a sajnálatos eset
után ismét legyen harangunk. A
tavalyi évben sikerült öntetnem
egyet, ebben az évben pedig
egy harangláb is készült hozzá,
az egyik helyi asztalosmester
jóvoltából. Ezt végül magánterületen tudtam elhelyezni, mert
szerettem volna – az előző
incidensből tanulva – ha olyan
biztos helyre kerül, ahol ez újra
nem fordulhat elő. Ez a harang
egy közösségnek szól, hozzátartozik a keresztény múltunkhoz és örülök annak is, hogy
végre ismét lett harangja Barátszigetnek.
F.A.

Ez a harang egy közösségnek
szól.
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A szépkorúakat köszöntötték Zalacsányban
Zalacsányban október 8-án
köszöntötték az időseket. A szervezők nagy örömére szolgált,
hogy szép számmal megtisztelték
a szépkorúak a rendezvényt.
Nagy Lászlóné, a település
polgármestere mondott beszédet:
„70-80 évet megélni, átélni
nem kis dolog. Önök, idős emberek, a hosszú élet munkáját, és
rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött. A legkülönfélébb
életutakon, gyönyörű élményeken
és keserű tapasztalatokon át jutottak el ideáig. Bárhogy is történt, annyi bizonyos, hogy csodálatra méltó a kitartásuk, tapasztalatuk pedig társadalmi megbecsülést érdemel.
Nekünk, fiatalabbaknak és fiataloknak az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja az idős emberek elfogadását, támogatását és szeretetét, hiszen mi is érezzük az
idős emberek bölcsességét, odaadását és szeretetét is. Szüleink, nagyszüleink mosolya és
támogatása most is rengeteg erőt
sugároz felénk. Az ő kitartásuk,
szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra.
A mi világunk önökkel, szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk a későbbiekben egy újabb nemzedék
jövőjét alapozhatja meg. Az öregedés, az öregkor hihetetlenül
sokféle, amely számos előnyt,
ugyanakkor rengeteg feladatot,
kihívást, felelőséget jelent a fiatalok számára is. Sokan gondolják úgy az idősek közül, hogy
nekik már minden mindegy,
jöjjenek az ifjak. Én azonban úgy

Nagy Lászlóné köszöntötte a
szépkorúakat.

vélem, kortól függetlenül minden
ember életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek, építő gondolatok.
A méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak és a tisztelet,
mellyel feléjük közelítünk, nem
pénzkérdés, hanem egyszerű szeretetteljes magatartás, tágabban
értelmezve: »Önmagát becsüli
meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött.«
Az időskor nagyon fontos
életszakasz, melyet felelőséggel kell megélni. Egy olyan időszak, amikor az kerül előtérbe,
ami számít és ami igazán értékes, nem pedig a látszat. A történelem során mindig alapvető
volt az idősek nevelő szerepe,
ami a mai kor számára is kiutat
jelenthetne. Fiatalok, idősek –
együtt egymásért a világon.
Sokszor, miközben a szülők
a munkájuk miatt távol vannak,
a nagyszülők vigyáznak a gyerekekre. Eközben a nagyszülők
és unokák között pozitív cinkosság jön létre, és egy mélyen
nevelő hatású együttműködés.
Kapcsolatukban a nagyszülő nem

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

A kicsinyek műsorral kedveskedtek az ünnepelteknek.

Minden adott volt a jó hangulathoz.

szabályokat mond, s nem tanításokat osztogat, hanem élettapasztalatát adja át. A gyermek számára ez nagyon fontos és alapvető, mivel, az élet teljes valóságát ismeri meg.
Zalacsány minden időskorú
lakójának kívánom, hogy szerető család osztozzon örömeiben,
segítsen gondjaiban.”

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

www.titzala.hu

A polgármesteri köszöntőt
követően az iskolások és a helyi népdalkör gondoskodott a
vicces, meghitt, jó hangulatról.
Majd az önfeledt beszélgetések, emlékek felidézése került
előtérbe.
Az ünnepi megvendégelés
után táncra perdültek a vállalkozó kedvűek.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Ünnepi szentmise és idősek napja Tekenyén
Október 4-én, hétfő délután
ünnepi szentmisét celebráltak
Tekenyén.
A helyi plébános, Szeghy
Csaba Tamás, Szalontai István
Balázs Pókaszepetk plébániai
kormányzó és a Veszprémi
Főegyházmegye Karitász Igazgatója főtisztelendő Szijártó
László Balatonalmádi plébánosa misézett. A Karitász 90 éves
megalakulása mellett megemlékeztek a Kolontárban történtekről és a segítő szándékkal adott
javakról. Tekenyén a Szent Anna Karitász Csoport 3 évvel
ezelőtt, 2018. szeptember 18-án
alakult meg. Több család számára tudott segítséget nyújtani
élelmiszer, Béres-csepp, bútorok, ruhaneműk és más hasznos
dolog átadásával.
A misét követően a kultúrházban találkoztak a zalavégi,
zalabéri Karitász csoport tagjai. Külön-külön beszámoltak
az elmúlt év történéseiről, vázolták a következő időszak
terveit. A házigazdák szépen
terített asztallal várták a vendégeket, a házias finom ételek
között mindenkinek akadt kedvére való, sütemény és ünnepi
torta is. Örömmel fogadták el a
saját készítésű szalvétagyűrűket és a köszöntő kártyát.
Egyeztették az október 16-i
programra indulást Veszprémbe. A találkozó dr. Udvardy
György veszprémi érsek szentmiséjével kezdődött, amelyen
koncelebrált főtisztelendő Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ
igazgatója, főtisztelendő Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója,
valamint Laposa Norbert, balatonfűzfői plébános. A szentmisét követően érsek atya buzdítását hallgathatták meg a jelenlévő önkéntesek, munkatársak a
szeretet szolgálatáról. Szükséges,
hogy kapcsolatokat teremtsünk,
kapcsolatba kerüljünk azzal, aki
rászorul. Kapcsolat nélkül nem
lehet karitatív munkát végezni,
s ez a karitatív tevékenység segíti az egyházat abban, hogy
túllépjen saját korlátain, hogy
az erkölcsi jót tudjuk előmozdítani a társadalomban.
A délután folyamán először
Zagyva Richárd, a Katolikus

Karitász országos igazgatóhelyettesének előadása hangzott
el a „Katolikus Karitász múltja,
jelene és jövője” címmel. Az
igazgatóhelyettes előadásának
elején a Katolikus Karitász
megalakulását ismertette:
1931.október 7-én a püspöki kar megalapította a Szent
Erzsébet Karitász Központot,
1991 június 14-én újjáalakult
és bekapcsolódott a nemzetközi
karitász hálózatba és a világ
166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis tagja lett.
2001-től Caritas Hungarica néven működött tovább, mint a
Katolikus Egyház hivatalos
segélyszervezete. 2015 óta a
Veszprémi Karitász Központ
igazgatója főtisztelendő Szijártó László esperes-plébános,
akinek a vezetésével a segítségnyújtás kibővül: gyógyszertámogatással, bébi-étellel, utazási
költségtérítéssel,
mosógépek
vásárlásával, bútorokkal is
segítik a rászoruló családokat,
beteg embereket.
Richárd atya beszélt a jelenlegi helyzetről, miszerint jelenleg Magyarországon 16 egyházmegyében közel 800 plébániai karitász csoport működik.
Kiemelte, hogy a karitász tevékenysége nem merülhet ki
anyagi segítségnyújtásban, hanem a lelki-mentálhigiénés segítségnyújtás is fontos. Jövőképként fogalmazta meg, hogy
minden egyes plébánián szeretnék, ha karitász csoport működne, s ehhez a már meglévő
csoportoknak kell jó példát
mutatni. Fontos az emberi élet
méltóságának és tiszteletének
elve, a részvétel elve, a szegény
és sebezhető emberek védelmének elve, a szolidaritás, a szubszidiaritás mind olyan útmutatók számunkra, amelyeknek a
napi karitászmunkában is ott
kell lenniük.
Ezt követően főtisztelendő
Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ
igazgatója a Caritas Junior és a
Young Caritas programot ismertette. A program kapcsán
elmondta, hogy a gyerekek
szeretnek jót tenni, szeretik a
közösségi élményeket és a vidámságot s ezeket kell összekötni. A nevelési cél az evan-

Ünnepi szentmisére került sor Tekenyén.

Kossuth Gergő szórakoztatta a szépkorúakat.

géliumi felebaráti szeretetre
való nevelés, a karitatív szellem őrzése, fejlesztése, a tolerancia erősítése közösségben
játékosan. Oktatási cél pedig a
segítés megismerése.
Október 7-én délután az
Idősek napi ünnepségen Kossuth Gergő énekművész szórakoztatta Tekenye községben a
jelenlévőket. A vidám hangulatú programot követően a helyben készült est-ebéd után az
asztalra kerültek az otthonról
hozott finomságok. Köszönjük

a program lebonyolításában
való aktív részvételt, köszönjük
a segítőknek, hogy mindig
számíthatunk rájuk! A bensőséges baráti beszélgetések a
közösség tagjainak egymás
iránti örömét, érdeklődését fejezték ki ismét.
Az önkormányzat mindent
elkövet, hogy az itt élők számára nyugodt, élhető környezetet alakítson ki, ahol a mindennapok biztonságban, békésen teljenek.
-t-
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Zala megye is a Mathias Corvinus Collégium térképén

rális, progresszív, akadémiai
mainstreamből milyen indoktrinációs kísérletek vannak és
ezekkel szemben hogyan kell
ellentartani.
Orbán Balázs elmondta,
hogy az MCC-nek jelenleg
3700 diákja van, ebből 330
egyetemista. A legtöbb diák budapesti, de most indították el
egyetemi programjukat bentlakásos formában Győrött,
Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Pécsen, illetve egyetemisták képzése folyik Kolozsváron is. A programot fel-

menő formában fogják bővíteni. Hozzátette: a többi diák
az általános és középiskolás,
valamint az egyéb vezetőképző
programokban vesz rész.
Kiemelte: az a céljuk, hogy
a képzésekben egyszerre résztvevők száma tízezer legyen és
ezt 35 helyszínen tudják megvalósítani szerte a Kárpát-medencében és azon kívül is. Orbán Balázs megjegyezte: lesznek olyan diákjaink, akik látható módon meg fognak a magyar közéletben jelenni 20252026 környékén.

Fideszes „kutyák”
A Mathias Corvinus Collégium (MCC) Zalaegerszegen is jelen
van. Leendő székhelye az egykori városháza, pártok háza előtt
tartottak sajtótájékoztatót nyáron. Balról Orbán Balázs, Sali
Zsófia a zalaegerszegi képzési központ vezetője, Vigh László
országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester.

A hazafias szellem és a
nemzetközi kiválóság a Mathias Corvinus Collegium (MCC)
képzéseinek célja, az intézmény programjaiban már 3700
fiatal vesz részt – mondta el az
MCC kuratóriumi elnöke, a
Miniszterelnökség parlamenti
és stratégiai ügyekért felelős
államtitkára.
Orbán Balázs arról beszélt:
hazaszerető fiatalokra van szükségünk, mert ha mi nem szeretjük Magyarországot, a Kárpát-medencét, ha nem azt tartjuk a legfontosabb feladatunknak, hogy ennek a nemzetnek
jobb legyen, akkor ki más fogja
ezt a munkát elvégezni?
Hozzátette: nem pártpolitikai kategória, hanem szemléletmód, hogy a mindennapi hazaszeretet „átjöjjön” a képzéseikből. Kiemelte, hogy emellett ugyanakkor nem lehetünk
bezárkózók. Úgy kell magyarnak lennünk, hogy ismerjük a
világot, a geopolitikai helyzetünkből adódóan okosabbak
vagyunk, „jobban látunk a
pályán”, előbb tudunk bizonyos
kihívásokra reagálni.
Mint mondta, a hazafias
szellemet és a nemzetközi kivá-

lóságot, a nemzetközi versenyre való képességet szeretnék
kombinálni az MCC-ben.
Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra a problémára,
hogy a társadalomtudományok
vagy tágabb értelemben a humántudományok terén a nyugati akadémiai világ ideológiák,
dogmák fogságába kerül sok
esetben. Nem az a fontos, hogy
ki az okosabb tudós, kinek
helytállóbbak a következtetései, hanem hogy ki milyen kvótát teljesít, ki milyen ideológiai
alapállást támogat. Ezek jellemzően progresszív liberális
irányzatok.
Hangsúlyozta, az a feladatuk, hogy ennek a veszélyére
felhívják a figyelmet és felkészítsék a diákjainkat arra: ilyen
van és ez nem jó. Ha nem a
teljesítményt helyezi az ember
a középpontba, hanem az ideológiát, akkor a teljesítmény
csökkeni fog – jelentette ki
Orbán Balázs.
Közlése szerint különösen
nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy viták legyenek, hogy minden álláspont kellő módon
megjelenjen, de arra is, hogy
elsősorban most a nyugati, libe-

Friss információk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Hol tájékozódjunk, érdeklődjünk?
Mivel egy nyomtatott, havonta megjelenő újság képtelen
friss adatokat, információkat adni olvasóinak a koronavírusjárvánnyal kapcsolatban, ezért kiadónk azt tanácsolja, hogy
célszerű a következő hiteles forrásokat igénybe venni naponta:
– A helyi állapotokról az adott település önkormányzati
hivatalát
– Megyei szinten a kormányhivatal hivatalos oldalát
– Országos szinten a következő oldalt:
https://koronavírus.gov.hu/
– A közszolgálati rádió és televízió híradásait
– Kiadónk naponta frissülő honlapját: www.zalatajkiado.hu

Lengyel László liberális közgazdász (egyetlen prognózisára
nem emlékszem, ami bejött
volna) szükségét érezte, hogy
megszólaljon. Az ATV Heti
egyenleg című műsorában ezt
mondta: „Szijjártó Péter nem
létezik. Tudom, hogy most ki
van nevezve Orbán Viktor személyes kutyájának, de ő nem
létezik. Tudom, hogy ezek kutyák. De azért kutyának lenni
állandóan – előbb vagy utóbb
meg fognak harapni.”
Úgy látszik – mivel közgazdászként nem aratott nagy
sikert Lengyel László – tudományágat váltott. Az emberek
és az állatok összehasonlítására
vállalkozva Szijjártó Pétert kinevezte kutyának. Ha a liberá-

lis tolerancia egyik szószólója
jobban tanulmányozta volna a
szakirodalmat, tudná, hogy a
kutya az ember barátja. Népszerű állat, nemes élőlény. Ám
ha ok nélkül bosszantják, tényleg beleharap az ilyen… Minek
is nevezzem őket? Elvbarátját,
Borbélyné Bangó Ildikót hívom
segítségül. Ő is előszeretettel
foglalkozott ilyen összehasonlítással, amikor patkányozni kezdte a Fidesz-szimpatizánsokat. Nem
aratott vele nagy sikert, mert
visszaszállt rá, ő jut eszünkbe egyből, ha patkányozást hallunk,
nem a fideszes szimpatizánsok.
Most már Lengyel László is.
Szerintem jobb kutyának
lenni, mint patkánynak…
E.E.

Fotó: ATV képernyőfotó
Tudományágat váltott a liberális tolerancia egyik bajnoka. Közgazdászként nem sok sikerélménye volt. Úgy tűnik, az új területen még kevesebb lesz…
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Szüreti nap Kehidakustányban

Táncra perdültek…

2021. szeptember 25-én került
sor a kehidakustányi szüreti napra, amit a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület szervezett. A
rendezvény célja a helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és
kulturális élmény biztosítása volt
a résztvevők számára.
Kora délután a sportpályán
gyülekeztek a felvonulásra érkező helyi lakosok, illetve a településre látogató vendégek. A me-

netet a hagyományok szerint a
huszárok vezették, mögöttük szüretiesen feldíszített hintón a kisbíró vonult, aztán lovas kocsikon, traktorokon, kerékpárokon
maskarába öltözött vidám férfiak, asszonyok gyerekek énekeltek harmonika szó kíséretében.
Több helyen a kisbíró kidobolása és kikiáltása tudatta az utca
bámészkodó nézőivel a vidám
híreket.

Az esti órákra benépesedett
a Kehidakustányi Tájház és Hagyományőrző Mariska udvar környéke. Hiszen a menet itt ért
véget, továbbiakban a program
itt folytatódott. Az udvar őszi
dekorációval volt díszítve, hangulatos lámpafűzérrel megvilágítva, a nézőközönség pedig szalmabálákon foglalt helyet. A
Gyógy- és Fűszernövénykert mellett a gyermekeket légvár várta, Gellért Erzsébet és Horváth
Zsóka csillámtetoválást és hennát készített kicsiknek és nagyoknak.
A műsor 18 órakor vette kezdetét a Szentgrót Táncegyüttes
előadásával. Ezután a Medvebor

pince bemutatkozással egybekötött borkóstolója következett,
amely Csáfordon és környékén
termel szőlőt és készíti borait.
A finom nedűk megízlelése
után a Görcsi-fivérek voltak a
hangulatért felelősek, majd kezdetét vette a vacsora.
Az egész napos programot a
Légió bulizenekar zárta.
A rendezvényt Magyarország Kormánya a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős
Kormánybiztos és állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet támogatta és a
Magyar Falu Program keretében valósult meg.
Sándorné Kovács Nikolett

Új ultrahang-készülék Sümegcsehiben

Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

Az átadás és üzembe helyezés a sümegcsehi rendelőben. Balról jobbra: Sziva Erika, dr. Juhász Sándor és Giay László.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.
Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

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

www.boorkofarago.hu

Sümegcsehi orvosi rendelői
eszközparkja egy új, korszerű ultrahang készülékkel bővült. A háziorvosi és nőgyógyászati rendelést támogató diagnosztikus eszköz beszerzése a GINOP1.2.9-20
pályázat (Széchenyi 2020) keretében történt meg.
A pályázat kezdeményezettje, dr. Juhász Sándor hangsúlyozta, hogy a sokoldalú és a legkorszerűbb szoftveres és hardveres megoldásokat felvonultató

Samsung HS30-as képes több
szakterület igényeit is kielégíteni, aminek a későbbiekben jelentősége lesz a formálódó praxisközösségek működésében is.
Az új készüléket a SamsungMedison kizárólagos forgalmazójának képviseletében, a Sonarmed Kft. ügyvezető igazgatója, Giay László adta át. Az
átadáson Sziva Erika polgármester is részt vett, aki a pályázat
megírását és összeállítását végezte.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

