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„A munkában hiszünk, ezért fogunk győzni”
November 14-én, vasárnap tartotta 29., tisztújító kongresszusát a Fidesz. A nagyobbik kormányzópárt küldöttei 1061 szavazattal újraválasztották Orbán Viktor miniszterelnököt a Fidesz
elnökének.
Ugyancsak újraválasztották alelnöknek Kubatov Gábort
(1050 szavazat), Németh Szilárdot (1025 szavazat), Kósa Lajost
(1021 szavazat). A tisztségéről miniszteri posztja miatt leköszönő Novák Katalin helyére Gál Kinga európai parlamenti képviselőt (1040 szavazat) választották meg.
A kongresszus záróakkordjaként Orbán Viktor mondott beszédet, amelyben részletes helyzetképet vázolt fel Magyarország
közelmúltjáról, jelenéről és szólt a hazánk előtt álló feladatokról is.
Közölte: a Fidesz fennállása óta hű maradt önmagához, hű
Magyarországhoz és annak népéhez, hű a magyar emberekhez. A
fides hűséget, hitet és bizalmat jelent, a Fidesz pedig hűséges
párt. Az emberek pedig az elmúlt 33 évben a magyarok nagyobb
számban szavaztak bizalmat neki, mint bármelyik másik pártnak
Magyarország parlamentáris történetében – hangsúlyozta.
„Ez kötelez, és amíg bírom és bírjátok, csinálni is kell és csinálni is fogom” – fogalmazott.
Kossuth Lajos szavait idézve hozzátette: amíg ez a hűség kitart, Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni. Mi
sikeresek vagyunk – mondta –, mert amit a Fidesz csinál, az a
szenvedélye. „Mi a csúcsra törünk, és oda akarjuk feljuttatni Magyarországot is” – hangsúlyozta.
Orbán Viktor kijelentette: tizenhat évet ellenzékben, tizenhat
évet kormányon csak rendíthetetlen derűlátással, bizalommal és
mély hittel lehet végigcsinálni. Azt mondta: háromféle hazaszeretet van: a szónokló, a búsuló és az alkotó.
A jó szónoklatot nagyra értékeljük, egy kis búsulásért „nem
megyünk a szomszédba”, de leginkább Klebelsberg Kunó unokái
vagyunk, akik az alkotó hazaszeretetben, a produktív életben
hisznek – jelentette ki a Fidesz politikai közösségét jellemezve.
Kifejtette: világos célok nélkül nincs sikeres kormányzás, nincs
sikeres ország, és nincs önmagával békében és boldogan élő
nemzet sem. Tizenkét éve is egyenesen beszéltek, és világos
céljaik voltak, tíz egyszerű és világos cél: egymillió munkahelyet teremtenek, nem lesznek adósrabszolgák, helyreállítják a
közrendet és a közbiztonságot, megvédik a nyugdíjasokat és a
nyugdíjak értékét, a középpontba a családokat állítják, visszaadják Budapest régi fényét, megmentik a szocialisták által halál-
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Orbán Viktor: – Integráció igen, egyesülés az nem…

ra ítélt bankokat, dűlőre jutnak a romákkal, megtartják az elszakított magyar közösségeket, valamint nem lesznek gyarmat,
Brüsszelben nem lesznek alattvalók, hanem mindig kiállnak a
magyarok érdekeiért – sorolta.
Úgy vélte, egy csődbe juttatott országot vettek át a szocialistáktól, talpra állították és megindították felfelé. „Ez a mi erkölcsi
fedezetünk, és ezért kérhetjük egyenes derékkal és jó eséllyel
újra a magyar választók bizalmát” – mutatott rá.
Közölte: a legfontosabb szövetségesük a valóság. Mennyire
másképp van ez a baloldalon és a liberálisoknál, „a mi teljesítményünk az elvégzett munka, az övék az, hogy liberálisok” – fogalmazott. Hozzátette: igaz, hogy egyetlen komoly munkateljesítményt sem tudnak felmutatni, de büszke liberálisok, akiknek
abban merül ki a tudásuk, hogy meg akarják mondani másoknak,
hogyan kell élni és gondolkodni.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha folytatódik a polgári
kereszténydemokrata kormányzás, akkor tíz év alatt újra
hatalmas utat tehet meg Magyarország, és felléphet a fejlett
országok közé.
A kormányfő hangsúlyozta: azt ajánlják Magyarországnak,
hogy akarjon többet. „Nem érhetjük be azzal, amit elértünk, mert
még mindig vannak szegények. Még mindig nem születik elég
gyermek. Még mindig nincs mindenkinek jó lakása. Még nem
elég se a fizetés, se a nyugdíj. Egész egyszerűen többre van szükségünk. Miért érnénk hát be azzal, amink van?” – tette fel a kérdést.
Úgy folytatta: ha folytatjuk a polgári kereszténydemokrata
kormányzást, tíz év alatt újra hatalmas utat tehetünk meg.
„Felléphetünk a fejlett országok közé. Felszámolhatjuk a
szegénység maradékát is. Zöld, egészséges, természeti kincseit
és szépségeit megőrző, egészségesebb és hosszabb ideig élő
emberek országa lehetünk” – hangoztatta.
Orbán Viktor közölte: kevés országnak sikerült fellépnie a
legfejlettebbek közé, de volt néhány, tehát nem lehetetlen. „Mi
itt a Fideszben pontosan tudjuk, hogyan kell megcsinálni”: adócsökkentés, beruházások, egyetemfejlesztés, kutatás, innováció,
a munka és a munkások nagyobb megbecsülése, vidékfejlesztés
és még jobb kormányzati munka – sorolta.
Úgy vélte, „képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. Tíz
év alatt eljuthatunk, és el is fogunk ide jutni”. Ezért döntöttek a
valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program elindításáról
(Folytatás a 2. oldalon)
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„A munkában hiszünk, ezért fogunk győzni”
(Folytatás az 1. oldalról)
8 ezer milliárd forint értékben, a valaha volt legnagyobb
összeget, 2700 milliárd forintot fordítanak az egyetemek fejlesztésére, és a magyar védelmi ipar csak most indul be. Újraépítik a
vasúti járműgyártást, megépítik a V4 fővárosait összekötő gyorsvasutat, visszavásárolják és fejlesztik a nemzeti repteret, megépítik Paks 2-t, és 2030-ig az elektromos áram 90 százalékát karbonmentesen állítják elő – sorolta.
Kitért rá: a járványok és népvándorlások korában Magyarországon is a biztonság a legfontosabb kérdés.
A miniszterelnök-pártelnök kifejtette: az a legfontosabb,
hogy mit eddig elértünk, azt megvédjük, így a határokat a migránsoktól. Emellett az oltásellenesekkel szemben kell mozgósítani erőinket, mert az oltás életet ment, és aki ezt tagadja, aki
lebeszéli vagy elbizonytalanítja az embereket, aki ideológiai
alapon akar oltóanyagot beszerezni, az valójában a magyarok
létérdekét veszélyezteti – magyarázta.
Hangsúlyozta: továbbá itt van még a nemzetközi hálózat élén
Brüsszellel, amely a klímavédelem örve alatt brutális adókat
akar kivetni az emberekre, az emberek anyagi biztonságát is
kockára akarja tenni, mert a nagy nemzetközi klímaromboló
multicégek helyett a családokkal akarja megfizettetni a klímavédelem költségeit. A helyzet egész Európában aggasztó, de Magyarországon különösen veszélyes, mert itt választások lesznek
– mutatott rá.
Közölte: „a mi ellenfeleink” a magyar érdekek védelme helyett inkább Brüsszel elismerésére vágynak, be akarják engedni a
migránsokat, sunyi módon támogatják az oltáselleneseket, és klímavédelem címszóval meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést.
Orbán Viktor azt is mondta: Brüsszelt teljesen meg kell
újítani, mielőtt darabokra hullik. Úgy fogalmazott: az Európai
Unió válságról válságra bukdácsol, „szivárványszínű árnyéka
önmagának”, és ha így megy tovább, elfogy, mint a holdvilág.
Ezért támogatja a Fidesz a lengyel kezdeményezést az egész
európai jobboldal újjászervezésére.
Szó sem volt arról, hogy lépésről lépésre elveszik a jogainkat
– fogalmazott. Nem szabad passzívan elfogadni minden brüsszeli tervet – folytatta, hozzátéve: szuverének akarunk lenni, és nem
akarunk integráció helyett európai egyesült államokat.
Kifejtette: azért léptünk be az Európai Unióba, mert integrációt ajánlottak. Az integráció azt jelenti, hogy együtt csinálunk
dolgokat, és ezeket barátságos és együttműködő módon tesszük.
Abban állapodtunk meg, hogy csak bizonyos fajtájú és korlátozott számú dolgot kell eldönteni uniós szinten, minden más
nemzeti hatáskörben marad – magyarázta.
Hangsúlyozta: nem adjuk fel a határvédelem jogát, nem adjuk fel a migránsok megállításának jogát, és ragaszkodunk hozzá, hogy „Magyarországon a házassághoz egy férfi és egy nő
kell, az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket pedig hagyják
békén”. Az igazságszolgáltatás, a médiaszabályozás, az iskolák
és az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik – közölte.
Kijelentette: „integráció igen, egyesülés az nem”. A mi célunk, hogy változást érjünk el, „eszünk ágában sincs kilépni,
ilyen könnyen nem lehet tőlünk megszabadulni” – mondta,
hozzátéve: maradunk és változást követelünk.
A kormányfő kitért rá: meg kell állítani a lopakodó egyesítést, mert ez nem az európai emberek érdeke, hanem a politikusoké, az ideológusoké, a bürokratáké és a nagy nemzetközi vállalatvezetőké. Mi ellenezzük egy politikailag korrekt, multikulturálisan gondolkodó, nemi különbségeket tagadó új európai
emberfajta létrehozását, és minden államnak joga van kimaradni
ebből, ahogy jogunk van kimaradni a migrációnak álcázott nagy
európai betelepítési programról is – hangoztatta.
Megjegyezte: mi mindig is magyarnak tekintettük magunkat,
akik éppen azért tartoznak a Nyugathoz, mert magyarok.
Arról is beszélt, hogy a nyugat-európai országok és az Egyesült Államok fokozatosan elveszíti vezető gazdasági szerepét, és
számunkra ez nem identitásprobléma, egyszerűen csak egy feladat. Új helyzet van, és ehhez nekünk, magyaroknak is alkalmazkodnunk kell – tette hozzá.
Úgy vélte, a lehető legjobb kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat kell kiépíteni Ázsiával és Kínával. „Kölcsönös tisztelet, jó diplomáciai kapcsolatok, növekvő beruházások, erősödő
kereskedelem”: ez a magyar érdek – magyarázta.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd
Miniszteri posztja miatt lemondott az alelnökségről Novák
Katalin.

Közölte: a jövőben a világgazdaság két részből fog állni, egy
nagyobb keletiből és egy kisebb nyugatiból. A magyaroknak a
jövőben nem lesz elég csak Nyugaton, Keleten is boldogulniuk
kell – vélekedett.
Orbán Viktor közölte: a magyar politikának van egy sajátossága, időről időre természetes módon létrejön egy olyan nagy
párt, amely nem csak valamely elv és ideológia képviseletét, hanem az egész nemzet szolgálatát tűzi zászlajára. „Szép dolog az
ideológia, a politikai rendezőelvek, a nemzetközi pályát befutó
politikai eszmék, de a nap végén egyetlen megkerülhetetlen,
kiválthatatlan és leválthatatlan erő, hatalmi tényező van”: a magyar nép – mutatott rá.
Úgy vélte, amelyik párt megtalálja a módját, hogy ne vezérlő
eszméket, hanem az embereket, a népet, a nemzetet szolgálja, és
hajlandó is eszerint cselekedni, az maga is megkerülhetetlen
erővé válik. Mi tudtunk élni a lehetőséggel: erős, egységes párt,
komoly vízió, lelkesedés, szenvedély, tenni akaró emberek hada
az egyik oldalon, aprócska, hataloméhes pártocskák a másikon –
fogalmazott.
Kijelentette: „miközben a mi politikánkkal az is jól jár, aki
nem ránk szavaz, a baloldal politikájával azok is rosszul járnak,
akik rájuk szavaznak”.
A kormányfő elmondta: „az erőnk, a súlyunk, a támogatottságunk miatt nem magyarázkodnunk kell, hanem meg kell
értenünk, hogy a történelmi helyzet és a magyar politikai fejlődés logikája megköveteli, hogy legyen egy olyan párt, mint a
Fidesz”. A haza szolgálatának lényege a kitartás és az állhatatosság – mutatott rá.
Kiemelte: „a munkában hiszünk, és ezért fogunk győzni”; az
elmúlt hónapokban is a járvány ellenére „újra begyújtottuk a
motorokat”, és zakatol a gazdaság.
Hangsúlyozta: a következő hónapokban olyasmik történnek
majd, amit még senki sem látott. Kezdődött a nyugdíjasoknak
kifizetett 80 ezer forintos nyugdíjprémiummal. Folytatódik a 13.
havi teljes nyugdíj kifizetésével. A fiatalok januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót, 200 ezer forint lesz a minimálbér
és 260 ezer a garantált bérminimum – folytatta a miniszterelnök,
majd hozzátette: hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák és a
rendőrök. Húsz százalékkal nő az ápolók, a szociális és a
kulturális ágazatban dolgozók bére. A családoknak visszafizetik
a 2021-ben befizetett adót. Ilyen se volt még – mondta.
Orbán Viktor elmondta: „a mi programunk mögött elsöprő
társadalmi többség áll”, a kérdés csak az, lesz-e ebből a társadalmi többségből választási többség. „Én azt mondom, lesz, ha
becsülettel dolgozunk a hátralévő hetekben” – vélekedett.
Felidézte: október 23-án nem voltak kevesen, „de ennél kétszer, sőt háromszor is többen leszünk, amikor befordulunk a célegyenesbe, és hiába áll elénk a teljes baloldal, Brüsszel és Soros
György egész hadserege együtt a legvastagabb falon is át fogunk
menni, és újra győzni fogunk, mert Magyarországnak előre kell
mennie és nem hátra”. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország! – zárta szavait a
miniszterelnök. (Forrás: MTI)
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Aggodalom

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

– Hallod haver, most alighanem komoly veszély fenyegeti
a szabadságeszményünket… Orbán valami munkaalapú
társadalmi berendezkedést emleget!...
(2014.09.1.)

Esély…

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsőházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

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

www.titzala.hu

– Szivecském, a kampányom közben odajött hozzám egy
ember, és azt mondta, hogy szüksége lenne egy ilyen jó
bohócra a cirkuszában…
(2021.09.18.)

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

Balos körzet
Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

– Gyurcsányt kell idéznem: ezt megint el…tuk! Nem kicsit.
Nagyon…
(2014.10.30.)

* 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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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
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (6-7.)
Visszatértünk… Fél évszázad után. Noha többször is
megfordultunk – a „vidékiekre” gondolok – azóta Nagykanizsán, de ez a találkozás rendhagyó volt. Az ötvenéves érettségi találkozóra készültünk.
Harmincketten érettségiztünk, harmincketten végeztünk. Nem okozott gondot, hiszen a Winkler Lajos Vegyipari Technikum egyik legsikeresebb osztálya voltunk. (Csak
semmi öntömjénezés, ahogy A
tanú című nagyszerű filmben
is elhangzott – a szerk.).
Nyolc társunkat azóta elveszítettük. Nyolc egykori társ,
nyolc külön személyiség. Szeretettel gondolunk rájuk. Kötődésünket az egykori iskolához
azonban soha nem veszítettük.
Sokan maradtak a vegyész pályán, de voltak „dezertőrök”
is: zenetanár, külkereskedő, a
színészi pályát választó, pedagógus, újságíró… Ám valamennyien vittünk magukkal
valamit a technikumi értékekből, ami pluszt adott pályafutásunk során.
Kanizsa visszavárt. Ott voltunk a Kanizsa Kaszinó különtermében, ott örültünk Szomjas Éva osztályfőnökünkkel
együtt a találkozásnak október
másodikán. Örültünk, hogy
együtt vagyunk, s nem gondoltunk arra, hogy még meddig
láthatjuk egymást. A pillanat
öröme elűzte a jövő bizonytalan lehetőségeit.
Nem arra gondoltunk, hogy
mi lesz holnap, hanem mi volt
szép az elmúlt esztendőkben, a
diákévekben.
Aki azt mondja, hogy az
évek megszépítik a múltat, az
lehet, hogy téved. Én most

sem érzem szebbnek azokat az
éveket, mint akkor, mert ott,
akkor boldog voltam. S ezt
hallottam egykori osztálytársaimtól is.
Nem tudom, hogy náluk
működött-e a múlt megszépítő
messzesége, de – úgy látom –,
hogy nem. Ők is életük egy
felejthetetlen korszakára emlékeztek. S ezért is jöttek el. S
ezért is fogalmazták meg elvárásukat, hogy – gondolva az
alattomosan fogyó esztendőkre
– most már évente találkozzunk. Logikus felvetés. Ilyent
csak az fogalmaz meg, akinek
a múlt annyira fontos, hogy a
jelenben is vele éljen.
Voltak persze nehéz időszakok. Ezekről is beszélgettünk október másodikán Nagykanizsán. Voltak, mert kemény
iskola volt a miénk, nem mindenki tudott megfelelni a követelményeknek. Ők kimaradtak. Mi maradtunk, s így kovácsolódott össze az a közösség,
amely fontosnak tartotta, hogy
ismét találkozzunk. Sokszor
lehetőleg.
Ez a közösség életem egyik
meghatározó része volt, s maradt. Tagja lehettem, noha ifjúi
lázadó személyiségem sokszor talán nem illett bele a
képbe néhány barátommal
együtt. Ám a „diplomatikusabb” osztálytársaim ezt soha
nem éreztették velem. Köszönöm nekik.
Nem a nosztalgia diktálja
ezeket a sorokat, hiszen rengeteg a tennivaló, s a volt osztálytársaim is így vélekedtek,
amikor mindennapjaikról beszéltek. Az a jó, ha van előttünk még cél, amiket szeretnénk elérni.

Fotó: Zalatáj
Osztályfőnökünkkel, Szomjas Évával az 50 éves érettségi találkozón.

Fotó: Zalatáj
Az emléktáblán olvasható a lényeg.

Fotó: Fortepan/MHSZ
Az egykori távolsági buszmegálló Nagykanizsán. Itt került sor
arra a bizonyos Arany János ihlette szóváltásra.

S ehhez ad erőt az emlékezés. Arra az időre, ami belénk vésett egy útvonalat, amiről nem szabad letérni. Soha…
Utóirat: Ebből a részből
kimaradt Egerszeg. Érthető
okokból. Most Kanizsa volt a
főszereplő…
*
Most is szeretek Nagykanizsa belvárosában sétálgatni.
Diákkoromban ez az érzés
talán még erősebb volt. Mert
kétségtelen, hogy a polgári
miliő itt még mindig jobban
tetten érhető, mint Zalaegerszegen. De ez csak a háttér, az
építészeti emlék, mert a tartalom már megváltozott. Sajnos.
Bárcsak párhuzamosan fejlődne a két város. A megye is
nyerne vele.
Egykor a Centrál Szálloda
mellett volt a távolsági buszmegálló, ahol előszeretettel
portyáztunk fiú osztálytársaimmal. A vidékről bejáró
landleros és kerista lányok
„terepe” is volt ez a vidék,
járatukra várva. Egyik barátunk – aki a lányok kedvence
volt – egyszer az előttünk
haladó lánytrió középső tagját
megszólítván Arany Jánost
hívta segítségül: „Mint komor

bikáé, olyan a járása”. A leány
– bizonyára nem volt gondja a
magyar érettségin – mosolyogva visszaszólt, természetesen Arany Jánost idézve:
„Szép öcsém, be nagy kár,
Hogy apád paraszt volt s te is
az maradtál.”
Farkas Dezső osztálytársunk, barátunk nevéhez fűződik egy sokkal fontosabb
emlék. Ami még most is élénken él bennünk… S köszönjük
neki. Minden a laboratóriumi
gyakorlatok alatt kezdődött
egy-egy hosszabb időt igénylő
kémiai művelet, reakció alatt.
Voltunk néhányan az osztályban, akiknek némi közük volt
már korábban is a focihoz.
Farkas Dezső már akkor figyelte az angol élvonalbeli
bajnokságot, s nagy rajongója
volt az Arsenalnak. Béres
Gyulával, Haszon Jánossal, a
kanizsai társakkal szövetkezve
megalakult a kanizsai Arsenal,
a „vidékiekkel” kiegészülve:
Reicher Zoltán Tótszerdahelyről, Menegáti Károly Kötcséről, Kovács Lajos Zalaszentbalázsról, Vörös Tibor Becsvölgyéről, Jordán Árpád Tófejről, Kovács Károly Letenyéről,
és jómagam Zalaegerszegről.

Ez az osztályválogatott kihívásos mérkőzésen legyőzte
a Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfúróipari
Technikum válogatottját, ezzel sok-sok éves sorozatát szakította meg a társtechnikumnak. Hiszik vagy nem, többen
látták ezt a mérkőzést, mint
sok NB I-es találkozót napjainkban.
S nem ez volt a csúcs. A
dr. Mező Ferenc gimnázium
csapata akkor külön kategóriát jelentett Soós István, az
Olajbányász és a ZTE későbbi
kiváló válogatott labdarúgójának vezérletével. Amolyan
városi döntőnek számított a
Winkler Lajos Vegyipari
Technikum III. d. osztálya,
vagyis a kanizsai Arsenal és
Soós Istvánék iskolaválogatottja közötti mérkőzés. Mi
győztünk 1-0-ra. S erre a találkozóra „Cuki”, vagyis Soós
István is emlékszik még.
Utólag is köszönet leány
osztálytársainknak, akik ott
szurkoltak a pálya szélén mérkőzéseinken, s ráhímezték a
mezünkre az Arsenal emblematikus címerét, az ágyút.
Maradjuk a focinál! Magasabb szinten. A ZTE már
NB I B-s csapatként a Magyar
Népköztársasági Kupa keretében szerepelt 1969-ben Kis-
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kanizsán a Sáska-Petőfi ellen.
Mi, egerszegi kollégisták zöldfehér lobogókkal vonultunk ki
a mérkőzésre (akkor még
zöld-fehér volt az egerszegi
klub színe – a szerk.). Szenvedett a ZTE, nehezen nyert
1-0-ra, s mi sem voltunk
könnyű helyzetben: fiatalságunk, fürgébb lábaink mentettek meg bennünket a feldühödött szurkolók haragjától.
Ami késett, az nem múlott. Egy későbbi kiskanizsai
Musztáng-bulin a pofonokat
visszamenőleg is kiosztották.
Ezúttal nem a foci volt a kiváltó ok. A zenekar tagjának
barátnőjét nem kellett volna
felkérni táncolni.
Persze nem csak a foci
volt az egyedüli sportág, ami
érdekelte
osztálytársaimat.
Nagy Károly tehetséges atléta, Kóbor Miklós (aki már sajnos nincs közöttünk) kiváló
kosárlabdázó volt. S mindketten eminens tanulók, akik később nagyszerű szakmai karriert futottak be.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)
A sorozat valamennyi része
megtalálható honlapunkon több
fotóval (www.zalatajkiado.hu).
Már azok is olvashatók, amik
nyomtatásban eddig nem jelentek meg.

Fotó: Zalatáj
A kiskanizsai focipálya napjainkban. Szégyen volt akkor a
futás, de hasznos.

Nagykanizsai leány lett a
Miss World Hungary győztese

Tótpeti Lilinek Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és
Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is gratulált.

Fotó: Wikipédia
Az Arsenal korábbi legendás stadionja, a Highbury. A csapat
iránti szimpátia azóta is töretlen. Természetesen a ZTE után…

Fotó: Zalatáj
A mi Highburynk… Sok mérkőzést játszott a kanizsai Arsenal
a Sétakert akkor még létező pályáján.

Nagykanizsai lány, Tótpeti
Lili lett a Miss World Hungary győztese.
A 20 éves nagykanizsai
Tótpeti Lili képviselheti Magyarországot a jubileumi, 70.
Miss World világversenyen december 16-án Puerto Ricóban.
Az idei szépségkirálynő a Budapesti Gazdasági Egyetem
hallgatója, hobbija a lovaglás
és legszívesebben a természetben tölti a szabadidejét,

példaképe David Attenborough brit természettudós –
írták.
A szépségkirálynő udvarhölgyei a 20 éves dunavarsányi Ambrus Nikolett és a 22
éves debreceni Tóth Panni
lettek – tették hozzá.
Idén a koronavírus-helyzet
kedvezőtlen alakulása miatt
rendhagyó módon, zártkörű
estélyen választották meg Magyarország legszebb lányát.
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A térség környezetvédelmét is szolgálja
2 milliárdos hulladékgazdálkodási fejlesztés Zalaegerszegen
A 2019-ben a 2024-ig tartó
ciklusra elfogadott polgármesteri programnak, valamint a
város környezetvédelmi, klímavédelmi programjának, és
az ahhoz kapcsolódó, 18 pontból álló cselekvési tervnek is
fontos része a zöld, környezetkímélő hulladékgazdálkodási fejlesztések megvalósítása, továbbá a megújuló energiaforrások használata, az
energiatakarékosság, az újrahasznosítás, a zöld közlekedés
és a még több zöld terület.
Ennek jegyében zajlik most
Zalaegerszegen egy több mint
2 milliárd forint értékű hulladékgazdálkodási beruházás,
amire nagy szükség van, hiszen a városban éves szinten
25 ezer tonna hulladék képződik – mondta lapunknak
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere.
A részletekről sajtótájékoztatón számolt be nemrég Balaicz Zoltán, Vigh László országgyűlési képviselő, Bali József, a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója, Horváth Márton, a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója és Bauer
Arnold, a Zala Müllex Kft.
igazgatója.
A beruházás – amely a megyeszékhely környékének településeit is érinti – során első
ütemben több mint 2 milliárd
forintos projekt valósul meg
Zalaegerszegen, melynek elemei a következők:

– Előkészítő munkák, tervezés, engedélyeztetés: 104
millió forint.
– Szelektív válogatócsarnok technológiai fejlesztése
(két optikai válogató, egy ballisztikus szeparátor, egy rosta
és szállítószalagok): 909 millió
forint. Az új komplex automata válogatórendszer óránként 2,5 tonna hulladék feldolgozására képes. A berendezések szétválasztják a papírt és a
műanyagot, a műanyagot színre is, amely által értékesíthető
másodnyersanyagot kapnak. A
méret, alak, anyag és szín
szerint osztályozott hulladékot
kézi válogatással a folyamat
végén még egyszer ellenőrzik.
– 720 négyzetméteres új
RDF/SRF tárolócsarnok építése: 284 millió forint.
– Hulladéklerakó környezetkímélő bővítése 2 hektáros
területen: 675 millió forint.
A korábbi zalaegerszegi
hulladéklerakó 2020-ban betelt, ezért az elmúlt évben Körmendre kellett a hulladékot
teherautókkal szállítani, ami 3
ezer fordulót és 100 millió
forintos többletköltséget jelentett. A mostani zalaegerszegi
bővítéssel ez a kiadás újra
megtakarítható lesz. A közúti
szállításból eredő finomporszennyezés megszűnése a környezet védelme szempontjából
is fontos.
– Fentiekhez szükséges közműfejlesztés: 73 millió forint.

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA

Balaicz Zoltán: – Minden helyszínnel és ütemmel számolva
közel 6,5 milliárd forint értékű klímavédelmi hulladékgazdálkodást érintő fejlesztés valósul meg.

Fotó: Seres Péter
A megyeszékhelyen évente 25 ezer tonna hulladék keletkezik.

A második ütemben új gépkocsik, hulladékszállító járművek beszerzésére kerül sor, továbbá indulnak a környezetvédelmi szemléletformáló kommunikációs és közösségi programok is. A projekt érinti Zalaegerszegen túl Keszthelyt,

Lentit és Zalabért is, így minden helyszínnel és ütemmel
számolva közel 6,5 milliárd
forint értékű klímavédelmi
hulladékgazdálkodást érintő
fejlesztés valósul meg – foglalta össze a beruházás lényegét Balaicz Zoltán.

13 biztosító egy helyen,
teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

übiztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Zalacséb, Kossuth u. 18.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

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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*Visszajátszás…
– avagy mi történt a ZTE kosárlabda-csapatával?
Az egyik kosárlabdával foglalkozó hírportálban olvastam.
A ZTE-Pécs meccsről szóló
tudósítás utáni hozzászólások
némelyike hadban állt a nyomdafestékkel. Így van ez, ha a
csapat az utolsó helyen (utolsó
előtti?) áll az NB I-es tabellán.
Van, aki a ZTE-Falco meccs
utáni „házibulit”, s az azzal
összefüggő rendőri intézkedést
is említi. Én nem tudok ilyenről, de ez nem jelenti azt, hogy
nem történt meg ez a mérkőzés
utáni „levezetés”.
Hosszú idő eltelt, régen írtam már a ZTE férfi kosárlabda-csapatáról. Nem csak
azért, mert vannak, akik örülnek annak, ha távol tartom
magam a zalaegerszegi élvonalban szereplő csapatoktól.
„Tanulva” abból az üzenetből, most sem a kritika vezeti a
soraimat. Nem, mert ahogy azt
Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa kérte, ha segíteni nem tudok, legalább ne ártsak.
(Egy gazdasági társaságnak.)
Végh Gábor kérését tiszteletben tartva nem hegyezem
a tollam a focicsapatra. Azért
sem, mert szeretném, ha hosszú
távon élvonalbeli maradna a
ZTE. A helyi erőfeszítéseket
megerősítheti Csányi Sándor
MLSZ-elnök nyilatkozata, miszerint gondolkoznak az NB I
létszámának felemelésén.
A kosárlabda NB I-ben
ilyen elképzelésekről nem hal-

lottam, vagyis – az eddigi szereplés alapján – nincs könnyű
helyzetben a ZTE. Hogy
miért? Ennek több oka van.
Elsőként az eddigi rossz szereplés. Másrészt ennek összetevői, amiket – mint régi érintett (erre majd visszatérek)
azért részletezek, néhány adattal kiegészítve.
Kezdjük a szurkolói környezettel! A játékvezetőt sem
illik leköpni, nemhogy saját
csapatunk játékosát. Még akkor sem, ha ez a jóember esetleg jót akart, de ezt nem jól
tolmácsolta a közönségnek.
(Erről egyébként már adott ki
közleményt a klub, az állítólagos házibuliról még nem.)
Nem kell, hogy a csapat
szintjére süllyedjen a közönség. Még akkor sem, ha a tehetetlen düh gerjeszti az indulatokat. Az igazi szurkoló ilyenkor mutat példát.
A visszaesés egyébként
sem pillanatról pillanatra bekövetkező állapot. A 2021/
2022-es bajnokságot egy olyan
csapat kezdte el, amelynek
gyökereiben még a hajszálgyökereknél is nehéz zalai szereplőket felfedezni.
Nézzük csak az egerszegi,
a zalai evolúciót az első bajnoki címtől kezdve!
Az 1988-as bajnok- és kupagyőztes csapatban hat zalaegerszegi, zalai játékos szerepelt. Felsorolom őket: Bodrogi

Fotó: Zalakerámia ZTE KK honlapja
A Pécs elleni hazai vereség jelzi, hogy a kiesés elkerülése
lesz a cél.

Fotó: archív
A ZTE első bajnokcsapata. Voltak olyan mérkőzések az
1987/88-as szezonban, amikor a pályán lévő öt játékos mind
zalai volt.

Csaba, Farkas László, Földesi
Attila, Bencze Tamás, Gáll Tamás és Bérczes István. És nem
azért, mert a szövetség ezt előírta, hanem azért, mert Gellér
Sándor vezetőedző úgy látta
jónak. S azért is, mert Varga
Ferenc, a korábbi vezetőedző
és Farkas Sándor utánpótlástréner gondoskodott arról,
hogy a visszavonuló játékosok
helyét tehetséges fiatalok vegyék át.
Ugorjunk két évet! Itt már
a zalaegerszegi Farkas Sándor
a vezetőedző. A bajnokcsapat
keretében öt zalai játékos:
Bodrogi Csaba, Farkas László,
Földesi Attila, Gáll Tamás és
Szűcs Ervin. Újabb két év, s
újabb bajnoki cím, ugyancsak
zalai játékosokkal (is): Bodrogi Csaba, Földesi Attila, Farkas László, Bencze Tamás,
Szűcs Ervin, Borosnyai Szabolcs, Balogh Zoltán. Az edző
Farkas Sándor.
A hosszúra nyúlt böjti időszak után újra bajnoki cím,
immár 2010-ben. Kámán Tamással, Simon Lászlóval, Bödör Bencével, Gáspár Dáviddal, Baki Gergellyel, Horváth
Balázzsal, Tóth Ádámmal, zalai játékosokkal. S Völgyi Péter edzővel, aki ugyancsak a
megye szülöttje (ám nem feledkezhetünk el Patonay Imre
hervadhatatlan érdemeiről).
Emlékszem, hiszen a Zalai
Hírlap munkatársaként én tudósítottam az első bajnokcsapat meneteléséről, hogy volt
olyan mérkőzés az 1987/88-as
szezonban, amikor öt zalai
születésű játékos volt egyidejűleg a pályán: Bodrogi Csaba,
Farkas László, Földesi Attila,
Bencze Tamás és Gáll Tamás.

Néhány nappal ezelőtt pedig öt légiós, lett is belőle egy
technikai hiba. Pedig három
edző ült a ZTE kispadján.
S azért arról se feledkezzünk el, hogy a ZTE-hez igazolt „idegenek” közül sokan
gyökeret vertek Zalában. Valami megragadta őket ebben a
közegben. Soroljam? Gellér
Sándor, Szücs József, Vágvölgyi Tamás, Halász István…
Folytassam? S olyanok is voltak, akik nem jöttek-mentek,
hanem évekig maradtak, mint
Dobi Antal, Kovács Attila, dr.
Bencze Ákos, de aztán visszatértek oda, ahonnan jöttek,
vagy máshol találták meg számításukat. Ám Zalaegerszegre
szeretettel gondolnak vissza. S
mi is rájuk.
S a jelen más tekintetben is
összevetésre késztet. Nem bántva a ZTE jelenlegi kapitányát,
mert nem ő tehet róla, hogy ő
viseli ezt a címet. De nem illik
abba a sorba, amit Lázár Béla,
Szücs József, Bodrogi Csaba
és Kámán Tamás neve fémjelez. S ez is sok mindent elmond.
Ekler Elemér
(Folyatjuk)
* Aki esetleg nem tudná:
ha a támadó csapat már átvitte
a félpályán a labdát, azt már
nem játszhatja vissza a védő
térfélre. Ez elkerülendő lenne,
ám a ZTE-nél mostanában egyre gyakrabban kerül vissza a
labda arra a bizonyos védő
térfélre. Ott azonban nincsenek profi védők. S a vár előbbutóbb leomlik. Hacsak nem
jönnek Dobó István, Jurisics
Miklós utódai… Kosárlabdával a kezükben.
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Fideszes „kutyák”
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.”
Fotó: ATV képernyőfotó
Tudományágat váltott a liberális tolerancia egyik bajnoka.
Közgazdászként nem sok sikerélménye volt. Úgy tűnik, az új
területen még kevesebb lesz…

Hirdetésszervezõket

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

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
liberális 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? Elv-

barátját, Borbélyné Bangó Ildikót hívom segítségül. Ő is
előszeretettel foglalkozott ilyen
összehasonlítással, amikor patkányozni kezdte a Fideszszimpatizánsokat. 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.

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T U S K Ó M A R Á S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.
A környezet és a közmûvek nem sérülnek,
az eredeti állapotot visszaállítjuk
a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu
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Zala megye is a Mathias Corvinus Collégium térképén
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 kép-

zéseikből. 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 kiválóságot, 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 követ-

Új vezetés a ZalavölgyeVadásztársaságnál

Fotó: Illusztráció-Stock fotó
Vajon milyen jövő vár a Zalavölgye Vadásztársaságra?

A Zalatáj Kiadó több alkalommal is foglalkozott a Zalavölgye Vadásztársaságnál kialakult helyzettel. Mint írtuk,
a Zalaegerszegi Törvényszék
felügyelőbiztost nevezett ki a
vadásztársasághoz a törvényes működés helyreállítása
érdekében.
Hosszú eljárás végére került pont a közelmúltban, amikor a vadásztársaság közgyűlése nagy többséggel új vezetésnek szavazott bizalmat.
Leváltotta az eddigi elnököt,
dr. Khern Henriettát, Székely
Róbert vadászmestert és Jakab János természetvédelmi
felelőst.
Az új felállás így néz ki:
dr. Tóth János elnök, Horváth

Péter vadászmester és Márfi
István természetvédelmi felelős.
Korábban többször is kerestük dr. Khern Henriettát a
kialakult helyzettel kapcsolatban, de nem válaszolt e-mailünkre, sem telefonunkra. Természetesen újra próbálkozunk, mert továbbra is kíváncsiak vagyunk véleményére.
S megszólaltatjuk az új elnököt is, hogy milyen változtatást terveznek a vadásztársaságnál.
Reméljük, hogy az új vezetésnél nyitott „vadászösvényt” találunk, hiszen mint
az előzőnél is, „fegyver” nélkül mennénk…
E.E.

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.

keztetései, 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, liberális, progresszív, akadémiai
mainstreamből milyen indoktrinációs kísérletek vannak és
ezekkel szemben hogyan kell
ellentartani.

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. december 16-ánjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

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 felmenő 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 2025-2026 környékén.

Megyei közéleti havilap
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Ekler Elemér
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A Városháza fantomja…
A főpolgármester véleménye naponta változik
Úgy látszik, nem csak az
Operaháznak van fantomja,
hanem a Budapesti Városházának is. Napok óta vezető belpolitikai hír, hogy a félmilliárdos csődtömeg Karácsony
Gergely által papíron vezetett
(valójában már régóta Gyur-

csány Ferenc csapata irányít)
fővárosi önkormányzat piacra
dobja Budapest egyik legértékesebb ingatlanát (úgy látszik,
lassan felélik a korábbi városvezetés 200 milliárd forintos
készpénz-hagyatékát, ehhez értenek csak igazán).
Fotó: MTI/Jászai Csaba
Vajon mi következik a Városháza után?

Fotó: Magyar Hírlap/Hegedüs Róbert
A töprengő Karácsony: – Akkor most eladjuk vagy ne adjuk el
a Városházát?

Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

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

Karácsony naponta cáfol,
naponta talál ki újabb történeteket, hogy nem úgy van,
ahogy tegnap mondta, egyébként sem tud arról, hogy eladó
lenne a Városháza.
Hogyan is tudott volna
erről ez a teszetosza alak, aki
eddig minden szerepkörben
bizonyította alkalmatlanságát.
Talán csak az általa kitalált
méhlegelőkön nem okozna
nagy kárt méhpásztorként. Nem
tudhat, nem emlékezhet, hiszen
memóriája is hiperpasszív,
nem csak az angoltudása.
A Városháza fantomja a
hibás! Észrevétlenül gubancolja a szálakat, úgy, hogy senki
sem tud semmiről. A fantom

szivárogtat ki álhíreket Anonymousnak (így írják – a szerk.),
az álarcos leleplezőnek. S
hogy hihető legyen az összeesküvés-elmélet, még egy bűnbakot is kreálnak a vagyonkezelő cég vezetője személyében. Aki összejátszott a Városháza fantomjával, a Fidesz
beépített ügynökével.
Ha ezen az idegenszívű,
szedett-vedett ellenzéki koalíción múlna, még az Országházat is dobra vernék. Szerencsére ez a veszély egyelőre
nem fenyeget. Ám jó lesz
vigyázni, nehogy jövő április
után forgalomképes legyen az
Ország Háza!
Ekler Elemér

