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Nagy Bálint, Zala megye 2-
es számú választókerületének
képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP)
beszélgetésünk első részében
részletesen szólt arról, hogy a
körzetéhez tartozó 100 (!) tele-
pülés túlnyomó része falu. Az
elmúlt időszakban jelentős fej-
lődés történt ezeken a települé-
seken is. Annak ellenére, hogy
meg kellett küzdeni a Med-
gyessy-Gyurcsány-Bajnai kor-
mány súlyos örökségével.

– Mennyire nehezítette meg
a Gyurcsány-korszak az itt élők
mindennapjait?

– 2010 előtt jelentős mun-
kanélküliség volt a térségben.

Nagy Bálint: – Számunkra a béke és a biztonság a fontos.

Az alig 450 lelket számláló
Pethőhenye első lépésben 21,
elsősorban kárpátaljai mene-
kültet fogadott be, döntő több-
ségben gyermekeket és édes-
anyákat.

Az eddig érkezők többsége
az egykori Zalahús Zrt. Pet-
hőhenyén lévő vendégházában
került elhelyezésre.

A kislányok születésnapjára tortát sütöttek a pethőhenyeiek.

Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (2.)

Az intézményi infrastruktúra si-
ralmas állapotot mutatott, külö-
nösen a falvakban. Iskolabezá-
rásokról és – összevonásokról
szóltak a viták, a Keszthelyi
Kórházat is leépítették. Válságos
helyzetben voltak az üzemek Pa-
csán, Pölöskén, Keszthelyen, és
közel volt a bezárásuk, ami ren-
geteg család megélhetését ve-
szélyeztette volna. Sokan elköl-
töztek, a falvak elöregedtek és az
ingatlanok értéküket vesztették.

– Hogyan sikerült változtat-
ni a helyzeten a 2010-es kor-
mányváltást követően? Milyen
eredményeket tudna említeni az
elmúlt évekből?

– Hosszú évtizedek után
2010-ben végre elindultak a
várva várt útfejlesztések. Meg-
újult a 76-os út, elkerülő utak
épültek Keszthely és Hévíz
mellett. Felújításra kerültek az
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, közösségi épületek.
Időseket segítő szolgáltatások
indultak, és ma már alig van
üres ház a falvakban. Ez
visszaadta az emberek vidéki
életbe vetett hitét. A turizmus
számunkra az egyik legna-
gyobb munkaadó ágazat, ezért
számos turisztikai célú beruhá-
zást kezdeményeztünk a kör-
nyéken. Sok kerékpárút épült,
fejlesztették a Zalakarosi Für-
dőt, és a Keszthely és vonzás-
körzete számára olyan fontos

Festetics-program közel 8 mil-
liárdos beruházása is elindult.
Megújultak a Balaton-parti stran-
dok, és a közútfejlesztésekkel
Zala megye könnyebben és
gyorsabban megközelíthető sza-
badidős célponttá vált.

– Milyen tervek megvalósí-
tását tűzte ki célul egy sikeres
választási szereplés esetén?

– A megyei települések köz-
ti úthálózat további fejlesztését,
különösen az M76-os gyors-
forgalmi út folytatását. Folytat-
ni kell a nagy lendülettel elindult
Magyar Falu Programot, hogy
egy-két éven belül teljessé vál-
jon a falusi és kisvárosi intéz-
ményhálózat felújítása. A sármel-
léki repülőtér infrastrukturális

Pethőhenye példamutatása

– A Zalahús felszámolása
után a vendégház az állam
tulajdonába került – tájékoztat-
ta lapunkat polgár-Deák István
mester. – Lehetőségünk adódott
arra, hogy kérvényezzük a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-nél az ingatlan önkormány-
zati tulajdonba adását. Egy
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Sportfórum a Megyeházán. Jobbról Nagy Bálint, Vigh László
országgyűlési képviselő, Sárfalvi Péter, sportigazgatásért és
sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár és dr. Pál Attila,
a megyegyűlés elnöke.

Négy kisgyermekkel menekült ez az anya…

A Zalahús volt vendégházában tudták elhelyezni a menekültek
jelentős részét.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (2.)

fejlesztését is szükséges len-
ne elkezdeni éppúgy, mint a
keszthelyi Balaton-part mérték-
tartó, de látványos fejlesztését,
négy évszakossá alakítását.
Keszthelyen fontos a jó gim-
náziumi képzés mellett a szak-
képzés erősítése, valamint a
helyi felsőoktatás jövőjének
biztosítása.

– Most, amikor beszélge-
tünk, háború van a szomszé-
dunkban. Márki-Zay Péter, az
ellenzék miniszterelnök-jelölt-
jével az élen a koalíció politi-
kusai eléggé harciasak…

– Inkább rendkívül felelőt-
lenek! Sok minden sújtotta ha-
zánkat az elmúlt években: vö-
rösiszap-katasztrófa, dunai ár-
víz, migráns-invázió, aszály,
covid-járvány, s most itt a há-
ború. A Gyurcsány Ferenc és
Márki-Zay Péter vezette ellen-
zék a legalapvetőbb dolgokkal
sincs, vagy nem akar tisztában
lenni. Hazánk, mint szomszé-
dos ország számára a legfonto-
sabb a béke, vagyis a háború

befejezése tárgyalásos alapon.
Beláthatatlan következmények-
kel járna, ha katonákat, vagy
fegyvereket küldenénk a hábo-
rús országba. Választás után,
higgadtabb körülmények után
erre talán Márki-Zay Péterék is
rájönnek. Számunkra a béke és
a biztonság a fontos.

– Maradjunk országos té-
mánál! Meglehetősen kevés szó
esett eddig a választási kam-
pányban az ügyfélbarát köz-
igazgatás kialakításáról. Még
az ellenzék sem talált rajta
fogást…

– A kormány egy évtizede
megkezdett bürokráciacsökken-
tési program keretében folya-
matosan egyszerűsíti a hivatali
ügyintézést. A kormányablakok
működése forradalmi változást
hozott, s ez pártszimpátiától
függetlenül mindenkinek az
érdekét szolgálja.

– Április harmadikán nem
csak országgyűlési választás
lesz, hanem népszavazás is…

– Mi úgy gondoljuk, hogy
kiskorú gyermekeink szexuális

felvilágosítása a szülők joga.
Van ennek egy természetes ha-
gyománya Magyarországon. A
természetet persze meg lehet
erőszakolni ideig-óráig. Április
harmadikán elérkezik az az idő,
amikor a magyar emberek ha-
tározott választ adhatnak a
minket támadó szervezeteknek:
nem kérünk természetellenes

gyermeknevelési „tanácsaikból”.
Adjunk április harmadikán ha-
tározott válasszal erős felhatal-
mazást a kormánynak, hogy a
magyar emberek véleményét
kellő erővel tudják képviselni
Brüsszelben és az álcivil szer-
vezetekkel szemben.

Ekler Elemér
(Vége)

Pethőhenye példamutatása
ifjúsági centrumot kívánunk itt
kialakítani, ami régi elképzelé-
sünk. A háború felgyorsította az
épület használatba vételét, a
képviselő-testület tagjai és ön-
kéntesek segítettek a szükséges
felújításban, takarításban, hogy
fogadni tudjuk a menekülteket.

A polgármester elmondta,
hogy egy családot az önkor-
mányzat Béke utcai (érdekes

egybeesés, hiszen ez az amire
vágyunk) épületében tudtak el-
helyezni. Az újabb érkezőket a
faluban hosszú évekig élő, már
elhunyt német hölgy tágas,
több családot is befogadni ké-
pes ingatlanja várja. Ennek tu-
lajdonosa a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., s hasonlóan
a Zalahús Zrt. vendégházához,
itt is felvetődött, hogy az ön-
kormányzat tulajdonába kerül-

het. Úgy tűnt, hogy így is lesz,
ám az első, kedvező választ
megváltoztatták, így maradt az
MNV Zrt. birtokában. A kiala-
kult háborús helyzetre tekin-
tettel megnyitották az épületet,
s az önkormányzat hozzá is
látott lakhatóvá tenni. Ehhez
azonban nagy szükség van az
E.ON gyors, rugalmas intézke-
désére a villany és gáz vissza-
kapcsolása miatt.

A Zalahús egykori vendég-
házában viszont már otthono-

san érzik magukat a menekül-
tek. Két kislány is a hetedik szü-
letésnapját ünnepelte a napok-
ban. A polgármester felesége
mindkettőjüknek tortát sütött…

Időközben – lapzártakor, va-
gyis március 23-án – megtör-
tént valamennyi közmű bekap-
csolása a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. tulajdonában
lévő Rákóczi utcai ingatlanba,
így újabb 3-4 menekült család
elhelyezésére van lehetőség.

Ekler Elemér



HIRDETÉS

32022. március (2.) Észak-Nyugat Zala



4 20 .22  március (2.)Észak-Nyugat Zala

Az zajló háborúUkrajnában
elől menekülők megsegítésére
szinte az egész ország megmoz-
dult. Nem volt ez másként Eger-
váron sem, ahol a gyűjtések mel-
lett a környékre érkezők konk-
rét megsegítése is történt, a szál-
láskeresésétől a felszerelések, ru-
hák biztosításáig. A legaktívabb
személyek az Egervár és Kör-
nyéke Közösségi Összefogás nevű
egyesület soraiból kerültek ki,
akik már az első napokban szál-
lásvadászaton voltak, hogy az ide
érkezőknek kedvezményes, vagy
ingyenes helyeket tudjanak bizto-
sítani. Gyorsan jöttek is a sike-
rek és a környező falvakban több
szállást is sikerült szerezni. Ké-
sőbb aztán több csoportnak, köz-
tük a érkezett többPethőhenyére
mint 20 menekültnek is szervez-
tek gyűjtést. Az idő haladtával az-
tán újabb megoldásra váró fel-
adatok is adódtak. Az elhelye-
zett személyeknek az étel mellett
ruhákat és egyéb használati tár-
gyakat is szerezni kellett, sőt so-
kuknak az okmányaik beszerzé-
sénél is segédkeztek. Csatlako-
zott hozzájuk a szintén egervári
Mozgássérültek és Fogyatékkal
Élők Egyesülete, amelynek az el-

Több fronton is segítenek
múlt években rengeteg ruhát és
különféle eszközöket sikerült fel-
halmoznia, és melyek most pont
jól jöttek a jelenlegi helyzetben.
A két egyesület tagjai eddig több
autónyi adományt szállítottak a
környékre, és tevékenységüket a
továbbiakban is folytatni kívánják.

Az előbbi akciókkal azonban
még nem ért véget a segítség
nyújtások sora. Két család is a sa-
ját otthonában fogadott több sze-
mélyt is. Egyiküknél egy 5 tagú
család él már több mint két he-
te, köztük 2 kisgyerekkel, míg a
másik helyen két egyetemista
lelt átmeneti otthonra.

Az önkormányzat célzott gyűj-
tési akcióval próbált segíteni. A
képviselő-testület felvette a kap-
csolatot a település új fogorvo-
sával, , akidr. Zsupán Attilával
Kárpátalján született, és rajta ke-
resztül városát jelöl-Beregszász
ték meg kedvezményezettnek,
ahol több ezer menekültnek se-
gítenek nap mint nap, és ehhez
vártak támogatást mosószer, vala-
mint a kisgyerekeknek való táp-
szerek és pelenkák formájában.
Időközben a doktor egyik isme-
rőse, a beregszászi Kovács Emil
is segítséget kért, ugyanis Mun-

Gyerkó Gábor polgármester megtekinti az adományokat dr.
Zsupán Attilával (középen) és Kovács Emillel, aki az aggregá-
tort egyből el is juttatta a céljához.

Március elsejétől ismét elér-
hető a fogorvosi szolgáltatás Eger-
váron. dr. Zsupán At-Mostantól
tila fogorvos biztosít ellátást a
településen, a helyiek és továb-
bi 5 szomszédos falu lakosai
számára.

A doktor Beregszászon szüle-
tett, és az ukrajnai Lembergben
szerzett diplomát. Magyarorszá-
gon már több mint 8 éve él és
dolgozik, eddig egy zalaegersze-
gi fogászati rendelőben, mos-
tantól pedig Egerváron. A ren-
delés hétfőn és szerdán délután,
a többi hétköznap pedig dél-
előtt zajlik, ahová a betegeknek
előre be kell jelentkezni.

A doktor elmondása szerint
az alapellátáshoz minden felté-
tel rendelkezésre áll, sőt ha a he-
lyi önkormányzat pályázata si-
kerrel jár, úgy hamarosan egy
új korszerű fogorvosi szék segí-

Új fogorvos Egerváron

ti majd a minél gördülékenyebb
ellátást. Addig is kéri, hogy
észrevételeikkel és javaslataik-
kal bátran forduljanak hozzá.

Dr. Zsuppán Attila

kács mellett, egy hadiárvákról
gondoskodó intézménynek áram-
fejlesztőre volt szüksége a napi
működés biztosításához. A gyűj-
tés eredményeként közel fél mil-
lió forint értékben jöttek ado-
mányok, beleértve az aggregá-
tort is, ami több csatornán ju-
tott el a rászorulóknak. Időköz-

ben a helyi egyházközösség is
gyűjtést szervezett, melynek bevé-
tele szintén a már környékre érke-
zett menekültek ellátására for-
dítódik.

Hála és köszönet valameny-
nyi adakozónak és segítőnek, kü-
lönösen az említett két egye-
sület tagjainak!

Március elejétől rendel
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Szimbolikus épület a ZalaZO-
NE Ipari Park szerkezetileg mos-
tanra elkészült irodaháza, amely
a jelentős ütemben zajló fejlesz-
téseket mutatja – közölte Palko-
vics László Za-március 20-án
laegerszegen.

Az innovációs és technoló-
giai miniszter a ZalaZONE
irodaépületének bokrétaünne-
pén beszélt arról, hogy ré-
gebben azt „tanulta meg” né-
met autóipari cégeknél, hogy
először gyártani, kutatni és
tesztelni kell, majd végül lehet
egy irodaházat is felhúzni, de
Zalaegerszegen, a járműipari
tesztpálya környezetében olyan
ütemű a fejlődés, hogy azt már

Egy szimbolikus épület…
meg kell mutatni a külvilág fe-
lé is.

Külföldi példákat említve úgy
vélekedett, hogy az elmúlt négy
évben ezen a területen elindult
fejlődés lendülete azt mutatja,
itt nem kell kétszáz év ahhoz,
hogy a közelben lévő területek
is beépüljenek.

Vigh László, a térség fideszes
országgyűlési képviselője, a teszt-
pálya miniszteri biztosa kijelen-
tette: a járműipar Szilícium-völ-
gye épül a zalai megyeszékhelyen,
ahol nemcsak a polgári közleke-
désnek szánt járművek tesztelésé-
re van lehetőség, de a védelmi ipar
és a drónkutatás számára is meg-
teremtik ennek a feltételeit.

Balaicz Zoltán polgármester
jelezte: a mintegy 700 négy-
zetméter alapterületű irodaépü-
let 749 millió forintból épül,
és várhatóan a nyár végére ké-
szül el.

Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója

arról számolt be, hogy a 2016-ban
építeni kezdett tesztpálya mel-
lett egy olyan innovációs öko-
szisztéma kezd kialakulni, ahol
fejlesztőközpontok és gyárak is
épülnek, a leendő irodaház pedig
ennek a fejlesztésnek lesz a fő-
hadiszállása. (Forrás: MTI)

Palkovics László (b) beszédet mond. Mögötte Vigh László.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Zala Zalaegerszegés napjainkban történelmet ír, nemcsak a múl-
tat őrzi, de a jövő alakításáról is gondoskodik – jelentette ki
Gulyás Gergely március 20-án a megyeszékhelyen.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közelGöcseji Múzeum
kétmilliárd forintos felújításának műszaki átadása kapcsán azt mondta:
bő egy évtizede mindenki számára szembeötlő, „milyen kiválóan si-
került kihasználni a városban az időt és a lehetőségeket”.

A politikus sorolta, hogy megújult a kórház, több száz hektárral
bővült az északi ipari park, a turizmus növekedésével nemrég
négycsillagos szálloda nyílt, továbbá belső tehermentesítő út épült.
Elkészült a Mindszenty iskola torna- és vívócsarnoka, ami a vívó-
sport új dunántúli központja, és ehhez mérhető lesz a nyáron átadandó
új uszoda is.

A közeljövőre tekintő tervek „már túlmutatnak Zalaegerszegen, és az
egész ország erősödéséhez járulnak hozzá” – fogalmazott Gulyás Ger-
gely.

Hamarosan befejeződik a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya
építése, 2023-ra a Rheinmetall harcjárműgyárának kivitelezése. Ez
utóbbi kapcsán megjegyezte: „sosem gondoltuk volna, hogy annyira
aktuális lesz egy ilyen gyárnak a felépítése, mint amennyire látjuk
most, hogy milyen jó döntés született”.

Zalaegerszeg és Zala napjainkban történelmet ír

Kostyál László múzeumigazgató, Balaicz Zoltán, Vigh László
és Gulyás Gergely (b-j) megtekinti Kisfaludi Strobl Zsigmond
Végvári harcok című alkotását a szobrászművész állandó tár-
latán.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Göcseji Múzeum tör-
ténete azt mutatja: „a zalaiak számon tartották és számon tartják őseiket,
mert tudták és tudják, hogy a közös emlékezés közösségként őrzi meg
a várost”. A múzeum egy egész országrész múltját őrzi, ezeket az
emlékeket nagy áldozatok árán gyűjtötték és őrizték meg.

Hosszú idő telt el a 19. századi álomtól az 1950-es években létre-
hozott 50 négyzetméteres bemutatóhelyen keresztül napjainkig,
sok-sok nemzedék kutatóinak áldozatos és önfeláldozó munká-
jának is köszönhetően – értékelt.

„Eljött az idő, hogy ezek az egyedülálló kulturális értékek is megér-
kezzenek a 21. századba”. Ehhez nemcsak felújításra és energetikai
korszerűsítésre volt szükség, hanem arra, hogy 21. századi módon,
annak eszközeivel mutassa be a múzeum mindazt, amit „az előttünk
járók életéről el kell mondani és meg kell őrizni” – hangsúlyozta
Gulyás Gergely.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos (Fidesz)
szerint Zalaegerszegen egyszerre van jelen a hagyomány és az
innováció. A város történetének 800 évében még nem volt olyan
évtized, amikor olyan mértékű fejlesztés valósult meg, mint az
elmúlt tíz évben.

Hozzátette, hogy „legendás” az összefogás és az együttműködés a
város, a megye, a kormányhivatal vezetői és a miniszterek között,
ennek eredménye pedig mindenhol látható a városban.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) a múzeumi épület
történetét felidézve kifejtette: megépültekor, 1909-ben takarék-
pénztár és lakások voltak itt, majd 1950-től a városi tanácsnak
adott helyet. A tervezés és átalakítás után az ingatlan 1973-ban nyílt
meg múzeumként, ami csak 2000-ben esett át egy jelentősebb moder-
nizáláson.

A jelenlegi korszerűsítést a Modern Városok Program keretében
végezték el, 1,3 milliárd forintot a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, 670 milliót pedig a kormányzat biztosított
támogatásként. Az épülethez kapcsolódóan folyik 8,3 milliárd
forintos állami támogatással a Mindszentyneum építése, s a
múzeumegyüttes működtetéséhez évi 100 millió forint külön
támogatást is biztosított a kormány – sorolta a polgármester.

Jelezte továbbá, hogy a megújult Göcseji Múzeumban négy
gyűjtemény is látható lesz állandó kiállításon, Kisfaludi Strobl
Zsigmond Németh János Fischerszobrászművész, keramikusművész,
György Fekete Györgyszobrászművész és építész alkotásai.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Két év kihagyás után ismét
összegyűlhettek a borosgazdák
Lakhegyen, hogy szakavatott
zsűri előtt méressék meg ne-
düiket. Az közösenEgervárral
tartott rendezvényen már az
elején látszott az elmúlt évek
szünete, mivel már a nevezés-
nél 103 minta jött össze, amire
10 éve nem volt példa. Az 52
fehér-, 45 vörös-, és 6 rozé bort
a négytagú zsűri – dr. Pálfy Dé-
nes, Vízvári Sándor, Varga Esz-
ter, Sabján Károly – két csoport-
ban kóstolta végig. Közben a
gazdákat polgár-Ujvári Katalin
mester köszöntötte, majd a Lak-
hegyi Daloskör műsora, és egy
kádármester előadása következett.

Borokat mustráltak
A házigazdák Rákóczi Fe-

renc vezérletével egy finom va-
csorával is készültek a jelenlé-
vőknek, hogy az eredményhir-
detésig gyorsabban teljen az
idő. Ezt követően a zsűri egye-
sével értékelte a kóstolt boro-
kat, majd átadták az oklevele-
ket. A 103 minta közül 29 ért el
arany minősítést. 41 nedűt ezüst-
re, 28-at bronzra, míg 5 bort
oklevél minősítésre értékeltek.
Minden gazdát egy gravírozott
pohárral, az aranyérmes borok
termelői pedig egy díszes
korsóval térhettek haza. Az est
végén még har-Ritter Antal
monikajátéka szórakoztatta a
vendégeket.

Egerváron az
idei évben több
helyen is lesznek
út- és járdafelújítá-
sok, illetve építé-
sek, melyekre több
nyertes pályázat ad
lehetőséget. Ke-
rékpárút épül a vár-
kastélyig, és több
zártkerti útszakasz
is megújul, vala-
mint több elbírálás
alatt álló pályázat-
nak is útfelújítás a
tárgya. A kisebb
munkálatok elvég-
zéséhez azonban
ezektől függetlenül
is sor kerülhet, mi-
vel azokat saját
forrásból végzi el
az önkormányzat.
A közelmúltban a

Javuló komfortérzet

Temető utca északi végénél
hajtottak végre kátyúzást, vala-
mint a várkastélynál lévő gya-
logos híd térkövezését is nem-
rég végezték saját dolgozóikkal.

Mindezekkel párhuzamosan
folyik az ipari park közműfej-
lesztése, és útépítése, valamint
a főút melletti temető kerítés-
cseréje is elkezdődött.

Egerváron idén is megem-
lékeztek a márciusi ifjakról, és
az azt követő szabadságharcról.
Hagyomány, hogy a helyi ál-
talános iskolában a diákok és
tanítóik színvonalas műsort ál-
lítanak össze, hogy az emléke-
zés mellett diáktársaikat is
megismertessék a korabeli ese-
ményekkel, és azok jelentősé-
gével.

A nemzeti ünnep előtti utol-
só tanítási napon az iskola au-
lájában adták elő társaiknak,
amit március 15-én a település
közösségi házában is megis-

A hősökre emlékeztek

mételtek. Egervár lakói közül
szép számban jelentek meg,
akik közül többen is megköny-
nyezték a gyönyörű hazafias
énekekkel színesített műsort.

A gyerekek után Gyerkó
Gábor polgármester követke-
zett, aki ünnepi beszédében az
összefogás erejére hívta fel a
figyelmet. Zárásként az emlé-
kezők a falu központjában ta-
lálható '48-49-es kopjafához
vonultak, ahol az önkormány-
zat, az iskola, és a helyi civil
szervezetek képviselői elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit.

Hagyomány a diákok műsora.

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.
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Kistérségi havilap

„Száguldva vágtat, rohan az
idő,

Sorra váltják egymást föl a
hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint
az előző,

Az időnek nem mondhatsz
„állj meg”- et…”

( )Zsoldos Imre
Gősfa község legidősebb

lakosát, a 90. születésnapját
ünneplő Gézárt Jánosnét, Luj-
za nénit otthonában köszöntöt-
te fel a község önkormányza-
tának képviseletében Farkas
Tiborné polgármester asszony,
Ambrus Zoltán alpolgár-
mester és dr. Ürmösiné Kő-
míves Eleonóra jegyző asz-
szony.

Orbán Viktor miniszterel-
nök üdvözlő oklevelével, virág-
csokorral és ajándékkal kedves-

Születésnapi köszöntés Gősfán
kedtek az ünnepeltnek e szép
kerek évfordulón.

Lujza néni 1932. 03.09-én
született Bakon, majd Csönget-
majorba költöztek, utána pedig
Gősfa lett az otthona. Az élet
szép családdal örvendeztette
meg: két fia és egy lánya szü-
letett. Két unoka, egy déduno-
ka, és két ükunoka boldog nagy-
mamája.

Arra a kérdésre, hogy mi a
hosszú élet titka, a következő
választ kaptuk: „A gyermekeim
szeretete.”

Kívánunk jó egészséget, sze-
rető gyermekeket, vidám uno-
kákat, dédunokákat, és kíván-
juk, hogy az Isten még sok-sok
lágy simogató tavaszt tartogas-
son számára.

Gősfa Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete

Az élet szép családdal örvendeztette meg az ünnepeltet.

Olvasóink segítségét kérjük
egy kiadvány meg-pethőhenyei
jelentetéséhez. A falu augusztus
20-án tartja búcsúnapját, valamint
Szent István király ünnepét.

Ebből az alkalomból Pethő-
henye Önkormányzata egy olyan
kiadványt szeretne megjelentetni
2022. augusztus huszadikára,
amelyben a falu története sze-
repel, korabeli fotókkal illuszt-
rálva.

Ehhez kérjük a pethőhenyei
polgárokat, az elszármazotta-
kat, s mindazokat, hogy akik-
nek birtokában vannak a falut
(vagy annak egy részletét) áb-
rázoló fényképek, egy-egy korábbi

Pethőhenye régen és ma
Könyv készül olvasóink segítségével

A Makovecz Imre által tervezett Szent István király templom
Pethőhenyén.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

rendezvényt megörökítő felvéte-
lek, jelezzék szerkesztőségünk-
nek. Természetesen olyan tár-
gyak, eszközök is szóba jöhet-
nek, amelyek kötődnek Pethőhe-
nyéhez.

Az eredeti fotókat beszkenne-
lés után sértetlenül visszaadjuk
tulajdonosuknak, a tárgyakat pedig
lefényképezzük.

Előre is köszönjük segítségü-
ket a kötet elkészítéséhez:

Zalatáj Kiadó
Értesítési cím:
Telefon: 92/596-936
30/378-4465
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmaillcom

Kilencvenedik születésnapja
alkalmából köszöntötték Horváth
Istvánnét Egerváron. Julika néni
évtizedekig látta el a védőnői
feladatokat helyben és a környe-
ző településeken is, majd nyug-
díjas éveiben a háziorvosi rende-
lőben, és az óvodában is vállalt
kisegítő feladatokat. A rendezvé-
nyek állandó lelkes résztvevő-
je, ahol mindenkihez van egy
mosolya, vagy egy kedves szava.

A közösségi házban tartott
ünnepségen családtagjai, közeli
barátai, egy helyi civil szerve-
zet, és az önkormányzat is át-
adta jókívánságait.

Szépkorút köszöntöttek
A rendezvények  állandó lelkes résztvevője

A hosszú élet titkát is elárulta



12 20 .22  március (2.)Észak-Nyugat Zala

Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője (Fidesz-
KDNP) ötödik alkalommal mé-
retteti meg magát 2022 április
harmadikán.

Körzetéhez tartozik (összesen
76 település képviselője) három
város, , ésZalaegerszeg Lenti
Zalalövő is. A megyeszékhely
történetének egyik legdinami-
kusabb fejlődési szakaszában van,
de Lentiben és Zalalövőn is je-
lentős az előrelépés.

– A szocialista-liberális kor-
mányzás időszakában Zalaeger-
szegen és környékén törést szen-
vedett a fejlődés üteme. A Med-
gyessy-Gyurcsány-Bajnai kor-
szak nem az előrelépésről szólt –
mondja elöljáróban a képviselő.

– Országosan is kiemelkedő
Zalaegerszeg fejlődése…

– S ezt még lehet fokozni!
Ezekben a hetekben szinte min-
den napra esik egy országos, sőt
nemzetközi jelentőségű beruhá-
zás átadása. Még felsorolni is
nehéz, sok helyet foglalna el az
újságban. Az biztos, hogy napi
munkát ad Zalaegerszeg a hírszer-
kesztőknek. Nagyon fontos, hogy
ezek a beruházások nem csak a
megyeszékhelyet gazdagítják, ha-

Magyarország békét és biztonságot akar!
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel

nem a térség lakosságát, sőt az
országot is szolgálják.

– Egy korábbi beszélgetésünk
alkalmával említette, hogy Ma-
gyarország gazdasági, infrastruk-
turális fejlődése mellett méltatla-
nul kevés szó esik az ügyfélba-
rát közigazgatás kialakításáról.

– Ez így van. A kormány
egy évtizede megkezdett bürok-
ráciacsökkentési program kereté-
ben folyamatosan egyszerűsíti
a hivatali ügyintézést. A kor-
mányablakok működése forradal-
mi változást hozott ezen a téren,
s ez pártszimpátiától függet-
lenül mindenkit érint. A másik
téma, amiről kevés szó esik, az
a folyamatosan javuló közbiz-
tonság. Azt hiszem, ez is a
Fidesz-KDNP kormányzás nagy
eredménye.

– Most, amikor beszélgetünk,
háború van a szomszédban, Uk-
rajnában. Az ellenzék meglehető-
sen harcias…

– Egyszer majd, talán a vá-
lasztás után, szembesülnek felelőt-
len magatartásukkal. Mondja-
nak bármit, tagadják is le más-
nap, mi akkor is a béke, a tár-
gyalásos megoldás mellett va-
gyunk. A magyar kormány ezen
dolgozik, s mi sem bizonyítja ezt

jobban az, hogy néhány nappal
ezelőtt Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök és Alekszandar Vu-
csics szerb államfő Újvidéken
kijelentette: a korábban sok fe-
szültséggel terhelt magyar-szerb
viszony az éveken keresztül tar-
tó tárgyalásoknak, közös célok-
nak köszönhetően immár baráti-
nak mondható. Nem tudom, el-
jutott-e már az ellenzék vezető-
inek tudatáig, hogy hazánkban
Magyar Honvédség van. Az el-
nevezés második része össze-
tett szó, értelmezése szerint a hont,
vagyis a hazát védik. Nem ide-
gen országban hadakozik. Az Uk-
rajnába magyar katonákat és fegy-
vert küldeni kívánó „politiku-
sok” az élet más területén is ha-
talmas baklövéseket követnének
el, mint ahogy azt az ellenzék
valódi vezére, Gyurcsány Ferenc
miniszterelnökként bizonyította.

– Nem csak országgyűlési
választás lesz április harmadi-
kán Magyarországon, hanem nép-
szavazás is…

– Gyermekeink védelméről
van szó, hazudjon bármit is a
hazai ellenzék, vagy a külföldi
gender- és LMBTQ-mozgalom.
Mi úgy gondoljuk, hogy kiskorú
gyermekeink neveléséről szüleik
gondoskodhatnak. Van ennek egy
természetes hagyománya hazánk-
ban. A természetet persze meg
lehet erőszakolni ideig-óráig. Áp-
rilis harmadikán elérkezik az az
idő, amikor a magyar embe-
rek határozott választ adhatnak
ezeknek a szervezeteknek: nem
kérünk természetellenes gyer-
meknevelési „tanácsaikból”. Vi-
szont figyelmükbe ajánljuk a
magyar családpolitikát, amit
egyre több helyen próbálnak
követni. Zárjuk le ezt a vitát
április harmadikán csattanós vá-
lasszal, adjunk igen erős felha-
talmazást a magyar kormány-
nak, hogy a népakaratot kellő
erővel tudják képviselni Brüsz-
szelben és az álcivil szerveze-
tekkel szemben.

Ekler Elemér

Egyeztetés Orbán Viktor miniszterelnökkel.


