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

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

Nagy Bálint, Zala megye 2es számú választókerületének
képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP)
beszélgetésünk első részében
részletesen szólt arról, hogy a
körzetéhez tartozó 100 (!) település túlnyomó része falu. Az
elmúlt időszakban jelentős
fejlődés történt ezeken a településeken is. Annak ellenére, hogy meg kellett küzdeni a Medgyessy-GyurcsányBajnai kormány súlyos örökségével.
– Mennyire nehezítette meg
a Gyurcsány-korszak az itt élők
mindennapjait?
– 2010 előtt jelentős munkanélküliség volt a térségben.

Az intézményi infrastruktúra
siralmas állapotot mutatott, különösen a falvakban. Iskolabezárásokról és – összevonásokról szóltak a viták, a Keszthelyi
Kórházat is leépítették. Válságos helyzetben voltak az üzemek Pacsán, Pölöskén, Keszthelyen, és közel volt a bezárásuk, ami rengeteg család megélhetését veszélyeztette volna.
Sokan elköltöztek, a falvak elöregedtek és az ingatlanok értéküket vesztették.
– Hogyan sikerült változtatni a helyzeten a 2010-es kormányváltást követően? Milyen
eredményeket tudna említeni az
elmúlt évekből?

– Hosszú évtizedek után
2010-ben végre elindultak a
várva várt útfejlesztések. Megújult 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 legnagyobb munkaadó ágazat, ezért
számos turisztikai célú beruházást kezdeményeztünk a környéken. Sok kerékpárút épült,

fejlesztették a Zalakarosi Fürdőt, és a Keszthely és vonzáskörzete számára olyan fontos
Festetics-program közel 8 milliárdos beruházása is elindult.
Megújultak a Balaton-parti
strandok, és a közútfejlesztésekkel Zala megye könnyebben és gyorsabban megközelíthető szabadidős célponttá vált.
– Milyen tervek megvalósítását tűzte ki célul egy sikeres
választási szereplés esetén?
– A megyei települések
közti úthálózat további fejlesztését, különösen az M76-os
gyorsforgalmi út folytatását.
(Folytatás a 2. oldalon)

Új szolgálati gépkocsi a csáfordi polgárőröknek
A Csáfordi Polgárőr Egyesület szolgálati gépkocsija felett eljárt az idő, megérett a
cserére. A civil szervezet sikeresen pályázott egy új gépjármű beszerzésére, így a jövőben
egy vadonatúj Dacia Duster segíti Zalaszentgrót csáfordi településrészi polgárőr egyesületé-

nek munkáját. Az átadáson jelen volt Nagy Bálint, a választókerület Fidesz-KDNP által támogatott országgyűlési
képviselőjelöltje, aki Manninger Jenő jelenlegi parlamenti képviselővel együtt hatékonyan támogatta a gépkocsi beszerzését.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

A képen Vargáné Szabó Henriette, a polgárőrök vezetője átveszi a gépkocsi kulcsát Nagy Bálinttól. Balról Veress János önkormányzati képviselő.

2

Szentgrót és Vidéke

2022. március (2.)

Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (2.)
(Folytatás az 1. oldalról)
Folytatni kell a nagy lendülettel elindult Magyar Falu Programot, hogy egy-két éven belül
teljessé váljon a falusi és kisvárosi intézményhálózat felújítása. A sármelléki repülőtér infrastrukturális fejlesztését is
szükséges lenne elkezdeni éppúgy, mint a keszthelyi Balatonpart mértéktartó, de látványos
fejlesztését, négy évszakossá
alakítását. Keszthelyen fontos a
jó gimnáziumi képzés mellett a
szakképzés erősítése, valamint
a helyi felsőoktatás jövőjének
biztosítása.
– Most, amikor beszélgetünk, háború van a szomszédunkban. Márki-Zay Péter, az
ellenzék miniszterelnök-jelöltjével az élen a koalíció politikusai eléggé harciasak…
– Inkább rendkívül felelőtlenek! Sok minden sújtotta
hazánkat az elmúlt években:
vörösiszap-katasztrófa, dunai
árvíz, migráns-invázió, aszály,
covid-járvány, s most itt a háború. A Gyurcsány Ferenc és
Márki-Zay Péter vezette ellenzék a legalapvetőbb dolgokkal

sincs, vagy nem akar tisztában
lenni. Hazánk, mint szomszédos ország számára a legfontosabb a béke, vagyis a háború
befejezése tárgyalásos alapon.
Beláthatatlan következményekkel járna, ha katonákat, vagy
fegyvereket küldenénk a háborús országba. Választás után,
higgadtabb körülmények után
erre talán Márki-Zay Péterék is
rájönnek. Számunkra a béke és
a biztonság a fontos.
– Maradjunk országos témánál! Meglehetősen kevés szó
esett eddig a választási kampányban az ügyfélbarát közigazgatás kialakításáról. Még
az ellenzék sem talált rajta
fogást…
– A kormány egy évtizede
megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan 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…

A felújított tekenyei kultúrház átadásán.

– Mi úgy gondoljuk, hogy
kiskorú gyermekeink szexuális
felvilágosítása a szülők joga.
Van ennek egy természetes hagyománya Magyarországon. A
természetet persze meg lehet
erőszakolni ideig-óráig. Április
harmadikán elérkezik az az idő,
amikor a magyar emberek határozott választ adhatnak a
minket támadó szervezeteknek:

Ünnepségről és a szeretet erejéről

„Szeretettel meg lehet oldani a problémát, higgyünk benne!”

Az elmúlt években Tekenyén megvalósított fejlesztések
ünnepélyes átadására március
18-án került sor a kultúrházban.
A változások bemutatását követően Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölt, a FideszKDNP, Zala 2. számú választókerületének elnöke, Keszthely
polgármestere gratulált az elvégzett munkához.
Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár

igazgatója személyes tapasztalatát osztotta meg: a 6 évvel
ezelőtt látottakat és a jelenlegi
benyomást vetette össze. Örömmel értékelte a pozitív előrelépést. A Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Ruzsics Ferenc
szintén elismerését fejezte ki a
látottakkal kapcsolatban.
Az ünnepség műsora Laposa Julianna énekével kezdődött
és zenéjével fejeződött be. A
program része volt Horváth

Milán szavalata és Jenei Lilla
fuvola szólója. Zárásként a
nemzeti színű szalag átvágására
került sor. Újabb lépéseket sikerült megtenni, amivel az élhetőbb lakókörnyezet megvalósításán munkálkodunk. Bízunk
benne, hogy hosszú ideig fogja
szolgálni a település lakosságát
minden létrehozott érték! Folytatjuk az útkeresést és további
pályázati forrásokkal szeretnénk kiegészíteni a normatívánkat!
Március 19-én a Veszprém
Főegyházmegyei Karitász és a
Veszprémi Érsekség Családpasztoráció közös szervezésében megrendezett programon
vett részt a Tekenyei Szent Anna Karitász Csoport. Tanulságos volt, amint Böjte Csaba
testvér, ferences szerzetes a
mindennapok példáin, időnként
székely vicceken keresztül hozta közelebb mindenkihez a szeretet fontosságát. Ne féljünk,
merjük kimutatni, elmélyíteni
az egymás iránti szeretet! Fortyogjon a világ baja – legyen
időnk egymásra! Útravaló: ne

nem kérünk természetellenes
gyermeknevelési „tanácsaikból”. Adjunk április harmadikán határozott válasszal erős
felhatalmazást a kormánynak,
hogy a magyar emberek véleményét kellő erővel tudják
képviselni Brüsszelben és az
álcivil szervezetekkel szemben.
Ekler Elemér
(Vége)
egymásban keressük a hibát –
együtt keressük a megoldást, a
bajban a család fogjon össze!
Nem egymást kell legyőznünk,
a pusztítást kell legyőzni…
Ahhoz, hogy éljen a közösség,
szeretetben legyen együtt. Sokkal több érték van bennünk,
mint ami felszínre jön. Értelme
van az életednek. Végül egy
kedves vicc: ,,Miért élnek a
nők pár évvel tovább? – mert
nincs feleségük!” Legvégül pedig a szeretet felírva receptre:
szeretettel meg lehet oldani a
problémát, higgyünk benne!
Sinka Imréné
polgármester

Laposa Julianna énekelt és
hegedült.
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Vásári forgatag Zalacsányon
Március derekán került megrendezésre az idei első termelői
vásár Zalacsányon, melynek a helyi általános iskola udvara szolgált méltó helyszínül. A program
létjogosultágát igazolja a helyi
és környékbeli érdeklődők magas részvételi aránya, s hogy végül minden portéka elfogyott.
Nagy Lászlóné polgármester rövid köszöntőjével indította útjára a vásárt, s mint
kiemelte, az ígérethez hűen
igyekeznek hagyománnyá tenni
a népszerű eseményt. Rámutatott, remek lehetőség ez időről időre találkozni, beszélgetni, no meg beszerezni némi
vásárfiát. Megtudhattuk, a tervek között szerepel a nyár
folyamán is vásári hangulatot
varázsolni a településre.
Ezt követően Kiss László
esperes is köszöntötte az érdeklődőket, kiemelve, hogy nagy
öröm az önkormányzattal közös szervezésben megvalósult
program sikerességét látni.

A közel százötven érdeklődő a valóságos vásári forgatagban kézműves sajtok, mangalica termékek, kenyerek, házi
sütemények, illetve kerámiák
özönéből válogathatott. A szervezők minden látogatót egy
csésze forró teával vagy forralt
borral, illetve igazi, zalai dödöllével és friss süteménnyel
vendégeltek meg.
A házias dödölle a Vásártér
Bt. közreműködésével került
terítékre, míg a forró italok és a
sütemény Zalacsányról, egy
mindenkori támogató konyhájáról érkezett. A szervezők
ezúton is köszönik mindazok odaadó munkáját, akik
hozzájárultak a program sikeréhez!
A siker egészéhez pedig
hozzá tartozik az a tény is,
hogy a járványhelyzet kialakulása óta, jelen program volt az
első kötöttségektől mentes közösségi rendezvény.
Gellén Szilárd

Tudósítókat keresünk!
Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

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

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

Hirdetésszervezõket

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

Március 17-én felavatták a
megújult türjei iskolát. Nagy Ferenc polgármester kiemelte, hogy
az utóbbi időben a falu közin-

tézményei sorra megújultak, ráadásul bölcsőde is épült.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazga-

Negyven éves szolgálat
Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezésére, Barcza Balázs
polgármester felterjesztése alapján
a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál Attila a nemzeti
ünnep alkalmából gratulációját
és köszönetét fejezte ki Hutiray
Miklós Gézáné szakápolónak az
egészségügy és a közösségi élet
területén több évtizeden keresztül, hivatástudattal és emberséggel végzett kimagasló munkájáért.
Hutiray Miklós Gézáné 1982
óta látja el Várvölgyön és a környező településeken a szakápolói feladatokat, mintegy 1700 lakos tekintetében. Feladatai mellett több, mint egy évtizeden
keresztül a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének titká-

ra volt. Közel 40 éve segíti aktívan és eredményesen a körzeti orvos munkáját, különösen a
koronavírus járvány leküzdése
kapcsán: közreműködött a védőoltások beadásában, valamint az
annak szükségességéről adott tájékoztatásban. Munkájának eredményeként a lakosság mintegy
80 %-a felvette a védőoltást. A
védekezésben nyújtott áldozatos és kimagasló szakmai munkájának elismeréseként a tavalyi
évben Várvölgyért Címet adományozott számára a képviselő-testület.
A személyes hangvételű beszélgetésen részt vett Barcza
Balázs, Várvölgy polgármestere,
dr. Pozsiczky Szilvia háziorvos
és Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke is.

Dr. Pál Attila köszönti Hutiray Miklós Gézánét.

tója kiemelte: a 650 milliós beruházás költségét pályázati, kormányzati és tankerületi forrás biztosította.
Maruzsa Zoltán, az EMMI
köznevelésért felelős államtitkára elmondta, hogy az elmúlt négy
évben közel 100 milliárd forintot fordítottak a köznevelési intézmények felújítására.
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő leszögezte: hazánknak
olyan kormánya van, amely szívügyének tekinti a közoktatást, s
a vidéket is.
Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP
országgyűlési képviselőjelöltje

a felújított iskola átadása kapcsán megjegyezte: az április harmadiki választás egyik nagy tétje, hogy folyatódhat-e a vidék látványos fejlődése. A másik pedig
az, hogy marad-e a mai háborús helyzetben a béke mellett
elkötelezett Fidesz-KDNP-kormányzat, vagy egy megosztott,
felelőtlen, katonákat, fegyvereket a háborús övezetbe küldeni kívánó politikai erő kap
bizalmat.
Türje aznap nem csak a megújult iskolával lett gazdagabb:
átadták a megújult művelődési
házat és egy kisbuszt.
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A Haza bölcse is kevés lesz
Elekes István, Cserszegtomaj momentumos polgármestere bátor ember. A tények nem
igen zavarják. Korábban nyilvános vitára hívta Nagy Bálintot, Zala megye 2. számú
választókerületének kormánypárti képviselőjelöltjét a Keszthelyen nem is létező Scheidl
Sörházba. Aztán kioktatta a
térség polgármestereit arról,
hogy rosszul látják a társadalmi
folyamatokat, mert meglehetősen szűk keretek között érzékelik a körülöttük zajló világot.
Bezzeg ő, mint egy nemzetközi
kereskedelmi cég középvezetője, más „szemüveget” visel, tehát nem lehet partner ebben a
kicsinyes látásmódban.
Elekes István feltétlen híve
Márki-Zay Péternek. Az ellenzéki koalíció miniszterelnökjelöltjének még azt a plakátját
is feltette közösségi oldalára,
amelyen MZP Deák Ferenc társaságában látható (vajon kért eh-

hez engedélyt a leszármazottaktól? – a szerk.). A plakáton a Deák
Ferencnek tulajdonított szöveg:
„Jobban tudom szeretni e hazát,
mint gyűlölni ellenségeinket”.
Szóval az a baj kedves
Márki-Zay Péter és Elekes István, hogy ha már mindenképp
idézni szerettek volna a Haza
bölcsétől, sokkal időszerűbb
lenne a következő mondat
Deáktól: „Hazudni nem szabad”. (Arra azért kíváncsi lennék, hogy Deák Ferenc hogyan
vélekedne Márki-Zay Péter politikai ámokfutásáról…)
Azt pedig nehezen lehet elképzelni eddigi megszólalásaik
alapján, hogy jobban tudják
szeretni e hazát, mint gyűlölni
ellenségeiket. Az országgyűlési
választáson április harmadikán
egyébként nem ellenségeik
lesznek, hanem ellenfeleik. Ez
azért különbség. Lehet, hogy
nekik nem. S ez mindent elárul
a gondolkodásukról.

Az átrajzolt Európa…
A művelt és a természetesen
nagyon demokratikus Nyugat
újságírói előszeretettel foglalkoznak az orosz-ukrán háború kapcsán Közép-Kelet-Európával.

Ezek az újságírók természetesen nagyon ismerik a térséget. Jobban, mint én Zalaegerszeget. Sőt, tudásuk mármár korunk Kolumbusz Kristófét is megszégyeníti, hiszen

Kép: Elekes István facebook oldala
Márki-Zay Péter segítségül hívta Deák Ferencet. A Haza bölcse
azonban – sajnos – már nem tud véleményt mondani… MZP
szerencséjére.

S abban már csak reménykedni tudok, hogy az ország, amelyben élnek, jelenleg
nem ellenségük, de mégcsak

nem is ellenfelük… Nincsenek
vele ugyanis egy „súlycsoportban”.
Ekler Elemér

ők nem távoli kontinenseket
fedeznek fel, hanem az öreg
Európát. Pontosabban KözépKelet-Európát.
Itt van mindjárt a francia
BFM TV! Olyan korszakalkotó
térképet szerkeszt, amelyen
Románia Romániával határos.
Magyarország pedig sehol sem
található.
Nem tudom, hogy ki ennek
a tv-nek a tulajdonosa, a főszerkesztője, de üzenem neki, hogy
a világon csak egyetlen ország
van, amely önmagával határos.
Ez pedig Magyarország. Nem
ártana ezt az agyába vésnie. Az
már nem is lep meg, hogy ezt a
térképet éppen Franciaországban rajzolták meg. Ahol hazánk
jelenlegi határait egy gyűlöletes
diktátummal kijelölték.
Aztán itt van a demokrácia
legmagasztosabb országa, az
Amerikai Egyesült Államok, s
annak legdemokratikusabb hír-

csatornája, a CNN. A háborús
övezet térképén Magyarország
területére az van írva, hogy
Szerbia.
S ezek tudósítanak rólunk,
magyarokról úgy, mint akiknél
nincs demokrácia, az ellenzéket
elnyomják, nincs sajtószabadság.
Volt nekem egy földrajztanárom az általános iskolában.
Ha a térkép előtt ekkora bakit
követtem volna el, hát megbuktat. Joggal.
S most tv-szerkesztő tud
lenni valaki ilyen primitív tájékozottsággal. S még ki is oktat
(oktatnak) bennünket.
Mit lehet erre mondani?
Csak nyugalom… Ezek a férgek előbb-utóbb saját csapdájukba esnek. S onnét már nincs
szabadulás…
S lehet, hogy jön az újabb
térképrajzolás. Ám azt már
nem idióták végzik majd.
Ekler Elemér

Ha elolvasta, adja tovább!

A francia „földrajztudósok” térképe.
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Az Egységben Magyarországért toborzóirodájában
Márki-Zay Péter öt(vörös)csillagos tábornok lelkesítő hangú felhívására egymásnak adják a kilincset az Egységben Magyarországért (Demokratikus Koalíció, Jobbik, Momentum, MSZP,
LMP, Párbeszéd, Mindenki Magyarországa Mozgalom) toborzóirodájában.
Márki-Zay Péter (továbbiakban MZP) harcedzett férfi,
vándorprédikátorként a Vadnyugatot is bejárta. Amolyan komplex hadvezér. Mindenhez ért.
Még ahhoz is, hogy ezt rögvest
cáfolja.
Szóval MZP gondolt egy nagyot; katonákat és fegyvereket
kellene küldeni Ukrajnába. No,
erre lelkesült be a demokratikus ellenzék igazán. Fekete-Győr
András volt a leggyorsabb. Nem
is hagyta ezt szó nélkül MZP:
dagadnak az izmaid András, te
még Orbán Viktor olimpiai álmait is le tudtad győzni. A fronton a helyed.
A harcias amazonok közül
Vadai Ágnes érkezett először.
Ági! Te a markotányos nők vezetője leszel, testhezálló feladat
neked. Kabul Rózsája, Szabó

Tímea egy mellhosszal lemaradt.
A CIA-nál volt éppen dolga.
Ujhelyi István álöltözetben
nyitott be a toborzóhelyiségbe.
MZP lelkesen fogadta: Sztepán! Te a brüsszeli dezinformációiddal sokat segítettél nekünk.
Folytasd ezt Ukrajnában is! Veled megy Dobrev Klára!
Karácsony Gergely kerékpárját letámasztva óvatosan lépett
be az irodába. MZP nem sokat
foglalkozott vele. Gergő! – mondta neki, Te itt maradsz, s talán
el tudod adni az ukránoknak vagy
az oroszoknak a Városházát. Természetesen annak, aki a legmagasabb jutalékot ígéri.
Ungár Péter láttán megvakarta kobakját MZP. Peti, Peti, most
hová küldjelek téged? Tudod,
hogy Ukrajnában és Oroszországban még másképp gondolkodnak bizonyos dolgokról, de
előbb-utóbb nyitottá tesszük őket.
Z. Kárpát Dánielnek megörült MZP. Dani, a te feladatod
lesz, hogy információkat szerzel
a harcoló orosz zsidók és cigányok létszámáról.
Tóth Bertalan usankában és
pufajkában érkezett. MZP kikelt

Fotó: Facebook
Német katonák keresik Ukrajnát a térképen. A NATO egyelőre
nem akar menni. MZP fegyvert és katonákat küldene…

magából. Bercikém, már vége a
farsangi szezonnak! Nekünk most
az ukránok a barátaink!
Molnár Zsolt belépésekor felderült MZP arca. Te Zsolt, abból a
40 milliós parkolási mutyiból
finanszírozhatnád a kommandónkat!
Talán véletlen, de együtt érkezett az irodába Bangóné Borbély Ildikó és Hajnal Miklós, a
közgazdasági tudományok két
professzora. MZP-t azonban nem

lehetett megtéveszteni. A mi szabadcsapatunkat csak tökéletesen felkészült harcosok alkothatják – mondta. Keressétek meg,
vagy szerezzétek meg a diplomát. Addig a hátországban maradtok, s gyorsan kiszámítjátok, hogy milyen eredmény lesz
április harmadikán. Mert ettől
is függ, hogy visszajövünk,
vagy politikai menedékjogot
kérünk.
Ekler Elemér

Jó hírt mondott a gazdáknak Orbán Viktor
80 százalékra emelik az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét
Orbán Viktor hangsúlyozta:
ez azt jelenti, hogy a nemzeti,
az uniós és várható magánbefektetői forrásokkal együtt a következő években 9000 milliárd
forint jut majd az agráriumnak.
Ez háromszor annyi pénz, mint
amennyi eddig volt – tette hozzá.
Ha ezzel nem tudjuk a magyar mezőgazdaságot modernizálni, akkor semmivel sem, ez
az utolsó történelmi lehetőség,
ha ezt nem ragadjuk meg, akFotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszusán
Budapesten.

A kormány 17,5 százalékról
80 százalékra fogja emelni az
agártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét – mondta a
miniszterelnök március 5-én, a

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszusán.

kor versenytársaink elhúznak mellettünk – figyelmeztetett.
A kormányfő szerint ezzel az
összeggel el kell oda jutni, hogy
az agrár-feldolgozóipar 80 százalékban magyar tulajdonban legyen. Hozzátette: ha 20 százalék a külföldi és 80 százalék a
magyar tulajdon az élelmiszeriparban, akkor azt is el lehet érni, hogy az emberek által fogyasztott élelmiszer 80 százalékban
magyar legyen. (Forrás: MTI)
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Közelebb viszi Zalát a fővároshoz
Elkészült az M76-os autóút újabb szakasza

Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden
megyei jogú város elérhető legyen gyorsforgalmi úton, ennek
egy újabb lépéseként készült el
az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy
térségében – közölte Palkovics
László március 4-én, a helyszínen.
Az innovációs és technológiai
miniszter felidézte, hogy a kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot indított, amelynek hármas célja az
volt, hogy mindenki 30 percen
belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el a
határig, illetve minden megyei
jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már
csak Kaposvár, Békéscsaba és
Zalaegerszeg bekötése van hátra – jelezte.
Palkovics László kifejtette:
az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os a
zalaegerszegi járműipari tesztpálya részeként is működik majd,
ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd
ki. Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebességű járművizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a
Balatonszentgyörgynél most elkészült három kilométeres szakasz
rendkívül bonyolult a terepviszonyok és az út-vasút-csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki
kihívást jelent a folytatás – már
pályázatra meghirdetett – építése,
mert a Kis-Balaton mellett kell
megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt el is készülhet.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kifejtette: a három kilométeres új szakaszon hat felüljárót
építettek, ami a Zala folyón és
a vasútvonalon is átvezet. Új
nyomvonalakra került a 76-os
és részben a 71-es főút és azok
csatlakozása is, továbbá három
kilométer kerékpárút is épült,
valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében.
Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyűlési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbánkormány idején, már 2002-ben
születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de
az elmúlt tíz évben jelentősen
megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át Ausztria
felé is közvetlen összeköttetést
teremt majd.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és egyben a térség
fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje úgy vélekedett, valóban fejlődik a vidék, és egész
Zala megye számára az egyik
legjelentősebb és legfontosabb
fejlesztés az M76-os építése.
Ez az út nemcsak az itt élő
embereket és a településeket
köti össze, de gazdaságfejlesztési szerepe is van, továbbá biztonságosabbá teszi a közlekedést.
Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta,
hogy a Zalaegerszegen 45 mil-

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

Fotók: MTI/Varga György
A bonyolult terepviszonyok nagy műszaki kihívást jelentettek.

liárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a
környék hamarosan nemcsak a
közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi
iparnak is egyik fontos bázisa
lesz.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere (Fidesz-KDNP)

arról beszélt, hogy Zalaegerszeg
fővárosi autópálya-kapcsolata
egy lépéssel közelebb került a
megvalósuláshoz. Zalaegerszegnél az 1,3 kilométeres bevezető
szakasz, Holládnál pedig az első 5,6 kilométeres nyomvonal
már 2020-ban elkészült, de az
M76-os a sármelléki nemzetközi repülőtér könnyebb megközelítését is lehetővé teszi majd.
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Zala megye számára igen fontos az M76-os építése.
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Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Pakod és Zalabér is összefogott
A háborús menekülteket segítik
2022. március 9-én az ukrajnai háborús menekültek megsegítése érdekében a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó települések, azaz
Dötk, Kallósd, Kehidakustány,
Pakod és Zalabér lakói 2 kisbusznyi adományt ajánlottak fel,
melyet az önkormányzatok kép-

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

www.titzala.hu

viselői vittek el a kisvárdai adománygyűjtő pontra.
Sok állami, önkormányzati
és jótékonysági szervezet mozdult meg Magyarországon ezekben a napokban, és ennek kapcsán ezen önkormányzatok is
igyekeztek többek között a lakosság felhívásán keresztül is adomá-

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

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

Munkatársat keres a malom
A Zala-Cereália Kft. Zalaszentgróti telephelyére
(Tüskeszentpéteri malom) segédmunkást keres.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni: titkarsag@zala-cerealia.hu
Érdeklõdni:
Kertész László malmi ágazatvezetõnél
(+36 30 375-3030)

Az adománygyűjtés folytatódik.

nyokkal segíteni a bajbajutottakon.
Kizárólag olyan dolgokat fogadtak, amelyekre valóban szükségük van a rászorulóknak: például tartós élelmiszereket, melegíthető konzerveket, gyümölcsleveket, babaápolási holmikat, babaételeket és tisztálkodószereket.
A segítők elmondták, hogy a
menekültek ellátásában az első
vonalban minden segítség aranyat
ér. Sajnos minden nap egyre többen érkeznek a háború elől menekülve, és itt a határátlépés után
minden egyes adomány biztosan
a rászorulókhoz jut el.

Kehidakustány Község Önkormányzata a tartós élelmiszereken kívül pénzbeli adománynyal is támogatta a háborús menekülteket.
Az adománygyűjtés tovább
folytatódik, a Kehidakustányi
Közös Önkormányzati Hivatalban hétköznapokon 8.00-15.30
óra között várják a felajánlásokat.
Köszönjük, hogy az adományokkal hozzájárultak a segítségre szorulók helyzetének könynyítéséhez, a kiszolgáltatottságuk csökkentéséhez.
Sándorné Kovács Nikolett

