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A korábban lenézett vidék aranykora
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel
szinte csak külföldiek vásárolták meg az üres ingatlanokat,
most már az ilyen épületek
elfogytak. Újra élet költözik a
falvakba, mert már itt is olyan
az infrastruktúra, hogy emberi
módon lehet élni. Mindehhez
társulnak a kormány újabb intézkedései: a 25 éven aluliaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, akiknek gyermekük van, azok visszakapták
az elmúlt évben befizetett
(Folytatás a 6. oldalon)

tében 76 település, döntő többségében falu található.
– Az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a kistelepülések aranykorának – mondja
elöljáróban a képviselő. – A
Magyar Falu Program, a vidékfejlesztési pályázatok, a
Leader-pályázatok, a falusi
CSOK kapcsán számos lehetőséghez jutottak a községek s a
kisvárosok. Arról tájékoztattak
a polgármesterek látogatásaim
során, hogy amíg korábban

Novák Katalin az új
köztársasági elnök
Fotó: Facebook
Vigh László szerint az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a
vidék aranykorának.

Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének elnöke ötödik alkalommal méretteti meg magát az április
harmadikán sorra kerülő országgyűlési választáson. A Fidesz politikusa 2006 május

15.-a óta tagja a parlamentnek.
1994 és 2014 között szülőfaluja, Felsőrajk polgármestere is volt, így van rálátása az
ellenzék miniszterelnök-jelöltje által lenézett vidéki Magyarországra. Választókerüle-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök, miután esküt tett az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. március 10-én.

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

Megválasztotta köztársasági elnökké Novák Katalint
az Országgyűlés 03.10.-én.
A volt családokért felelős
tárca nélküli miniszter 137 támogató szavazatot kapott a
titkos voksoláson, amelynek
eredményességéhez kétharmados többségre volt szükség
a 199 fős parlamentben.

A szavazólapot 195 képviselő vette fel. A 188 érvényes
voks közül Novák Katalin 137et kapott. Az ellenzéki frakciók
jelöltjére, Róna Péter közgazdászra 51 szavazat érkezett.
Az eredményhirdetésen
nem vettek részt az ellenzéki
frakciók.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése.
Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitöltését várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.
További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.
A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áramszolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.
A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazgatásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élethelyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciójában.
Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.
Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Felfutó ingatlanpiac

– Huszonnyolc milla a vége, és akkor a hajnali fülemüle
éneket még nem is számoltam!
(2015.05.21.)

Jövőkép(?)

– Pistike, kissé régies a stílusod: „h” helyett azt írod „hogy”,
„sztem” helyett azt, hogy „szerintem”, meg ilyenek...
(2015.05.21.)

Kihalt utca

– Mióta behúzattuk a széles sávú internetet, a vénasszonyok
sem ülnek ki a kispadra, hanem a Facebookon csetelnek
egymással...
(2015.05.21.)

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

www.titzala.hu

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

* 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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Novák Katalin az új köztársasági elnök
(Folytatás az 1. oldalról)
A megválasztásáról szóló
házelnöki bejelentés után a
nemzeti zászló és a történelmi
zászlók előtt a megválasztott
köztársasági elnök letette államfői esküjét.
Novák Katalin május 10-én
lép hivatalába, ő lesz a hatodik
köztársasági elnök a rendszerváltás után.
Novák Katalin 1977-ben
született Szegeden.
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetemen 2001-ben szerzett
közgazdász diplomát, majd a
Szegedi Tudományegyetem és
az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is
elvégezte. 2001-től 2003-ig a
Külügyminisztériumban referens, gyermekei születése után
2010-tól a Martonyi János vezette minisztériumban miniszteri tanácsadó. 2012-től már az
Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) dolgozik,
Balog Zoltán miniszter kabi-

netfőnöke, 2014-től 2020-ig az
Emmi család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára, 2020-tól
ezt a területet tárca nélküli
miniszterként irányította 2021
végéig. 2017-től négy éven át
a Fidesz külügyekért is felelős
alelnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly december 21-én jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli államfőnek,
miután Áder Jánosnak lejár
második köztársasági elnöki
mandátuma.
Novák Katalin idén januárban jelentette be, hogy felfüggeszti párttagságát Fideszben.
Az új államfő férje, Veres
István Attila közgazdász, a
Magyar Nemzeti Bank Pénzés devizapiac igazgatóságának
vezetője; két fiuk és egy lányuk van.
Novák Katalin az Egyesült
Államokban, Franciaországban és Németországban is élt,
dolgozott. Anyanyelvén kívül
angolul, franciául és németül

Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője közösen gratulált képviselőtársával, Bartos
Mónikával a megválasztott köztársasági elnöknek.

folyékonyan, spanyolul társalgási szinten beszél.
Az Országgyűlés a rendszerváltás óta nyolcadik alkalommal választott köztársasági
elnököt.
Az alaptörvény szerint a
köztársasági elnök kifejezi a

nemzet egységét, őrködik az
államszervezet demokratikus
működése felett, ő a Magyar
Honvédség főparancsnoka. Az
államfőt az Országgyűlés öt
évre választja, és legfeljebb
egy alkalommal lehet újraválasztani. (Forrás: MTI)

A korábban lenézett vidék aranykora
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel
a következő uniós ciklusban
minden kimaradt településen
ez meg fog történni.
– A falvakban is egyre
nagyobb az igény az óvodákra,
sőt a bölcsődékre…
– A falvakra nem volt jellemző korábban, hogy bölcsödét építenek. Mivel egyre több
fiatal választja lakóhelyéül a
falut, s a házaspár női tagja, az
anya is szeretne dolgozni,
elindítottuk ezt a programot.
Nagyon sok meglévő óvoda és
bölcsőde újult meg az elmúlt

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor bejelentése kedvezően érinti a gazdákat.

(Folytatás az 1. oldalról)
SZJA-t. Vonzó lett vidéken,
falvakban élni. A körzetemhez
tartozó valamennyi polgármester figyel a települése tisztaságára, rendezettségére, infrastruktúrával való ellátottságára.

– Mi az, ami fontos tennivaló a következő időszakban.
– A szennyvízelvezető és
tisztító rendszer kiépítését fejlesztenünk kell. Orbán Viktor
miniszterelnök azt ígérte, hogy

időben, ezt a folyamatot folytatni szeretnénk.
– Március 5-én fontos bejelentést tett a miniszterelnök,
ami elsősorban a vidéken élőket, a mezőgazdasági vállalkozókat érinti…
– A kormány 17,5 százalékról 80 százalékra emeli az
agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét. Ez azt
jelenti, hogy a következő években 9000 milliárd forint jut
majd az agráriumnak.
Ekler Elemér

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Nők a közszférában
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:

Fotó: Zalatáj
Élénk érdeklődés kísérte az előadásokat.

A közszférában foglalkoztatott nők munkaerőpiaci és
esélyegyenlőségi helyzetét javító, WomEn-Puls című, osztrák-magyar interreges projekt
március másodikán sorra került rendezvényén több témakörben is hangzottak el előadások.
A Megyeházán tartott szakmai összejövetelen elhangzott, hogy a projekt meghosszabbításra került, gyakorlatilag 2022 végéig tart.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az
egyéni képességek kiteljesítése igen fontos az egész társadalom számára, s ezt az
esélyegyenlőség jelentős mértékben elősegíti.

Vinhoffer Judit külső projektmenedzser a WomEn-Puls
eddigi eredményeiről adott
tájékoztatást. Tóth Szilvia tréner a projekt képzéseiről
szólt, dr. Halász Gabriella
orvos-közgazdász a munka és
a magánélet összehangolásáról tartott előadást. Spilák
Klára pályázati referens az
Esélyegyenlőség a közszférában, „Nő az esély” című projektet mutatta be.
Az előadások mellett az
interaktív információs pultoknál lehetőség nyílt személyiségteszt elkészítésére, az
office-jóga alapjainak elsajátítására, képzési tanácsadásra, vércukor-, vérnyomás- és testzsírszázalék mérésre.

Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

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

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.
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Agazdagodó megye és megyeszékhely
Mozgalmas időszak jellemezte Zalát és Zalaegerszeget február
végén, március elején. Szinte minden napra esett egy, vagy akár több
avatás, alapkőletétel, vagy éppen egy befejezés előtt álló beruházás
helyszínén tett sajtóbejárás.
Ezekről a Zalatáj Kiadó honlapja naponta részletesen beszámolt.
A nyomtatott újságban most egy összefoglalót – a teljesség igénye
nélkül – adunk közre.
Fotó: facebook
Március másodikán megnyitották Zalaegerszegen a Helyi termelői és kézműves piacot, a Göcsej tudásközpontot.

Fotó: MTI/Varga György
Március 4-én átadták az M76-os autóút Balatonszentgyörgy–
Fenékpuszta közötti elkészült szakaszát.

Fotó: facebook
Letették Zalaegerszegen a Magyar Posta Zrt. logisztikai központjának alapkövét március 9-én.

Fotó: MTI/Varga György
Sajtóbejárásra került sor március 8-án a befejezés előtt álló
Alsóerdei Sport – és Élményparkban.
Fotó: MTI/Varga György
Védelmi Innovációs Kutatóintézet létesül a zalai megyeszékhelyen – jelentette be március negyedikén Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter.

Fotó: facebook
Február 28-án átadták Zalaegerszegen a Dózsa György Általános Iskola új tornacsarnokát.

Fotó: MTI/Varga György
Március 9-én ünnepélyesen felavatták Zalaapátiban a kibővített és felújított iskolát.
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Ez most nem az „amatőrök órája…”
Százezrek a Kossuth téren
A magyar név megint szép
lesz, méltó régi, nagy híréhez,
mert a világ csak azokat tiszteli, akiknek van merszük és
erejük, hogy kiálljanak magukért – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök március 15-ei
ünnepi beszédében kedden a
Kossuth téren.
Szólt arról, hogy 2010-ben,
a kormány átvételekor a leggyengébb volt az ország, „de
mi megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, és bízni
fogunk a közös akaratban.
Mind kiálltunk Magyarországért” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: soha nem
adjuk fel.
Nem hajlongunk, nem kushadunk, és nem rejtjük véka
alá a véleményünket akkor
sem, ha ez nem tetszik másoknak. „Nem vágyunk arra,

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk
már karón varjút”. Ráadásul
sokan vagyunk, erősek és egységesek, ezért meg fogjuk
nyerni a népszavazást is,
amellyel megállítjuk a „nyugati világon végigsöprő genderőrületet” Magyarország határainál – jelentette ki a miniszterelnök.
A baloldal „elvesztette a
józan eszét”, és „holdkórosan
beletámolyogna” egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba – jelentette ki Orbán
Viktor.
A kormányfő azt mondta, a
magyarok jól tudják, „kik
szokták bezsebelni az efféle
háborúk hasznait”, de elég erősek vagyunk, és ellenállunk
a baloldal és a mögöttük

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor: – A baloldal elvesztette a józan eszét, és holdkórosan beletámolyogna egy kegyetlen, elhúzódó és véres
háborúba.

választást meg kell és meg is
fogják nyerni, és akkor béke,
biztonság és nyugalom lesz
Magyarországon.

Fotó: MTI/Illyés Tibor
Százezrek tettek hitet a béke mellett.

hogy mindenki szeressen bennünket, mert ez lehetetlen, és
nekünk sem tetszik mindenki”
– fogalmazott Orbán Viktor.
A jelenlegi helyzetben Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyet nem
érhet meglepetés – mondta
Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte:
most minden eshetőségre készen kell állni. Ezért az országnak olyan kormány kell,
„amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre”.
Ez most nem az „amatőrök
órája”, „nem a dilettánsok ideje” – mondta.

álló háborús bajkeverők terveinek.
Orbán Viktor arról is beszélt, a legjobb pillanatban lett
Magyarország köztársasági elnöke először nő. Idézte Novák Katalin megválasztott államfő gondolatát, miszerint a
nők a békét akarják megnyerni, és nem a háborút. Ha
véget akarunk vetni a háborúnak, ha azt akarjuk, hogy
Magyarország kimaradjon a
háborúból, hallgatnunk kell az
asszonyokra – mondta a miniszterelnök.
A kormányfő, a Fidesz elnöke hangsúlyozta azt is: a

Lapunk
legközelebbi 2022
nyomtatott
száma
2022. április 21-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Orbán Viktor azt mondta,
Magyarországra nagy veszélyek leselkednek, és nagy veszély ellen a nagy győzelem a
legjobb orvosság.
Hozzátette: minden esélyük
meg is van a „nagy győzelemre”, feltéve, hogy a választásokig hátralevő tizenkilenc
napban mindenki elvégzi a
munka rá eső részét.
Orbán Viktor arra kérte
hallgatóságát, a kampány hajrájában tegyenek rá „még egy
lapáttal”.
„Tizenkilenc nap menetelés
vár ránk, és a végén, április 3án megvívunk velük. Induljunk hát, és nyerjük meg életünk legfontosabb csatáját!
Adjuk meg nekik, ami jár, és
védjük meg Magyarországot! –
hangoztatta.
„Magasba a zászlókat, fel
győzelemre, a Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország
mindenek előtt, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” –
zárta ünnepi beszédét Orbán
Viktor. (Forrás: MTI)
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Mitől szabad a sajtó?

Fotó: Zalatáj
Megyei intézmények, szervezetek vezetői látták vendégül és
köszöntötték a sajtó zalai képviselőit.

Közös sajtóreggelin köszöntötték a zalai újságírókat a
megyei kormányhivatal, a megyei közgyűlés, a megyei rendőr-főkapitányság, a katasztrófavédelemi igazgatóság, a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság megyei kirendeltsége, a tankerületi központ vezetői a Megyeháza Deák-termében március kilencedikén a
Szabad Sajtó Napja alkalmából.
Vigh László országgyűlési
képviselő köszöntő szavai után
Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap és Ekler Elemér, a Zalatáj
Kiadó főszerkesztője osztotta
meg gondolatát a résztvevőkkel.
A Zalatáj főszerkesztőjének beszédét alább megosztjuk olvasóinkkal.

***
„Azt a felkérést kaptam,
hogy mondjak köszöntőt a
Szabad Sajtó Napja alkalmából. Úgy vélem, hogy most az
egyik legfontosabb téma tényleg a szabad sajtó. Tehát a
„Mit kíván a Magyar Nemzet”
12 pontjáról kívánok beszélni.
Valamivel többet, mint 12 másodpercet, de közel sem 12
percet…
1848 12 pontjának első
passzusa így szól: Kívánjuk a
sajtó szabadságát, a censura
eltörlését.
A sajtó szabadsága... A
függetlenséget kell jelentenie.
Ám mitől lehet független egy
újságíró? Attól, hogy milyen
környezetben született? Attól,
hogy milyen neveltetést kapott? Attól, hogy mi a vélemé-

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

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

• 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

nye a világról? S persze függ a
lelkiismeretétől. Attól mindenképp.
Elvárt függetlenség nincs.
Mindenki függ valamitől, vagy
valakitől. S ha valaki éppen újságíró, hát cikkeiben ez megjelenik.
Az elmúlt évtizedekben sokan és sokféleképpen próbálták megfogalmazni a független
sajtó ismérveit. Nem sikerült
nekik. Csupán azért, mert ők
sem voltak függetlenek.
Nekem erről megvan a saját véleményem. Úgy gondolom, hogy erre a felvetésre két
magyar ember adta meg a
megfelelő választ. Egyrészt
Pulitzer József, aki Makóról
vándorolt ki az Egyesült Államokba, s ott nagyszerű karriert futott be újságíróként. Ő
azt mondta: A hír szent, a vélemény szabad. Milyen igaza
volt. Igaz, akkor az Egyesült
Államok még nem a mai USA
volt.
Volt egy másik nagyszerű
magyar, a nevét viseli az a terem, ahol ma minket köszöntenek. Deák Ferenc, a Haza
bölcse azt mondta: »Ha tőlem
függne, a sajtótörvénynek csak
egy paragrafusa volna: Hazudni nem szabad.«
A hír szent, a vélemény
szabad, hazudni nem szabad.
Szerintem ez a világ legjobb
sajtótörvénye.
A 12 pont megszerkesztése
nyilván nem úgy történt, hogy
a felelős szerkesztő kiadta az
ukázt Kossuthnak, Petőfinek,
Irinyinek, Jókainak, Vasvárinak, s többieknek, hogy van
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538 karakter helyük, két órájuk, s adják le a kéziratot.
Nem, akkor még lassúbb
volt a kommunikáció, de amire
kellett, elkészültek.
A 12 pont röpirata így
végződik: Egyenlőség, szabadság, testvériség!
Egyenlőség? Azt hiszem,
ilyen valójában csak elméletileg létezik.
Szabadság? Még ma is sokan küzdenek érte. II. Szent
János Pál mondta: Ne féljetek!
Ne féljünk, s akkor legalább a
lelkünk békét talál.
Testvériség? A szomszédban háború van, nem tudjuk
mi lesz a vége.
Itt, határon belül magyar
akar magyarnak rosszat, hogy
abból politikai tőkét kovácsoljon. Nincs testvériség, mert az
ország megosztott. Érthető,
közeleg a választás.
Tisztelt vendéglátóink! Köszönjük a meghívást. Noha
nem hatalmaztak fel erre, de
talán mondhatom ezt kollégáim nevében is.
Kedves kollégáim! E rövid
beszéden kívül lenne egy tanácsom is. Tényleg ne féljetek.
Tény, hogy ez a gyönyörű hivatás áldozatokkal is jár, de
gondoljatok 1848/49 hőseire.
Ők az életüket adták egy független Magyarországért. Nektek »csak« az a dolgotok – velem együtt –, hogy annak
szellemében végezzétek mindennapi munkátokat, ahogy
azt egykor Deák Ferenc és Pulitzer József megfogalmazta. A
hír szent, a vélemény szabad.
Hazudni nem szabad.”

