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– … És most engedjék meg, hogy bemutassam a ZTE új
támogatóját!
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Térden a ZTE… A Haladás ellen sem sikerült gyõzni.

Fotó: Zavilla AndrásFotó: Zavilla András

Érdekes játékát figyelhet-
jük meg az évszámoknak, ha
párba állítjuk a labdarúgó-
csapatának krónikájával.

Négy évtizede annak, hogy
tanítványai 1972

tavaszán kiharcolták az NB I-
be jutást.

Három évtized telt el ez-
után, voltak jobb, akadtak rosz-
szabb idõszakok, átmeneti bú-
csú is az élvonaltól, de 2002.

ZTE

Szõcs János

„Jubileum”…
május 22-én ismét ünnepelt a
zalaegerszegi labdarúgás: az
FTC elleni döntetlen azt jelen-
tette, hogy fennállása során
elsõ, s mindmáig egyetlen baj-
noki aranyérmét szerezte a
ZTE az NB I-ben. Harminc év-
vel élvonalba jutását követõen.

Tíz év telt el lassan a baj-
nokcsapat ünneplése után,
negyven a legjobbak közé
jutást követõen.

Jubileumi év az idei, de
ünneplésre nincs ok. Elég, ha
a tabellára nézünk. Elég, ha a
csapatnak nevezett mai ZTE
játékát látjuk. S már az után-
pótlásban sem bízhatunk. Ösz-
szeomlás határán az is.

Akár a futballklub. A csapat
ugyan valami titkos támogató-
nak köszönhetõen nem lépett
vissza a bajnokságtól, de a ha-
láltusa így is elkerülhetetlen. A
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KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 Ft-TÓL
10-30 % „MENNYISÉGI”

KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:
EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

SZOMBAT: 8:00 - 12:00

kérdés csupán az: gyõzelem
nélkül esik ki az NB I-bõl, vagy
elkerüli ezt a szégyent?

Titkos a támogató, remény-
telen a jelen, kilátástalan a
jövõ a jubileumi tavaszon. Az
1972-es zalai csoda, a 2002-es
aranyérem a dicsõ múlt
immár, 2012 tavaszára csak a
roncshalmaz maradt a „Nem-
zet Sportvárosában.”

E.E.



2 2012. március 14.Zalatáj

Csúnya, zegernyés napra
ébredt városa azon a
napon, mikor a város radi-
kális ifjai kedvenc helyükön,
a gyülekeztek.
Ez a mai szóhasználatban ven-
déglátó egység névre hallgató
helyiség az szol-
gálta a pesti Belváros kö-
zönségét.

Elõdjét 1838-ban
néven

alapította. Késõbb lett
tulajdonosa ,

Pest

Fillingerben

Úri utcában

Café Rea-
naissance Privorsky Fe-
renc

Pillwax Károly

Forradalom a Fillingerbõl

aki adta
bérbe a kávéházat.

A hely,
néven helytelen, hangzás utáni
írással került be a magyar
történetbe.

A kávéház, mint fentebb
már utalás történt rá, a fiatal
pesti értelmiségiek szinte min-
dennapos gyülekezõ helye volt.
Falai között társaságok, körök
születtek

, aki 1844-tõl a kávézó-

Fillinger Jánosnak

Pilvax Kávéház

(Fiatal Magyaror-
szág, Tízek Társasága). Petõfi
Sándor

ban reggelizett, 1846-ban szer-
vezte meg a Tízek Társaságát,
többek között olyan tagokkal,
mint

Nos, azon a havas esõs
március 15-i reggelen is törzs-
asztalaiknál gyülekeztek Petõ-
fiék. Pipáik füstjébe burkolóz-
va taglalták az elmúlt napok,
hetek történéseit. A forrada-
lom szele söpört végig az öreg
kontinensen: feb-
ruár 22-én, március

Jókai, Tompa Mihály,
Degré Alajos.

Párizsban
Bécsben

13-án tört ki a forradalom. A
Fillingerben (Petõfiék egymás
közt csak így hívták a kávé-
házat) 14-én este úgy köszön-
tek el egymástól, hogy másnap
tüntetésen nyomatékosítják
követeléseiket. Petõfi a kávé-
házban szavalta el elõször az
elõzõ estén írt versét, a

, s a hely asztalai körül
fogalmazták meg a Mit Kíván a
Magyar Nemzet címmel ké-
sõbb 12 pont-ként ismertté
lett követeléseiket.

A kávéházból indultak az
egyetemekhez, hogy aktivizál-
ják az egyetemi ifjúságot, hogy

és nyom-
dájában kinyomtassák a 12 pon-
tot, hogy délután a Nemzeti Mú-
zeumnál már húszezres töme-
get mozgatva nagygyûlést tart-
sanak, amely az 1848. március
15-i forradalom néven került a
magyar história aranylapjaira.

Petõfiék kedvelt Fillingere,
a ma már mindenütt csak Pil-
vax Kávéház néven ismert
hely a szabadságharc bukása
után elõbb (az Úri utca német
neve után) ,
majd néven
mûködött. Az 1911-es városren-
dezési terv kapcsán lebontot-
ták, de tíz év múltán az eredeti
helye közelében újjáépítették.

Nem-
zeti Dalt

Landerer Heckenast

Café Herrengasse
Shõja Kávéház

F.L.

Kertész Ákos

Kanadába

Ame-
rikai Népszavában

lelépett, mint
a dolgát végzett örömlány a
sezlonról. A Kossuth-díjas író
titkársága bejelentette, hogy
Kertész emigrált és
menekült státuszért folyamo-
dott az észak-amerikai or-
szágban.

Kertész még tavaly az
megjelent

nyílt levelében többek között
„genetikusan alattvalónak” és
„röfögõ moslékzabálóknak” ne-
vezte a magyarokat. Távozásának
okaként jelölte meg, hogy az
ominózus írás után „politikai
hecckampány” indult ellene,
és a verbális támadásokon túl
fizikai atrocitások is érték.

Elmondta, hogy egy fõváro-
si uszodában vízbe próbálták
fojtani, megtámadták vásárlás
közben, leköpték a metrón és
háromszor is megkergették az
utcán.

Az író állította fojtogatás-
nak és más inzultusoknak nin-

Mennyit tudhat Kertész Ákos százon?

csenek tanúi, ebbõl arra követ-
keztethetnénk, hogy a magya-
rok nem csak genetikusan
alattvalók, hanem genetikus
sunnyogók is, akik egy követ
fújnak azokkal a szélsõségesek-

kel, akik kizárólag kritikus tol-
lú, Kertész nevezetû Kossuth-
díjas öregurakon élik ki ag-
resszív hajlamaikat.

Azon túlmenõen, hogy ez
nyilvánvaló képtelenség, Ker-
tész Ákos állításainak van egy
kis diszkrét bája – ahogy mon-
dani szokásunk.

A Kanadába menekült író
nyolcvan éves. Elsõ, második,
sokadik ránézésre sem egy
sprinter képét vizionáljuk. Ker-
tész sokkal inkább idézi egy
jobb belvárosi, szép idõt meg-
ért nyugdíjas képét, mint
könnyen iramodó atlétáét.
Hogyan történhetett meg, hogy
háromszori megkergetése után
egyszer sem érték utol? Fel-
dühödött kerekes székes mos-
lékzabálók üldözték a pesti
utcán? Ha nem így volt, akkor
csak arra gondolhatunk, hogy
Kertész Ákos nagyon sokat tud
százon…

f.l.

Kertész Ákos: Retteghetnek a
sprinterek az olimpián.

(Forrás: Origo)

Pilvax Kávéház néven vonult be a történelembe.

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a

. A patinás klub egy-
kori szakosztályainak kiválósá-
gai szerepelnek abban a kötet-
ben, amely ismét kapható szer-
kesztõségünkben, vagy utánvét-
tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:

92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-
na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre
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Napok hordaléka…

Rajz: Farkas László
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 éves lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Újdonságok - Zirconium

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Márciusi tavaszi akció!

Minden márciusban készülõ rögzített és kivehetõ fogpótlásra
10% árengedményt adunk.

10% árengedmény a fogpótlásokra!

Több, mint testõr

Hess, madár!

Még a vécére is testõrrel jár
Sarka Kata – írja az „IQ-bajno-
kok” kedvenc szellemi tápláló-
ja, a Story Online. Ilyen mega-
sztárnak, mint Sarka Kata, azért
illene tudnia, hogy szorulásos
helyzetben jobb a hashajtó az
illemhelyen, mint a testõr.

Mondhatnánk: több, mint
egy testõr!

Pécsett történt az alábbi
eset. Egy magánerdõ kivágása
véget vetett a varjak addigi
idilli életének. A védett mada-
rak azonban nem maradtak
hajléktalanok, sürgõsen új fész-
keket raktak, igaz már köz-,
vagyis önkormányzati terü-
leten.

Mint ilyenkor lenni szo-
kott, megkezdõdött a tiltako-
zás, érv érv hátán, amiket nem
is volt nehéz összegyûjteni a
szárnyasok ellen. Tény, ami
tény: nem éppen kalitkába zár-
ható papagájokról van szó, s

errõl akkor gyõzõdhetünk
meg a legnyomatékosabban,
ha felülrõl teszik tiszteletüket
a fejünkre.

Az önkormányzat intézke-
dett. Arany János balladai tö-
mörségével: a fészkeket leszed-
ték; hess, madár!

Gyanítom, hosszú küzde-
lem lesz a hivatal és a „jogcím
nélküli” fészeképítõk között. A
varjú kitartó, okos madár…

Hetekig attól volt hangos a
sajtó, hogy Magyarországon
most már a felsõfokú oktatás is
elérhetetlen a fiatalok számá-
ra. Pedig nem történt más,
mint a valóság kezd közelíteni
ahhoz, amire szükség lenne
ezen a területen.

Nem szeretnék sok szót
vesztegetni erre a témára. Örü-
lök, hogy végre eltökélte ma-
gát a kormány, s befejezi a
félanalfabéta diplomások „gyár-
tását”. Elég volt belõlük!

Sõt, további szigorításra is
szükség lenne. Vannak hivatá-

Felsõ fokon

sok, amelynél elképzelhetet-
lennek tartom a költségtéríté-
ses képzést. Az ilyen diplomát
szerzõ orvostól, pedagógustól,
mérnöktõl, bírótól, ügyvédtõl
az Isten mentsen! Csak az arra
alkalmasak, a tehetségesek, az
elhivatottak szerezhessenek
diplomát állami ösztöndíjjal.

A futottak még mezõnyé-
nek pedig maradhat a költség-
térítéses megoldás. Ha már
mindenképpen diplomát akar-
nak szerezni…

Több mint 4 milliárdot
költhet a köztévében az a Jáksó
László, aki a Heti Hetes címû
förmedvényben kitartóan gya-
lázta a Fideszt és Orbán Vik-
tort éveken keresztül. (Nem
kellene fellármázni ismét
Brüsszelt, hogy veszélyben a
demokrácia, a média Magyar-
országon?)

Marslakóként érkezett a
közszolgálatiba. Egy olyan bár-
gyú sorozattal, aminek egyet-
len méltó párja van; az is a
közszolgálatiban megy, a címe

Földön kívüliek

kellemes hangzású magyar szó,
nem bántja a fülünket: Hack-
tion, csak így, nemes egyszerû-
séggel.

Valahol olvastam, hogy a
Tüskevár címû film utómunká-
lataira 25 millió forint hiány-
zik. Évek óta várat magára a
bemutató.

Nem kellenek ide mars-
lakók. Már így is ott érezzük
magunkat! Távol, nagyon távol
a földi józanságtól.

Minap a közszolgálati te-
levízió reggeli mûsorában az
idõjárásjelentés után az egyik
ostobácska mûsorvezetõ hölgy
megjegyzi: látom, az esõ elke-
rül bennünket, s ez biztató.

Miközben az egész ország
(politikai pártállástól függetle-
nül) esõért imádkozik, a pesti
flaszteron felnõtt kékharisnyás
riporter másképp látja az
aszályban vergõdõ ország hely-
zetét. Meddig tehetik még ezt
reggelente a közszolgálati
magyar televízió stúdiójában?

Több, mint biztató

E.E.

Sajnáljuk, az építési engedély ide nem érvényes!
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A
2012.

január 10.-tõl – széleskörû
szakmai egyeztetést követõen
– társadalmi egyeztetésre bo-
csátotta a járási rendszer ki-
alakításával kapcsolatos kon-
cepcióját.

A társadalmi egyeztetés ke-
retében az önkormányzatok,
illetõleg azok vezetõi, valamint
az állampolgárok kifejthették
észrevételeiket és javaslattal
élhettek az egyes települések
tervezett járási besorolásával
kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a tár-
sadalmi egyeztetésre bocsátott
koncepció véleményezésére
nyitva álló határidõ január
végén lezárult, a beérkezett ja-
vaslatokról, illetõleg kérések-
rõl Zala megyei
kormánymegbízott nyilatkoza-
tot adott ki. Ezt olvashatják a
következõkben.

A járások kialakításának
koncepciójához Zala megyé-
bõl érkezett javaslatok közel
90%-át támogatta a

.
A Közigazgatási és Igazság-

ügyi Minisztérium által szabott
január 29-ei határidõig 16 ész-
revétel érkezett a járások kiala-
kításának koncepciójához Zala
megyébõl. Mint ismeretes, a
www.kormany.hu portálon köz-
zétett munkaanyag Zala me-
gyében hat járás kialakítását
fogalmazta meg, így e szerint

és
lenne járásszék-

hely. A tervezett járásszékhely
mindegyikén kormányablak is
létesülne.

Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium

Rigó Csaba

Zala Me-
gyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Keszthely, Lenti, Letenye
Zalaszentgrót

A kérések többsége méltányolható
A járások kialakításánál szem elõtt tartották a lakosság érdekeit

A járási rendszer kialakítá-
sának célja, hogy az állam kö-
zelebb kerülhessen az embe-
rekhez, és a közigazgatás min-
den állampolgár számára elér-
hetõ közelségben és magas
minõségben biztosított legyen
– hangsúlyozta a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetõje. 2013
végére a hat járásszékhelyen
felül további 4 városban –

és – tervez még
kormányablakot létrehozni a
kormány. Ezekben a városok-
ban jelenleg is mûködnek ok-
mányirodák. Addigra megvaló-
sul az államigazgatási és az ön-
kormányzati feladatok szétvá-
lasztása is, s egy hatékonyabb
közigazgatás jön létre – mond-
ta Rigó Csaba.

A társadalmi egyeztetés ke-
retében beérkezett 16 javaslat
szakmai értékelésekor igyekez-
tek a lakosság érdekeit szem
elõtt tartani, azaz hogy a lakó-
helyükhöz a lehetõ legköze-
lebb intézhessék államigazga-
tási ügyeiket. A fõ szempont az

Hévízen, Zalakaroson, Zalalö-
võn Pacsán

volt, hogy 30 kilométeres kör-
zeten belül elérhetõ legyen az
adott járási székhely. További
alapelv volt, hogy a kormány-
hivatal minden beérkezett vé-
leményt fontosnak tart, vala-
mennyi javaslatot meghallgat.
Minden település lehetõség
szerint kerüljön abba a járásba,
ahol a legjobban érzi magát,
ugyanakkor szakmailag indo-
kolható, védhetõ legyen a járás-
váltás és ne sérüljön az állam-
polgárok érdeke. Ebbõl a szem-
pontból kizárólag a települé-
sek közös önkormányzati hiva-
tal kialakítására irányuló motivá-
ciója nem minden esetben
volt elégséges a járás-váltáshoz.

A 16 javaslatból 1 kérés ér-
kezett újabb járás kijelölésére,
melyet nem tudtak támogatni.
Zalakaros és 16 környezõ tele-
pülés kérte azt, hogy zalaka-
rosi központtal önálló járást
alkothasson. A kormányhivatal
alaposan megvizsgálta a ké-
rést, amely azonban szakmai-
lag nem indokolható. Bár Zala-
karos komoly turisztikai múlt-
tal rendelkezõ szépen fejlõdõ
város, az újabb járás kialakítá-
sát kezdeményezõ települések
30 kilométernél közelebb fek-
szenek Nagykanizsához, a ko-
rábban kihelyezett ügyfélfoga-
dást tartó államigazgatási szer-
vek egy része a rendkívül ala-
csony ügyfélforgalomra tekin-
tettel megszüntette szolgáltatá-
sát. A kialakult kötõdések és a
közelség azt indokolja, hogy a
nagykanizsai járás részeként
mûködjenek ezek a települé-
sek. A zalakarosi kormányab-
lak megnyitásával biztosított
lesz az igényeknek megfelelõ
hivatali ügyintézés a városban,
és remény szerint 2013 végén
közel 3000 államigazgatási ügy-
ben kereshetik fel a zalakarosi
kormányablakot a városban és
a környezõ településeken élõ
állampolgárok – mondta Rigó
Csaba.

15 javaslat a járási kör-
zethatárok megváltoztatására
vonatkozott, melybõl 14 az ál-
lampolgárok érdekeinek szem
elõtt tartásával támogatható.
Szakmailag nem indokolható
viszont önkormányzatá-
nak kérése, amely a 13 kilo-
méterre lévõ Lenti helyett a 32
kilométeres távolságra fekvõ
Zalaegerszeghez szeretne tar-
tozni – fûzte hozzá Rigó Csaba
kormánymegbízott. A telepü-

Nova

lés jelenleg al-
kot körjegyzõséget, az összla-
kosságszámuk azonban nem
éri el a 2000 fõt. Az átsorolás
iránti kezdeményezés kizáró-
lag a közös önkormányzati hi-
vatal fenntartása motiválja,
azonban a novai polgárokra
nézve súlyos hátrányt jelente-
ne az államigazgatási szolgálta-
tások elérhetõsége szempont-
jából. Nova a leggyorsabb úton
Lentitõl 13 km-re, Zalaeger-
szegtõl 32 km-re, fekszik. To-
vábbá Nova közigazgatási te-
rülete közre fogja és ezáltal
elzárná község terü-
letét a Lenti járás többi ré-
szétõl. Barlahida járási besoro-
lásának módosítását pedig nem
kezdeményezték – magyarázta
a kormánymegbízott.

Sajátos helyzet alakult ki
esetében, mert a

képviselõ-testület januárban
levélben kezdeményezte, hogy
a keszthelyi járás helyett a za-
laegerszegihez csatlakozhas-
son. A meglévõ térségi kapcso-
latok és a jelenleg is érvényes
államigazgatási (pl.: földhivata-
li) körzethatárokra tekintettel
a kormányhivatal támogatta
ezt az elképzelést, késõbb azon-
ban Szentpéterúr alpolgármes-
tere egyeztetést kezdeménye-
zett, mert a tervezett közös
hivatalok kialakítása miatt mé-
gis Keszthelyhez tartoznának.

kérése is méltá-
nyolható, hogy a zalaegerszegi
helyett a keszthelyi járáshoz
sorolják át, pedig
Nagykanizsa helyett Letenyé-
hez kíván tartozni.

és
képviselõ-testületei kezdemé-
nyezték, hogy Lenti helyett
Zalaegerszeghez tartozzanak,
miután a most is közös kör-
jegyzõséget alkotó települések
lakóinak túlnyomó többsége a
megyeszékhelyre jár tanulni
vagy dolgozni. Támogatható

kérése is, hogy a
kialakult kapcsolatrendszer
miatt ne a keszthelyi, hanem a
kissé távolabbi nagykanizsai
járáshoz csatlakozzon. Pacsa és

közösen indítvá-
nyozta, hogy a keszthelyi járás
helyett a zalaegerszegihez tar-
tozzanak, s a polgármesterek
kérése ebben az esetben is
méltányolható, mert a munká-
ba járók és a diákok többsége
a megyeszékhelyre utazik nap,
mint nap.

Becsvölgyével

Barlahida

Szentpéterúr

Ligetfalva

Petrivente

Gutorfölde,
Csertalakos Szentpéterfölde

Zalaszabar

Zalaigrice

Pacsa a zalaegerszegi járást választotta.

Rigó Csaba
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házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok,
újságok készítése, szerkesztése

megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Egy évvel a
alapkö-

vének lerakása után idén feb-
ruár 21-én sor kerülhetett az
üzem felavatására. Az ünnepi
ceremónián

vidékfejlesztési miniszter
mondott avatóbeszédet. Ezt
követõen beszélgettünk a tár-
cavezetõvel.

– Valóban közkeletû mon-
dás, hogy Magyarország egy-
kor Európa éléskamrája volt.
Az éléskamra azt is jelenti,
hogy az a hely, ahol kisebb
vagy akár nagyobb tartalék is
van! Magyarország ma – az ön-
ellátáson túl – még körülbelül
2-3 millió ember ellátását ké-
pes biztosítani. Az elmúlt év-
ben 29 százalékkal nõtt a me-
zõgazdaság termelése hazánk-
ban. A mezõgazdaság és az
arra épülõ ágazatok – az úgy-
nevezett agrárbiznisz: feldol-
gozóipar, szolgáltatások, papír-
ipar, bútoripar és számos to-
vábbi terület, amelyek az ered-
ményes mezõgazdasághoz szük-
ségesek – mintegy húsz száza-
lékát jelentik az ország ter-
melésének. Ez kellõ bázis arra,
hogy a termelést tovább tud-
juk növelni és az exportpia-
cainkat el tudjuk látni. Hiszen
az elmúlt években nem csak az
volt a gond, hogy az aktív ag-
rárdiplomácia hiányában fel-
adtuk az exportpiacainkat és
ennek következtében belföl-
dön munkahelyeket veszítet-
tünk, hanem az is, hogy sok
helyütt az árualap, a termelés
is megszûnt! Ennek visszaállí-
tása jó pár évet kíván. Ennek
valóra váltásához aktív támo-
gatáspolitika szükséges, amely-
hez az EU-források rendelke-
zésre állnak. Nagyon aktív ag-

pacsai Zalai
Baromfifeldolgozó Kft.

dr. Fazekas Sán-
dor

– Valaha Európa éléskam-
rája voltunk a természet ad-
ta lehetõségeink és szakértel-
münk révén. Lehetünk-e újra?

Az európai éléskamra reneszánsza?
Beszélgetés a magyar vidék esélyeirõl dr.Fazekas Sándor miniszterrel

rár-kormányzás szükséges, amely
mindig idõben reagál például
egy uborkaválságra, vagy akár
egy dioxin-problémára, de ide
sorolhatjuk az aszály- vagy
fagykárok okozta gondok le-
küzdését is. A jogszabályi aka-
dályokat szintén e törekvés je-
gyében kell elhárítani. Az ága-
zat szereplõinek az együttmû-
ködése, szorgos munkája szin-
tén nélkülözhetetlen a siker
érdekében. Egyrészt azért,
hogy az adott területen belül
rendezzük a sorokat, másrészt,
vezessük ki azokat, akikre nin-
csen szükség, nevezzük a ne-
vén, a spekulánsokat, élelmi-
szerhamisítókat, olyan keres-
kedõket, akik jobb lenne, ha
inkább nem kereskednének…
Ez a munka megkezdõdött és a
számok mutatják azt, hogy az
agrárium valamennyi szerep-
lõje tisztában van ennek a
kérdésnek a fontosságával. S ki
kell jelenteni, van még egy
dolog, ami azt mutatja, hogy jó
munka folyik, mégpedig az,
hogy agrárbéke van! Viták ter-
mészetesen akadnak, eltérõ,
megvitatásra alkalmas koncep-
ciók vannak, de a legfonto-
sabb célokat, hogy minél több
embernek adjunk megélhe-
tést, minél sikeresebb legyen
az ágazat, minél többen bol-
dogulhassanak, azt tudjuk tar-
tani, ez megjelenik a pluszter-
melésben, a jövedelmezõség
emelkedésében is.

– Nem egyszerû manapság
az élete annak, aki élelmisze-
reket állít elõ. De gondoljunk a
fogyasztóra, akinek a bizton-
ságát védik ezek az elõírások
és amelyek jelentõs hányada
bizony valóban indokolt. Az

– A termelõktõl sokszor
hallani, hogy túl sok a szigorú
elõírás, a szabvány, amelyek
nehezítik és drágítják a
termelést...

imént a Zalai Baromfifeldolgo-
zó üzemében láthattuk, hogy
egy gyógyszergyárhoz hasonló
tisztaságban történik az élel-
miszerek elõállítása, csomago-
lása. Ez a fogyasztó számára na-
gyon fontos, hiszen a termelõ
és a fogyasztó sok esetben na-
gyon messze van egymástól, s
különösen lényeges a minõség
és a tisztaság garantálása, ha
minõségi élelmiszert állít elõ
és értékesít valaki. Mi másfél
évvel ezelõtt véghezvittük azt
a könnyítést – s ez a vidékfej-
lesztési tárca elsõ intézkedései
közt valósult meg –, hogy a
helyi értékesítés, feldolgozás
szabályait egyszerûsítettük. Te-
hát az a gazda, aki állatot nevel,
feldolgozhatja, közvetlenül el-
adhatja a vásárlóknak. A falusi
turizmus keretében vendégül
láthatja az érkezõket, beszállí-
tóként részt vállalhat a közét-
keztetésben, a szociális étkez-
tetésben… Szabad disznótoroz-
ni, a pálinkafõzést is felszaba-
dítottuk… Ebben az esetben
van egy személyes kapcsolat,
amely garanciát jelent arra,
hogy akitõl vásárolok például
egy kis házi kolbászt, annak az
eladóját ismerem, s tájékozód-
hatok róla, milyen tiszta, mi-
lyen megbízható. Ahol nincs
ilyen személyes kapcsolat, ott
szükségesek az elõírások, s mi

arra törekszünk, hogy ne le-
gyen több elõírás annál, mint
amennyi valóban okvetlenül
szükséges.

– Csak néhány termék vo-
natkozásában van EU kvóta,
ilyen például a tejtermelési
kvóta, vagy a bor esetében a
telepítési jogok rendszere, amely
szintén felfogható kvótaként.
De nem csupán az Európai
Unióba lehet eladni, meglehet,
az élelmiszer-exportértékesíté-
sünk 85 százaléka oda irányul.
De ez egy telített piac, hiszen
nézzünk be egy üzletbe, akár a
szomszédos Ausztriában, lát-
hatjuk, hogy rengeteg az áru, s
másutt sem könnyû a piacon
tért hódítani. De ugyanakkor
láthatjuk, hogy az Európán kí-
vüli országok egyikébe, Orosz-
országba például egy év alatt
21 százalékkal emelkedett az
értékesítésünk. Itt vannak to-
vábbá az arab államok, Török-
ország, amelyekben sokkal na-
gyobb lehetõségeink nyílnak!
A népesség növekszik, sok
pénzük van, igényesek az élel-
miszerek minõségére és válasz-
tékára… A mi többlettermelé-
sünket, amely többmillió em-
ber élelmezésére, ellátására
elegendõ, mindezt ezek a pia-
cok képesek felvenni, ha elég
ügyesek vagyunk!

– Ismeretes, hogy bizonyos
tekintetben határt szabnak az
exportértékesítés mértékének
a kvóták. Európában korlá-
tok, ha úgy tetszik ellenérde-
kek mûködnek, itt volt pél-
dául a „zöld maffia” kártétele
a libamáj-értékesítésben, azaz
a Hungerit-ügy… Mindezek
behatárolják a kivitel lehetõ-
ségeit. Egyrészt növeljük a ter-
melést, munkát kapnak az
emberek, másrészt el is kell
adni a termékeket. Ezekkel a
gondokkal mit kezdhetünk?
Lehet-e Európa irányába meg-
nyugtatóan növelni az értéke-
sítést, s lehet-e más irányokba,
például keleti, közel-keleti
piacra törekedni?

Farsang Lajos

Dr. Fazekas Sándor
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Meggyõzõdésem, hogy a
jegybank (MNB) az elmúlt ne-
gyedszázadban kulcsszerepet
játszott a magyar rendszervál-
tásnak a várt jóléti eredmé-
nyektõl való eltérítésében:

– Mert már a politikai rend-
szerváltás elõtti években
(1985-tõl) irreálisan magasra
emelte a kamatokat, amivel
bóvlivá minõsítette a kénysze-
rûségbõl jelentõs hitelállo-
mánnyal mûködõ vállalatokat
még a nemzetközi méretekben
is számításba jöhetõ ipari és
mezõgazdasági zászlóshajókat
is. A rendszerváltozásig a hal-
mozódó kamatteher miatt a
cégek rendre veszteségeket
mutattak, ezért azonnali piaci
értékük a valóságos értékek
töredékre zuhant.

– Mert már jóval a rend-
szerváltozás elõtt (1983-tól)
megkezdte külföldi tulajdonú
bankok hazai versenyelõnyé-
nek biztosítását, egyebek mel-
lett azzal, hogy azokban a jegy-
bank is résztulajdont vállalt, és
jegybanki vezetõket delegált
irányító testületeikbe. Benn-
fentesként mûködve ezekben
a pénzintézetekben a jegy-
bank eredményének terhére
számolatlanul folytak át mil-
liárdok, gazdagítva a külföldi
részvényeseket, növelve a ma-
gyar költségvetés terheit.

– Mert az 1987-es bank-
decentralizáció keretében a
jegybank addig felhalmozott –
de a mérlegben ki nem muta-
tott – veszteségeinek jelentõs
hányadát származtatta át a meg-
alakított három állami több-

Naponta lennének esküszegõk!
Magyar Nemzeti, vagy Magyarországi Nemzetközi Bank?

Világszám!... R
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ségi tulajdonú kereskedelmi
bankba. A mûveleteket azáltal
tette lezárttá és megkérdõje-
lezhetetlenné, hogy az új ban-
kok vezetõivel nyilatkozatokat
íratott alá (reverzális levelek),
amelyek értelmében az új in-
tézmények a jegybankkal szem-
ben minden visszkereseti jo-
gukról lemondanak.

– Mert mindhárom teljesen
saját külföldi érdekeltségét tar-
tósan veszteségesen mûködtet-
te, azok veszteségeit fedezte és
saját mérlegében tárolta, de a
nemzetközi számviteli normá-
kat egészen 1997-ig nem alkal-
mazta, veszteségei leplezését
ez tette lehetõvé. Külföldi
bankérdekeltségei nyom nél-
kül tûntek el a piacról, pedig
azok még üresen is komoly
értéket képviseltek volna. Ki-
ürítés esetén azonban a valós
pénzügyi helyzetüket nem le-
hetett volna titokban tartani,
ezért döntött a jegybank a
nyom nélküli eltüntetés mel-
lett. Csak a bécsi CW bank
ügybõl kerekedett botrány, de
elmaradt itt is a felelõsségek
feltárása, sõt a veszteségek
számszerûsítése is.

– Mert egészen 1997-ig el-
lenállt a nemzetközi számviteli
normák alkalmazásának saját
könyvelésében, holott azok al-
kalmazása már a kilencvenes
évek elejétõl kötelezõ volt ha-
zánkban.1997-ben 2/3-os balli-
berális politikai hátszéllel al-
kotott törvény adott megté-
vesztõ elnevezést a jegybank
felhalmozott veszteségeinek,
amikor azokat államadósság-

nak minõsítve újabb giganti-
kus terhet zúdított az állam-
kaszára. Enélkül a jegybanki
teher nélkül ma is bõven az
államadósságra vonatkozó nem-
zetközi normának számító
60%-os szint alatt lehetnénk.

– Mert az 1994-95-ben fris-
sen konszolidált hazai bankok
állami tulajdonrésze a piaci
megmérettetés mellõzésével
mélyen áron alul ugyancsak a
jegybank kiválasztottjainak tu-
lajdonába kerültek, a konszoli-
dációra fordított állami pén-
zek töredékéért. A bankszek-
tor valós piaci értékét jól mu-
tatta azon néhány pénzintézet
tõzsdei árfolyamának alaku-
lása, amelyek üggyel-bajjal, de
megúszták a privatizátorok „ál-
dásos” tevékenységét.

A kártékony jegybanki mû-
ködéshez gondos törvényi el-
készítés adta meg az alapot. Az
Állami Számvevõszék megalko-
tásakor elkészített elsõ tör-
vénytervezet még tartalmazta
a jegybankot is, mint állami
tulajdonú intézményt, amely-
nek mûködését az ÁSZ teljes
körben ellenõrizheti. Az elfo-
gadott változatban már csak a
jegybank gazdálkodására ter-
jed ki az ÁSZ jogköre, mone-
táris mûveleteire nem. Ne fe-
ledjük, hogy 1997-ig a deviza-
hiteleket az állam helyett az
MNB saját nevében vette fel a
pénzpiacokon, de ezek auto-
matikusan államadósságnak
számítottak. Az államadósság
alakulásának vizsgálatából az
ÁSZ ki volt zárva, mintha az
nem is lenne a költségvetés
része. Ilyen gyakorlattal piac-
gazdaságot üzemeltetõ orszá-
gokban nem lehet találkozni. A
helyzet tette intézményileg bo-
nyolulttá, hogy a rendszervál-
táskor elszámolás készüljön az
államadósság keletkezésének
okairól a felvett pénzeszközök
felhasználásáról. Erre a kérdés-
re a rendszerváltás elsõ kor-
mánya nem is fordított gon-
dot, ehelyett tovább növelte a
jegybank körüli homályt azzal,
hogy 1991-ben megalkotta a
jegybanki törvényt az abban
definiált valós tartalmát ille-
tõen megfoghatatlan jegyban-
ki függetlenséggel.

A jegybanki függetlenség
gumifogalom mára odáig nyú-
lik, hogy lehetetlenné teszi,
hogy a jegybanktól bárki is szá-

mon kérje a törvényben ugyan-
csak lefektetett kötelezettsé-
geit is, azt, hogy tartsa stabilan
a nemzeti pénzt kül- és bel-
földön és támogassa a kor-
mány gazdaságpolitikáját. Ke-
let-közép európai viszonylat-
ban is példátlan ugyanis a
forint értékének két évtizedes
zuhanása, akár az átlagos inf-
lációs tempót vesszük alapul,
akár a nemzeti pénzegységnek
a vezetõ pénzekhez viszonyí-
tott árfolyama tekintetében.
Az infláció megfékezésének a
jegybank csak egyetlen eszkö-
zét, a kamatláb emelését is-
meri. Ezzel viszont soha nem
érte el az infláció kordában
tartását. Nem szükséges bi-
zonygatni, hogy ez egyedül a
magyar állampapírokat vásáro-
ló, alapvetõen külföldi befek-
tetõknek kedvez, mint ahogy
azt sem, hogy a forint árfolya-
mának sorozatos rontása is a
hazánkban mûködõ külföldi
tulajdonú exportszektor érde-
ke. Mind az infláció, mind a
forint árfolyamának rontása vi-
szont károsan érinti a hazai
belgazdaságot, a háztartásokat,
a hazai tulajdonú vállalkozáso-
kat, mert képtelenek a pénz-
romlás okozta költségnöveke-
déseket a piacon ellentételezni.

A jegybank kártékony tevé-
kenysége legutóbb a 2008-as
máig tartó pénzügyi válság
kapcsán újra és sokrétûen nyil-
vánult meg. A gazdasági re-
cessziót hozó válság hatásai-
nak tompítására a sújtott tér-
ség minden jegybankja mone-
táris enyhítéssel reagált. A
jegybankok nem a szokásos
módon az inflációs szint felett
néhány tized százalékkal, ha-
nem jóval az infláció alatt tart-
ják a jegybanki vezetõ kamat-
lábakat, függetlenül, hogy tag-
jai, vagy nem az eurózónának.
A mi jegybankunk az akkori
inflációs szint háromszorosára
(11,5%) emelt 2008 õszén, és
azóta is elvként kezeli, hogy a
szint jóval az infláció felett le-
gyen. A magyar tulajdonú gaz-
daság, vagy az államkassza ér-
dekében, a jegybank mellõzi
mindazon eszközök alkalmazá-
sát, amiket más központi ban-
kok használnak. Nem interve-
niált a forint érdekében, ami-
kor azt a spekuláció durván
megtámadta, pedig devizatar-
talékai egy csekély hányadának
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felhasználásával megtehette
volna. Máshol ezt megtették, a
lengyel központi bank inter-
veniált a zloty érdekében,
mint ahogy a japán és a svájci
jegybankok is. A más központi
bankoknál szokásos mennyisé-
gi könnyítésekkel sem élt, nem
vásárolt jó hozamú magyar ál-
lampapírokat, amikor azok ho-
zamát ugyancsak spekulatív
célzattal hajtották fel a piacon.
Mellesleg az intervenciókon a
mi jegybankunkra jellemzõ
veszteséghalmozás helyett nye-
reséget érhetett volna el.

A magyar jegybank már
régóta sajátos módon mûkö-
dik. Nem abból indul ki, hogy
a hazai gazdaság mûködteté-
séhez szükséges pénzmennyi-
séget a gazdaságba juttassa, il-
letve, ha szükséges, pénzkivo-
násokat hajtson végre. Ez az
autonóm pénzpolitika a jegy-
bankból a kezdetektõl hiány-
zik. Ezzel szemben a jegybank
intézményes letéteményese-
ként mûködik a külföldi ér-
dekeltségek hazai pénzellátási
érdekeinek. Szemet huny, ami-
kor a pénzzel való elárasztás
messzemenõ kockázatokkal jár.
Ennek a közelmúltbeli iskola-
példája a devizahitel történet.
Saját veszteségeit sem kímélve
óriási pénzkészleteket von ki a
gazdaságból, készen állva arra
az esetre, ha ezekre a pénz-
készletekre a hazánkban mû-
ködõ nemzetközi befektetõk-
nek szükségük lesz. Pénzpoli-
tikáját nem hazai érdekek
mentén folytatja de terheit a
hazai államkasszára zúdítja.
Ezért ad mentsvárat több ezer
milliárd forint likvid kereske-
delmi banki pénznek és képez
gigantikus devizatartalékokat.
Ne csodálkozzunk ezek után,
hogy a külföldi érdekkörök
fennakadtak a jegybanki tiszt-
ségviselõk eskütételi kötele-
zettségén. Még hogy a magyar
alkotmányra! Még mit nem,
hiszen akkor naponta lesznek
esküszegõk! Baloldali kormány
esetén nincs jelentõsége az
eskünek, hiszen kormány és
jegybank egy húron pendül. A
közvélemény viszont negyed-
század után csak most eszmél
rá a jegybanki valóságra és kér-
dezi: miként is állunk? Joggal
teszi fel a kérdést: mi rejlik az
MNB betûszó mögött Magyar
Nemzeti Bank vagy Magyaror-
szági Nemzetközi Bank? A be-
tûszóból ugyanis a bank tevé-
kenysége alapján inkább az
utóbbi következik…

közgazdász
Boros Imre

Beregszászból

Nagy-
muzsalyban

– Látják ezt az épület-
együttest? Ez a muzsalyi
borgyár…

Zoltán

Tiszacsomára

Vik-
tor Bobkov

kifelé gurul-
va már falusias porták szegé-
lyezték az utat, melyen újabb
beregi falvak emlékhelyeit, lát-
nivalóit felfedezni indultunk.
Helyi idegenvezetõnk színes
stílusban szórta ránk a mel-
lettünk suhanó tájról megem-
líteni érdemes információkat.
A térség történetét évszámok-
kal, fennmaradt építészeti em-
lékek leírásával tette „hiteles-
sé”. Közben jóízûen anekdotá-
zott is, mint ahogy az

is történt.

Számított elképedésünkre,
csak somolygott a bajsza alatt a
felhúzott szemöldökkel, szinte
kórusban hangzott kérdésünk-
re: borgyár?

elmesélte, hogy Mu-
zsaly környéke jó bortermõ vi-
dék volt a letûnt századokban.
A szovjet érában viszont szõlõt
sosem látott borokat palackoz-
tak itt eszméletlen mennyi-
ségben. A gorbacsovi szeszti-
lalmas idõkben történt aztán,
hogy a palackozót bezáratták,
s a tartályokból az útmenti
árokba engedték a „mûbort”.
Idegenvezetõnk szerint mesz-
sze környék alkoholistái vertek
tanyát a borgyár körül, hogy
mentsék, ami menthetõ…

Kísérõnknek is köszönhe-
tõen hamar elkopott az a né-
hány kilométer, amely elsõ „ki-
szállásos” állomásunkra, a Be-
regszásztól mintegy tíz kilo-
méterre lévõ
vezetett bennünket. A község
elsõ írásos említése 1211-bõl
való, Choma néven szerepel a
korabeli okiratban. Itteni meg-
állásunk célja a falu határában
található Honfoglalási Emlék-
park megtekintése volt.

Csoma határában egy
nevû régész ve-

zette kutatócsoport feltáráso-
kat végzett 1986-ban. Az ásatá-
sok során honfoglalás kori te-
metõre bukkantak, 26 sírt tár-
tak fel. Kárpátalja területén
korábban is találtak honfog-
lalás kori lelõhelyeket, de a
tiszacsomai leletanyag a leg-
gazdagabb. A sírokból szab-
lyák, szablyakardok, nyílvesz-

Régi keleti õrhelyünk: Ti-
szacsoma

Külországokban magyar síneken (7.)
Kárpátaljai vonatnapló

szõk, íjmerevítõ csontok, nõi
ékszerek, edények kerültek elõ.
A temetõ sírjai sorokba ren-
dezettek és jól elkülöníthetõ
csoportokat képeznek.

A temetkezési szokások a
kutatatók számára egyértelmû-
sítették, hogy Tiszacsoma hatá-
rában egy X. századi határvédõ
magyar közösség nyughelyét
fedezték fel. Ez a tény erõs
cáfolata annak a nacionalista
ukrán állításnak, hogy a hon-
foglaláskor csak átvonultak itt
Árpád magyarjai, de nem volt
ezen a vidéken végleges szál-
lásuk. A késõbbi – magyar ku-
tatók által is végzett – feltá-
rások mindinkább azt bizonyí-
tották, hogy magyarok települ-
tek meg itt, akiknek a határ
keleti védelme volt a feladata.

A
kezdeménye-

zésére 1996-ban emlékpark lé-
tesült a temetõ helyén.

Az országútról néhány száz-
méternyi gyaloglás után érkez-
tünk a Honfoglalási Emlékpark
kapujához. Az emlékhely kör-
nyezete meglehetõsen gondo-

Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség

zatlan, lehangoló. Az „õsgyep”
kaszálatlan, a bejárati utat min-
denféle gyomok szegélyezik, a
„dzsindzsa” a szobor együttes
közvetlen környezetét is csúfítja.

Az emlékhely alkotott része
sokkal nagyobb törõdést érde-
melne. A kör alakú park köz-
pontjában álló, kopjafákkal õr-
zött, jármot szimbolizáló fõ-
elem mellett balról ve-
zér, jobbról szo-
boralakja néz szembe a láto-
gatóval. A jármos kompozíció

, a kárpáti
vidékrõl Magyarországra szár-
mazott képzõmûvész alkotása.
Az oldalsó szobrok itthoni
mûvészek, és

keze munkáját dicsérik
Sajnos a giz-gazos környe-

zet sokat ront az amúgy im-
pozáns látványon…

Keleti végeink egykori õrzõi-
nek nyughelyét elhagyva, ismét
befészkeltük magunkat a busz-
ba, hogy meg sem álljunk követ-
kezõ állomásunkig, Mezõvárig.

(Folytatás a következõ
számban.)

Árpád
Szent István

Csirpák Viktória

Frech Ottó Szabó
József

f.l.

A park központi része.
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1892. március 9-én sírt fel a
délvidéki

, a késõbbi ,
akinek magyarosított nevé-
hez a magyar történetnek egy
egész korszakát kapcsolja a
história.

Rákosi-rendszer. Így maradt
fenn kommunista párt kék cé-
dulás választási csalással (1948)
hatalomra kerülésétõl 1956-ig
tartó, vérgõzös korszak neve,
amelyet elsõsorban Rákosi Má-
tyáshoz köt a történetírás.

Rákosi már kora ifjúságá-
ban elkötelezte magát a bal-
oldali eszméhez. 2010-ben, ti-
zennyolc éves korában

belépett a
, egy év múl-

tával már Budapesten titkára a
, amely szinte

kizárólagosan szélsõséges sza-
badkõmûveseket tartott sorai-
ban, és hírhedten egyházelle-
nes politikát folytatott.

A több-
ször perbe fogták, éveket töl-
tött börtönben, majd 1848-as
zászlók szovjet részrõl való

Adán Rosenfeld Má-
tyás Rákosi Mátyás

Sza-
badkán Szociálde-
mokrata Pártba

Galilei Körnek

Horthy-korszakban

Százhúsz éve született Sztálin legjobb tanítványa

visszaadása útján kikerült a
Szovjetunióba. A szovjet csa-
patokkal érkezett vissza Ma-
gyarországra a háború végén.
Hazaérkezését követõen, az
1919-es szerepének is köszön-
hetõen, nyomban õt tartották
a szocialista-kommunista bal-

oldal vezéralakjának, bár hiva-
talosan csak késõbb, május 20-
i országos pártértekezleten vá-
lasztották a kommunista párt
fõtitkárává.

Rákosi a magyar emberek-
tõl mélységesen idegen szovjet
rendszer kiépítésének vezér-
alakja lett. Szovjet támogatással
1951-52-ben jutott karrierje
csúcsára. Pártfõtitkári funk-
ciója mellé a miniszterelnöki
posztot is magához ragadta.
Elõszeretettel nevezte magát
Sztálin legjobb tanítványának,
annak ellenére, hogy egy kö-
zös fényképet is csak fototech-
nikai trükkel sikerült össze-
hoznia a párt propaganda-
osztályának.

Ettõl függetlenül jó tanít-
ványa volt Sztálinnak, ami a

párton belüli és kívüli más-
ként gondolkodók likvidálását,
az internálótáborok létrehozá-
sát, a parasztság téeszbe kény-
szerítését, az egyház üldözését
illeti. A Rákosi nevéhez köt-
hetõ diktatúra évei Magyar-
ország újkori történetének
legsötétebb korszakaként ke-
rültek a történelemkönyvek
lapjaira.

Rákosi Mátyást szovjet gaz-
dái 1956 nyarán kivonták a ha-
zai politikai forgalomból. Szám-
ûzetésének utolsó helyén,

halt meg 1971-ben.
Szülõhelyén, a bácskai Adán

ma alig-alig tudnak róla vala-
mit az emberek.

Sic transit gloria mundi.
Így múlik el a világ dicsõsége.

Gor-
kijban

F.L.

„Népiesen” csak Kopasz
Matyinak hívták.

Ragacs Gáspár

Rózsi

kismagasi
uniós polgárral gyakran meg-
esett, hogy este egy kicsit
többet ivott, mondhatnánk
úgy is, hogy alaposan leszop-
ta magát a helyi csárdában.
Ez áll közelebb az igazsághoz.

Hazafelé bringázva az út
mindkét oldalán haladt, nyom-
vonala leginkább elnyújtott
„s” betûkre emlékeztetett,
amit a helybeliek egyszerûen
úgy fejeztek ki, hogy olyan
volt, mint az ökörhugyozás.

Gáspár gazda egy-egy túl-
pörgetett estén, megérkezve
tisztes portájára, éppen csak
lehányta magáról a dohány-
füsttel és szeszgõzzel gazda-
gon átitatott culáit, s máris
bevette magát az ágyba. Pil-
lanatok alatt hol fûrészüzem,
hol meg távoli mennydörgés
robaját idézõ horkolással,
mély álomba zuhant a hitvesi
ágyon.

, a felesége hiába dö-
fölte az oldalát, hiába rúgta a
lábait, akármelyik oldalára
fordult is az ember, horkolása
sem szûnt, nemhogy másra rá
tudta volna venni az asszony.

Így ment ez sokáig, míg-
nem egy napon levelet ho-

zott Gáspár gazdának a moz-
góposta. Korán volt még, jól
látott. Látta, hogy a koperta
nem az éppen aktuális köz-
üzemi számlákat, s nem is a
messzi rokonok húsvéti üd-
vözletét rejti.

A kisajtóban rögtön fel-
szakította a gyanús borítékot,
és olvasta a fényes papírra
nyomott szöveget: „Tisztelt
Ragacs Gáspár! Ragacsné Om-
lós Rozália feljelentése által
tudomásunkra jutott, hogy
Ön évek óta nem teljesíti
házastársi kötelezettségét.
Miután életvitelét megis-
mertük, nem látjuk bizto-
sítottnak, hogy a jövõben
változtasson magatartásán,
ezért 2022. április 1-én Ön
ellen a kötelezettségszegési
eljárást megindítjuk.” Kelt,
mint fent, aláírás: Európai
Bizottság…

Persze ez csak egy mar-
haság. Vagy nem. Ugyan ki
hitte volna nemrég, hogy a
bankelnök fizetéscsökkenté-
se, az alaptörvényre való es-
kütételének elvárása miatt (is)
büntetni fogják Brüsszelbõl
Magyarországot?!

f.l.

Uniós vízió

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Uniós tanácskozók

– Ha szép szóval nem bírjuk jobb belátásra bírni Orbáné-
kat, javaslom, hogy állítsuk vissza a deres kizárólagos ma-
gyarországi alkalmazását!

Rajz: Farkas László
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TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

A 2002-es kormányváltás-
kor még javában folyt az

a csatlakozási
fejezetek tárgyalása. Éppen az

szóló fejezet kö-
vetkezett. Ezt már a

tárgyalta.
Rossz érzésem támadt.

1985-tõl az ágazatra nagyon
rájárt a rúd. A külföldi eladó-
sodás növekedésével párhuza-
mosan szívta onnét ki a kor-
mányzat az erõforrásokat. A
rendszerváltás utáni néhány
évben pedig éppen a szektor
termékeit feldolgozó iparágak
váltak a privatizációs „siker-
ágazat” áldozataivá. Bagóért,
vagy még állami terheket is
vállalva engedték át a -, a

-, a - és a
külföldi tulajdonosoknak,

akik néhány céget megtartot-
tak, a többit felszámolták.

Az évtizede tartó lejtmenet
után jól jött volna egy kis
felüdülés. Ezt várták sokan az
uniós csatlakozástól. A fejezet
tárgyalása a szocialistákra ma-
radt. Rossz elõjel. A magyar
baloldal ugyanis mindig gyana-
kodva nézett a magát eltartani
képes agráriumközpontú vi-
dékre. Ott ártott, ahol tudott.
Kivételt rövid idõre a téesz-
világ jelentett, de 1985-tõl már
az is bökte az addigra globa-
lista szemüveget viselõ „világ-
piac-szemléletû reformerek”
szemét Õk a békés rendszer-
váltásnak hála egy csapásra
kifogástalan demokraták és
européerek lettek. Az agrárfe-
jezetet is a „színtiszta” euro-
péer hajdani külügyminiszter,
késõbbi EU-biztos irányította.
Õt a parlament integrációs

Eu-
rópai Unióval

agráriumról
szociálli-

berális koalíció

cukor
szesz hús tejfeldolgo-
zást

Piaci nagyfiúk és euro-tintanyalók
Csúcsra jár a tojásár is

bizottsági ülésén megkérdez-
tem, hogy a tárgyalásokra miért
nem viszik a részszakmák kép-
viselõit is, hiszen õk értenek
az árukhoz és a piacokhoz is,
nem a külügyérek. Úgy nézett
rám, mint Hitler nézhetett
hajdan Sztálingrád térképére –
méla undorral. Nem tudják az
idegen nyelveket – hangzott a
válasz. A volt külügyminiszter
és csapata bizonyította, hogy
valóban jól ismerik az idegen
nyelvet, jobban mint a magyart,
és mernek kicsik is lenni.

volt lengyel
(szocialista) kormányfõ azon-
mód felugrott a tárgyaló asz-
taltól, amikor meghallotta, hogy
az új tagoknak a támogatási
szint csupán 25 %-át ajánlot-
ták, amikor a mi tárgyalóink –
a rossz nyelvek szerint – addig-
ra már a lazacos szendvicsek
ízpróbáin is túl voltak. A len-
gyelek 55 %-os támogatási szint-
rõl indultak 2004-ben, mi pe-
dig 25 %-ról. A csehek is sok-
kal nagyobb tejtermelési kvótát
kaptak, pedig megegyezik a lé-
lekszáma a két országnak, arról
nem szólva, hogy nálunk jóval
nagyobb volt hajdani tejágazat.

2005 tavaszán nem ért meg-
lepetés, amikor egy osztrák
lapban olvastam, hogy õk is
rekordokat értek el eladásaik-
kal a „magyar hús- és tejtermék
piacon” A szlovák, osztrák és
szlovén tej „vastag csövön”
ömlött az országba. Erre szom-
szédainknak ezer esztendõt
kellett várniuk. Kivárták, mert
mertünk az agráriumban ná-
luk is kisebbek lenni.

Még a kicsinél is kisebbek
lettünk, amikor teljesen likvi-

Leszek Miller

dálták a cukoripart azzal, hogy
önként lemondtunk termelési
kvótánk háromnegyedérõl. A
cukorágazat hajdanában ak-
kora exportot teljesített, mint
amennyit ma egyáltalán elõ-
állít. A hiány import és devi-
zakiadás. A fogyasztói ár azon-
ban megduplázódott közben.

Az elmúlt néhány év igazol-
ta, hogy nincs az a világpiaci
integráció, nincs az az export-
orientált gazdaság, ami akár
részben is pótolhatta volna,
amit elvesztettünk az agrá-
riumban és a hozzá kapcso-
lódó feldolgozó iparágakban.
A több százezer munkahely,
ami helyben volt és elveszett
nem pótolható külföldi tõke-
befektetések révén. A koráb-
ban megmûvelt, ma elhanya-
golt több százezer hektáron
csak parlagfû terem. A föl-
deken és a feldolgozókban
megélhetést találó százezrek
és családtagjaik nem találnak
más munkát, mert nincs, fõleg
helyben nincs. Olyan magas
bér meg másutt sincs, ami
miatt megérné a házat, a ta-
nyát otthagyni. A kérdés csu-

pán az, hogy tudunk-e azért
küzdeni, hogy legalább rész-
ben visszavegyük elvesztett
agrárpiacainkat és magunknak
termeljünk jobbat és olcsób-
ban, mint azelõtt, vagy tovább-
ra is ájultan szemléljük, hogy a
„piaci nagyfiúk” által mozga-
tott euro-tintanyalók még a
maradék piacokról is kiebru-
daljanak bennünket. Ez törté-
nik most a tojással, természe-
tesen szigorúan „állatjóléti”
alapon. Jól meg kell drágítani a
hazai termelést felesleges költ-
ségeket okozva, majd jöhet a
megváltó olcsó import. Nem
baj, hogy belül mi van, csak
legyen héja a tojásnak, az min-
dent eltakar. Az sem baj, ha a
fehérje és a sárgája nem na-
gyon különbözik. Ha a hazaiak
kidõltek, akkor majd az ár is
emelhetõ. Eddig mindig sike-
rült. A tojás ára már csillagá-
szati magasságban van. A ta-
valyi 30 helyett ma egy tojás
50 forintba kerül. A játék el-
kezdõdött, rajtunk múlik, hogy
lesz-e folytatás.

közgazdász
Boros Imre

– Sajnálom, Tapsikám, de az uniós rendelkezések miatt
kénytelen voltam végrehajtani egy kis árkorrekciót!

Az idõsebbek még emlé-
kezhetnek a tervtúlteljesíté-
ses szocializmus csasztuskáira
(bökverseire). Íme egy gyöngy-
szem a Rákosi-korszakból:

Friss Istvánné jó tyúko-
kat tartott / A közösbe sok
tojást beadott / Tojást adott,
adót befizette / Így a tervet
túlteljesítette!

„Hangszereljük” át a fen-
ti versikét a mai viszo-
nyokra. Valahogy így hang-
zana:

Friss Istvánné jó tyúko-
kat tartott / Az EU-nak tojást
mégsem adott / Hitelt vett
fel, ketrecet lecserélte / Így az
EU-t jókedvre derítette!

z.t.

Variáció egy csasztuskára
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Elfeledett évforduló (14.)
2010-ben volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sport-

egyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csend-
del „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.

Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeret-
nénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állí-
tani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.

Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak moso-
lyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

ZTE

Papp Antal (balról), a nagy-
szerû középhátvéd.

Az NB I-be jutott csapat. Felsõ sor, balról: Madár Gábor, Józsi György, Déri László, Vörös István,
Szabó Rezsõ, Bita József, Prokisch Károly, Szõcs János. Alsó sor: Kajtár Gyula, Kocsis Tamás,
Filó László, Tóth József, Gáspár Gyula, Papp Antal.

Az ördöngösen cselezõ Bita József.

2011. október 20-án megje-
lent számunkban érkeztünk el
a zalaegerszegi labdarúgás
egyik jelentõs állomásához.

, a ZTE egykori
mesterével idéztük fel az 1960-
as évek végét, a 70-es eszten-
dõk elejét, amikor az országos
sajtó és közvélemény egysze-
rûen csak

írt és beszélt az akkor
még zöld-fehér színeket viselõ

Szõcs Jánossal

zalaegerszegi csoda-
ként

labdarúgó-csapat
diadalmenetérõl.

Az 1968-as NB
II-es bajnoki címet
követõen az 1971/
72-es NB I B-s pont-
vadászatban Szõcs
mester csapata a
bajnok mö-
gött a második lett,
s így feljutott az
NB I-be! A zalaeger-
szegi együttes volt
a magyar élvonal-
beli bajnokság 94.
szereplõje, a vidéki
csapatok közül a 36.
a legjobbak között.

– Azon túl, hogy
fizikálisan jól felké-
szített volt a csapat
(az NB II-ben NB I
B-s, az NB I B-ben
NB I-es szintû), a jó
csapategységnek, a

Szeged

városhoz, a megyéhez való
erõs kötõdésnek, a kiváló já-
tékosegyéniségeknek, a stabil
háttérnek, s nem utolsó sor-
ban a fantasztikus közönség-
nek köszönhetjük a sikert.
Nagyszerû játékosokkal dol-
gozhattam együtt, s ez vonat-
kozik mindhárom osztályra.
Sorolhatnám a neveket, de
hosszú lenne a lista – említi
Szõcs János.

– Kit tartott ebben az idõ-
szakban a legnagyobb tehet-
ségnek?

Tatabányát

Göröcs János Szabó
György dr.
Lakat Károly

Komlón

– Soós Istvánban volt meg
leginkább az a képesség, amit
nem lehet tanítani. Szabó Re-
zsõ is különleges tudású já-
tékos volt. Õ már nem akart
az NB I-ben szerepelni, de
nem engedtem el: „Remó”,
szükség lesz rád az NB I-
ben! – mondtam neki. – S iga-
zam lett.

1972. szeptember 17. Sport-
történeti dátum. 20 ezer (!)
nézõ préselõdött be a ZTE-
stadionba. Azt a
fogadta elsõ NB I-es meccsén
az abszolút újonc, amelyben
olyan játékosok szerepeltek,
mint a sokszoros válogatott

, valamint
, a kispadon pedig

ült.
A számszerû eredményt te-

kintve a rajt nem sikerült jól,
hiszen 1-0-ra nyert a Bányász,
sõt a következõ meccsen, a
ZTE elsõ tv-mérkõzésen ugyan-
ennyire gyõzött a másik Bá-
nyász .

S elérkeztünk 1972. októ-
ber elsejéhez. Az NB I B-s nagy
rivális, a Szegedi EOL láto-
gatott Zalaegerszegre. A 12.
percben 20.000 nézõ torkából
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jelenik meg.
2012. április 19-én

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.

A mai kék-fehér szín-
összeállítás a Zalaegersze-
gi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.
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Az egerszegi labdarúgás klasszikus alakja,
Soós István egy Újpest elleni mérkõzésen.

Az elsõ NB I-es gól szerzõje, Gáspár Gyula a
Szeged elleni mérkõzésen.

Szabó Rezsõ az NB I-ben is erõssége volt ZTE-nek.

Gáspár Gyula: – Megismétel-
hetetlen az az összefogás…

tört elõ a kiáltás: gól! Szerzõje
az alig 19 éves középpályás,

volt.
– Bencze, a szegediek ka-

pusa alászaladt egy beadásnak.
Ott álltam 8-9 méterre a ka-
putól. Mûvészet lett volna nem
befejelni… Egy óriási görcstõl
szabadultunk meg akkor – idé-
zi fel a ZTE elsõ NB I-es gólját
jegyzõ tõsgyökeres zalaeger-
szegi labdarúgó.

– Olyan sportágban kerül-
tünk az országos élvonalba,
amelyben akkor még európai
és világszinten is jegyeztek
bennünket. Olyan csapatokat
hoztunk Zalaegerszegre, ame-
lyek akkor a nemzetközi kupa-
porondon is számítottak, mint
például az Újpest, vagy a Fradi.
Ráadásul vidéken is erõs csa-
patok voltak, gondoljunk csak
a Tatabányára, a Fehérvárra, a
Gyõrre, vagy a Salgótarjánra.
Abszolút újoncként a 6. helyet
szereztük meg, miközben itt-
hon legyõztük többek között a
Fradit, az Újpestet, vagy a
Honvédot. „Csak” lelkesedés-

Gáspár Gyula

– Mit jelentett számotokra
az elsõ NB I-es év?

sel ezt azért nem lehetett vol-
na elérni. Stílusos, játékos csa-
pat volt a ZTE, ezt még Buda-
pesten is elismerték. Heten-
te sok ezer embernek okoz-
tunk örömet. Olyan összefogás
mûködött akkor az egerszegi
foci körül, ami megismétel-
hetetlen.

(Folytatjuk)
E.E.

A riportsorozat korábbi ré-
szei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

Lapunk
legközelebbi
száma

2012
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Reszortfelelõs: Farkas László

Zalatáj humorda

Valahol Magyarországon…

Az unió bürokratái leg-
utóbb a tojástermelõknek tet-
tek be. Állatjóléti elgondolás-
ból határozatot hoztak a tojó-
ketrecek légterének növelésé-
re. Kell is a nagyobb komfort
kotkodáéknak. Sõt. Többet is
tehetnénk a jólétük érdeké-
ben. Be lehetne vezetni pél-
dául az Anyám tyúkja pro-
jektet.

Egyáltalán nem kellene
ketrecekbe zárni a tyúkokat
Hadd laknának a szobában,
szaladgálhatnának fel és alá, ha
éppen rájuk jönne, nyugodtan
kotkodácsolhatnának, s fel-
szállhatnának még a ládára is.
Kapirgálhatnának a padlószõ-
nyegen, válogathatnának a ken-
dermagban. Az unalmas ken-
dermagkoszt mellé adhatnánk
nekik valami forradalmi ét-

Alternatív projekt
rend-kiegészítõt, mondjuk avo-
kádó magot.

Persze különös gondot kel-
lene fordítani a biztonságukra
is, ami a jólét egyik alapvetõ
feltétele. A Morzsa (Alex, Cé-
zár, Bobby, Picur stb.) névre
hallgató kutyákat erõs kontroll
alatt kell tartani, nehogy rákap-
janak a tyúkhúsra.

Az anyám tyúkja projekt
minden valószínûséggel meg-
felelne az uniós kritériumok-
nak. Bevezetése nem vonna el
súlyos milliókat a gazdálko-
dóktól, s nem generálna tojás-
hiányt a piacon, ami tudvale-
võleg áremelkedéssel jár együtt.

Azt a kis szagot és piszkot,
ami a projekt velejárójaként
megjelenne, mi emberek iga-
zán tolerálhatjuk…

f.l.

Az uniós „ketrectörvény” után

– Tyúkanyó kedves, a kávét és a reggeli friss újságot a
nappaliba, vagy a teraszra tetszik kérni?
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Aggódó balosok

– Csak azt tudnám, hogy mivel állunk elõ, amikor majd
Brüsszelben se kajálják meg, hogy Magyarországon dik-
tatúra épül, Orbán fasiszta, tombol az antiszemitizmus és a
rasszizmus?!

Licit

– Az apukámék tüntetésén sokkal többen voltak! Bee!
– De az én apukámék lufit is osztogattak! Beee!
– De az én apumat a rendõrök is bevitték! Bee!

Focitavasz 2012


