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Két éve immár, hogy 2010
tavaszán fölényes gyõzelmet
aratott a párt-
szövetség. Jóval korábban ben-
ne volt a levegõben, hogy az
ország lakosságának meghatá-
rozó hányada végképp kiáb-
rándult a 2002-tõl uralmon
lévõ kor-
mányokból, illetve a mögöttük
álló erõkbõl: a párt-
ból és az -bõl.

A változás óhajának fuval-
ma hónapról-hónapra erõsö-
dött, végül viharrá nõve, elsö-
pörte az addig regnáló, az

Fidesz-KDNP

szocialista-liberális

szocialista
SZDSZ

Félúton…
ország szekerét a szakadék felé
toló garnitúrát. Bármennyire
borítékolható volt is a jobbol-
dali gyõzelem, a Fidesz-KDNP
kétharmados választási ered-
ménye mégis sokakat megdöb-
bentett, hiszen ez azzal páro-
sult, hogy az SZDSZ eltûnt a
politikai palettáról és a szocia-
listák is olyan veszteségeket
szenvedtek a voksolás során,
amellyel közel kerültek a meg-
semmisüléshez.

A nyolc évig tartó – leg-
inkább
köthetõ – balliberális kor-

Gyurcsány Ferenchez

mányzás után másodszor ala-
kíthatott kormányt

, a jobboldal megkérdõje-
lezhetetlen, megkerülhetetlen
vezéralakja.

Két év telt el azóta, hogy
felállt az új kormány, egyér-
telmesítve a szándékot az or-
szág addigi struktúrája meg-
változtatásának szándékát. Fia-
talos lendülettel dirigált a kar-
mesteri pálcát tartó Orbán, az
Országgyûlésben futószalagon
születtek meg azok a törvé-
nyek, amelyek a kormány hite
szerint nélkülözhetetlenek az
ország megújításának, megúju-
lásának visszafordíthatatlan vég-
bemeneteléhez.

Orbán Vik-
tor

A végletekig felfokozott tem-
pó óhatatlanul együtt járt né-
hány olyan törvénnyel, ame-
lyek a nagy hevület következ-
tében félresiklottak jogtechni-
kai kritériumok tekintetében,
vagy egyszerûen csak sértették
egyes érdekcsoportok kivált-
ságait és emiatt kerültek a tá-
madások kereszttûzébe.

Ahogy teltek a hónapok, a
hat fejét vesztett szocialista-
sárkány a maradék egy fejébõl
folyamatosan kénkövet fújt az
Orbán-kormányra, s az SZDSZ
szellemiségét tovább örökítõ
szervezõdések is szüntelen bom-
bázták a Fidesz vezette kabine-
tet. S miközben a kormány ren-
dületlenül küzdött az ellenzék

Nehéz teher…

A szerzõ illusztrációja

„Itt van Május elseje!”– dõlt
hajdanában a megafonokból a
„világ proletárjainak harcos
ünnepén”. Ünneplõbe öltözött
emberek vonultak zászlókkal,
lufikkal és a Párt által kiadott
jelszavakat hordozó táblákkal.
Pártunk és kormányunk képvi-
selõi széles mosollyal kísért
integetéssel köszönték meg a
tömegbõl feléjük áradó sze-
retetet.

A marxizmus-leninizmus
fennkölt eszméjétõl áthatott
vonulás után vulgáris síkra te-
relõdött az ünnep. Az embe-
rek kirajzottak a zöldbe és
átadták magukat a nagyon is
evilági élvezeteknek. A cégek-
tõl kapott jegyekre ingyen virs-
lit, potyasört osztottak a szak-
szervezeti sátraknál, a munkás-
ünnep nagyobb dicsõségére…

Nagyot lódult azóta a világ
kereke. A csinnadrattás május-

Potyasör és szakdoli nélkül
ünnepek már csak az emléke-
zés ködében tûnnek fel néha
bizonytalanul, imbolyogva, mint
a láncáról szabadult csónak.
Sok éve már, hogy értelmét
veszítette az ünnep, nem csak
egykori eszmei töltése, ha-
nem – s bizonyára az embe-
rek többségének ez fáj jobban
– a ligeti vircsaftok tekinte-
tében is.

Az idei Május elsején nem
csak a hajdani ingyenes ku-
lináris élvezkedés hiányzott a
majálisról, hanem

szakdolgozata is. S ez a
szomorú tény levakarhatatla-
nul rányomta bélyegét az idei
ünnepre. Annak ellenére, hogy
a tiltakozó
gyûléseket ígértek erre a nap-
ra, a sajtó szinte teljes egészé-
ben a
rendezvényével foglalkozott,

Gyurcsány
Ferenc

szakszervezetek

Demokratikus Koalíció
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(Folytatás az 1. oldalról)
itthoni képviselõivel, az Euró-
pai Unióba delegált balolda-
li képviselõk Brüsszelben is
megnyitották a frontot Or-
bánék ellen.

Folyamatosan példátlan, az
uniós gyakorlatban soha nem
látott intenzitással zúdult (zú-
dul) a magyar függetlenséget
semmibe vevõ, az ország leg-
szuverénebb szféráiba is ful-
lánkokat döfõ támadások özö-
ne az Orbán-kormány, s persze
közvetve Magyarország ellen.

Félúton az Orbán-kormány.
A szocialista-szabad demokrata
gyászos örökség mellett a nyu-
gati világ válságától is sújtva
érkezett ciklusának közepé-
hez. Kétségeink nem lehetnek

afelõl, hogy a 2014-es válasz-
tások felé közelítõ második
félidõben az ellenzék hangja
csak erõsödni fog. Biztosak le-
hetünk abban, hogy néha jo-
gos, legtöbbször nemtelen tá-
madások özöne kíséri majd a
kormány minden lépését az
elkövetkezõ idõben.

Orbánéknak tehát nagyon
észnél kell lenniük, hogy a
kíméletlenül ellenséges balol-
dali erõk és a szellemiségüket
magáévá tevõ itthoni és nem-
zetközi baloldali média állan-
dó kartácstüze közepette be-
fejezzék azt a munkát, amibe
2010-ben a többségi népaka-
ratnak köszönhetõen hozzá-
foghattak.

F.L.

Félúton…

Potyasör és szakdoli nélkül
ahol a volt miniszterelnök az
eltûnt szakdolgozatáról szóno-
kolt rajongói elõtt.

Gyurcsány a tõle megszo-
kott széles gesztusokkal, teát-
rális hanghordozással védte a
védhetetlent. Hol elcsuklott a
hangja, hol nekilódult, geszti-
kulált, már-már egy dugóhúzó-
ba került duplafedelû illúzióját
keltette a színpadon – a letûnt
idõk egyik „nagydumás” politi-
kusa, képé-
nek víziója sejlett fel logikailag
alig követhetõ, de hívei számá-
ra nyilvánvalóan szuggesztív
handabandázása láttán.

Marosán György

Elveszett illúziók – elveszett
szakdoli. A hajdani munkásün-
nep a hazugságokra épített
szocializmus kimúlásával leér-
tékelõdött, mint a szavatossági
ideje lejárásához közeledõ máj-
konzerv. Zászlókra, transzpa-
rensekre ma már nincs pénz,
potyasörrõl, virslirõl ne is be-
széljünk!

2012. május elseje Gyur-
csány Ferenc elveszett (eset-
leg valójában sosem volt)
szakdolgozatáról szólt. Aki
megtalálja, kap tõlem egy üveg
Kõbányait. Esetleg egy pár
virslit is…

- flam -

„És mikor a pünkösd napja
eljött, mindnyájan egy akarat-
tal együtt valának. És lõn nagy
hirtelenséggel az égbõl mint-
egy sebesen zúgó szélnek zen-
dülése, és eltelé az egész házat,
a hol ülnek vala. És megjelen-

tek elõttük kettõs tüzes nyel-
vek és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mind-
nyájan Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más nyel-
veken, a mint a Lélek adta
nékik szólniok.” (Apostolok

Pünkösd elé
cselekedetei 2. fejezet, Károlyi-
biblia.)

Bibliát forgató emberek
számára bizonyára ismerõs az
idézet, amely szikár tömörség-
gel foglalja össze azt a kétezer
év elõtti pünkösdöt, amikor

– ígéretéhez híven – be-
töltötte az apos-
tolokat.

A mennybemene-
tele után a tanítványok hitük-
ben megrendülve, elbizonyta-
lanodva tengették napjaikat.
Egyikük házába bezárkózva,
szüntelen rettegésben éltek,
annak tudatában, hogy a hata-
lom kereszthalálba küldte mes-
terüket is, akkor mit számíta-
nak már õk, magukra maradt
rongyos halászok?

Régen elfeledték már, hogy
Jézus megígérte nekik, leküldi
rájuk a vigasztaló, erõt adó
Szentlelket.

Magukba roskadtan, remény-
telenül kushadtak a házban.

S mikor eljött a húsvét utá-
ni ötvenedik nap, különös je-
lenségre kapták fel a fejüket.
Odakinn nagy zúgás támadt,

Jézus
Szentlélekkel

Megváltó

mintha szélvihar szaggatta vol-
na a várost, de a házon kívül
levél sem rezdült! Értetlenül,
kábán bámultak egymásra. Nem
értették mi történik körülöt-
tük, s még inkább erõt vett
rajtuk a páni félelem.

Remegõ inakkal várták sor-
suk beteljesülését. S akkor
megtörtént a csoda! Kettõs
lángnyelvek ereszkedtek rájuk,
és abban a pillanatban erõ
szállta meg õket, félelmük egy-
csapásra elillant, kitárták a ház
ajtaját és kimentek a világ sok
országából összejött emberek
közé. Kinn nagy tûzzel hirdet-
ték Krisztus evangéliumát, s a
más-más országokból való, kü-
lönbözõ nyelveken értõ soka-
ság döbbenten tapasztalta,
hogy mindannyian értik a szó-
nokok szavait.

A tanítványok lelkekbe ha-
toló prédikációi hatására ezer-
szám tértek a Megváltó hitére
az összesereglettek, s azon a
baljósnak indult napon meg-
született Krisztus anyaszent-
egyháza.

f.l.

Viheti valamire

– Tanár úr, feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen.
Valaki ellopta a matekdolimat!
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A Szentlélek pünkösd napján áradt ki Jézus Krisztus anyjára,
Szûz Máriára, valamint az apostolokra. Limbourg fivérek: Les
Tres Riches Heures kódex (15. század)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Napok hordaléka…
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A vak is láthatja, hogy
és

helycserés játéka
szinte forgatókönyv szerint
zajlott.

Putyin 2 cikluson keresztül
volt a birodalom elnöke, s mi-
után az alkotmány szerint foly-
tonosan nem triplázhatott e
poszton, hát miniszterelnök
lett, helyébe az addigi kor-
mányfõ, Medvegyev lépett.

Oroszországban Putyin
Medvegyev

Az orosz vetésforgó

A sajátos orosz vetésforgó
bejött. Az újabb „szántásnál” –
ezt már az alkotmány sem til-
totta, sõt hivatali ideje is hosz-
szabb lesz – Putyin harmad-
szor elnök. Javaslatára – minõ
meglepetés – Medvegyev lesz
ismét a miniszterelnök.

Ilyen az orosz lélek! Nekik
cáratyuska kell: Putyin. S ott van
persze Medvegyev nagyherceg…

(Ekler)

Elõttem az utódom, vagy utódom az elõdöm?

Roncsderbi

A szerény színvonalú ma-
gyar labdarúgó-bajnokság leg-
utóbbi fordulójában Újpest-
Fradi mérkõzésre került sor.
Magyar focisikerek híján a saj-
tó napokon keresztül a közel-
gõ mérkõzést turbózta. Na-
gyobb teret kapott, mint egy-
kor az FTC-nek a Vásárvárosok
Kupájában elért elsõ helye,
vagy az egykori BEK (a Bajno-
kok Ligája elõdje) elõdöntõ-
jébe jutott Újpest.

Nemes egyszerûséggel „csak”
derbinek hívták a vérszegény
magyar bajnokság utolsó felé-
ben tanyázó két fõvárosi csa-
pat mérkõzését, ami hazai vi-
szonylatban is igencsak gyen-
ge volt!

Valamikor 80 ezer ember
tombolt a Népstadionban en-
nek a két együttesnek a talál-
kozóján. Igaz, akkor „csak”
rangadónak hívták az európai
élvonalhoz tartozó FTC és Új-
pest összecsapását. S még egy
olyan „elõmeccset” is játszot-
tak, hogy Honvéd-Vasas. S ez
így volt ennek a négy csapat-
nak minden variációs páro-
sításán.

Kettõs rangadó és foci volt
Az affektáló derbi kifejezés ak-
kor még nem forgott köz-
szájon.

Nézõbarát idõsáv

Az egyik kereskedelmi csa-
torna közvetíti a Veszprém-
Szeged férfi kézilabda bajno-
ki döntõt. Vasárnap délben.
Ekkor van szabad idõsáv. A
közvetítés szakmai oldaláról
csak annyit, hogy a riporter
ilyen mondatokkal traktál ben-
nünket: „Két kétgó-
los játékos van mindkét csa-
patban”.

S most nézzük, mit ajánl a
szóban forgó RTL Klub aznap
délutánra! A Gossip Girl egye-
temes értékû sorozat A plety-
kafészek címû epizódja, a He-
tedik érzék, aztán a Trau õr-
angyal 11. része szórakoztatja a
nézõket. A Mindent bele fiúk!
olasz akcióvígjátékot sem sza-
bad kihagyni, a pártatlan RTL
Klub Híradó is pótolhatatlan,
nem beszélve a Cobráról. Akár-
hogy is nézem a mûsorújságot,
hajnali 2-nél elõbb nincs sza-
bad idõsáv.

Nemrég azért írtak a hazai
illetékesek tiltakozó levelet a
nemzetközi kézilabdaszövet-
ségnek, hogy olyan tv-társaság
közvetíthesse a magyar csapa-
tok Bajnokok Ligája mérkõ-
zéseit, amely országos lefedett-
ségû. Nem olyan, mint a pilla-
natnyilag közvetítési jogokat
birtokló Digi Sport.

darab

Gondolom, erre kiválóan
alkalmas lenne az RTL Klub.
Vasárnap, déli 12-kor. Esetleg
hajnali kettõkor.

Horváth Csaba, az MSZP
egyik frontembere egyszerûen
csak parasztvakításnak nevezte
Orbán Viktor (egyébként nem
jelentõs) kormányátalakítását.

Ez a parasztvakítás kifeje-
zés több dolog miatt zavar.
Egyrészt Horváth Csaba és az
elõzõ nyolc évben a hatalom-
ban szerepet vállaló elvtársai
ne vegyék pejoratív értelem-
ben a szájukra a paraszt ki-
fejezést. Kaptak õk (mármint a
parasztok) eleget Horváth Csa-
ba eszmei õseitõl, Horn Gyulá-
tól, Kádár Jánostól, Rákosi Má-
tyástól és párttársaiktól.

Horváth Csaba és párttársai
szájából egyetlen kritikai meg-
jegyzés sem hiteles. Olyan rom-
halmazt hagytak hátra kor-
mányzásuk után, amit nem biz-
tos, hogy túlél ez az ország.
Óriási cinizmus és gátlástalan-
ság kell ahhoz, hogy Horváth
Csaba és társai részérõl egyet-
len bíráló megjegyzés is elhan-
gozzon.

Orbán Viktor kormányzásá-
nak négy évérõl majd kritikát
mondanak a választók 2014-
ben. Nekik joguk van, s lesz is.

Horváth Csabának és elv-
társainak nincs. Mondjanak kö-
szönetet a sorsnak, hogy még
mindig a Parlamentben van-
nak. S nem máshol…

A parasztokat pedig most
már hagyják békén. Õket nem
tudják elvakítani. Csak tönkre-
tenni. Mint ahogy Horváth
Csaba elvtársai tették…

Harcoljatok! – üvöltik a ma-
gyar focimeccsen az idióta
szurkolók.

Szerencsétlenek… Talán fo-
cizni kellene. Azzal többre
mennének!

Parasztvakítás

Ez foci

Belvárosi agydíj

A sajtó a Holdról érkezett

Hosszú hétvége

Lebontják?

Egy Forma 1-es pilóta ke-
ringett nemrég Budapest bel-
városban. Útlezárás, stb…

Belvárosi Nagydíj – hirdette
rendezvényét a szervezõ mobil-
telefonos cég. Még idõmérõ
edzést sem kellett tartani. A jó
rajtpozíció biztosított volt.

Belvárosi Nagydíj… Agy-
rém, vagy agydíj?

Jáksó László közismert Heti
heteses Fidesz-mocskoló ka-
pott több milliárd forint köz-
pénzt a Marslakók címû idét-
lenségére, ami csõdöt mon-
dott a nézettséget illetõen is.
Jáksó szerint a sajtó az oka en-
nek, mert nem pátyolgatták
„remekmûvét”.

Ez a sajtó!… Talán a Holdról
jöttek ezek a rosszindulatú
újságírók.

A „hosszú hétvége” ostoba ki-
fejezés népszerûsítésének listá-
ja meglehetõsen hosszú. Még a
közszolgálati tv-ben és rádióban is.

Hosszú hétvége a „hiva-
talos” változat szerint: szombat
munkaszünet, vasárnap ünnep,
hétfõ munkaszüneti nap, kedd
(május 1.) ünnep.

Mitõl hétvége a hétfõ és a
kedd?

Ostobák…

Május 1. Magyar Kupa lab-
darúgó-döntõ a Puskás Ferenc
stadionban. A Sport 1 riporte-
re megjegyzi: az MTK edzett a
Puskás-stadionban, mert sok
az olyan játékos, aki még nem
játszott itt. Hamarosan új sta-
dion épül a helyén.

Kissé le van maradva a ri-
porter úr. A Puskás-stadiont
nem bontják le. Mellette építik
fel az újat.

E.E.

Skizofrén állapot

– Álmomban sem jött elõ soha, hogy egykori marxistaként
a bankadó miatt szidom majd a kormányt!...
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Külországokban magyar síneken (9.)
Kárpátaljai vonatnapló

A község közepén
álló templom fehér
tornya jócskán fölé
magasodik a környe-
zetében álló épületek-
nek, így már messzi-
rõl megpillantja azt a

érkezõ utas. A
templom különös ket-
tõsséget hordoz ma-
gán a katolikus ere-
detnek, s a református
jelennek köszönhetõ-
en. A pompázatos ba-
rokk elemek és a re-
formáció puritaniz-
musa szépen megfér-
nek egymással.

Az aszimmetriku-
san elhelyezkedõ to-
rony órával is büszkél-
kedik. A patinás, mára
mûemlékké nyilvání-
tott szerkezetet 460
évesnek mondják a
helybéliek. Az óra haj-
dan harangütésekkel

Váriba

is jelezte a múló idõt. Ez a
funkció már nem mûködik, de
ma is jár, dacolva a viharos
századokkal.

Leírások alapján a galé-
riás torony eredetileg önálló
õr(harang)toronyként állt, csak
késõbb építették hozzá a
templomhajót, melynek hûvö-
sében beültünk kicsit a száza-
dok koptatta padokba, hogy
ki-ki hite szerint elmondjon
egy fohászt magyarságunk
egyik kárpátaljai emlékhelyé-
nek megmaradásáért.

Kifelé jövet vettük csak ész-
re a templomajtóra tûzött kis
„tacepaót”: „Jézus téged is hív,
csak nem mobiltelefonon!” Hu-
szonegyedik század!...

A református istenháza ol-
dalában, egy befalazott valami-
kori bejárat felett áll az az em-
léktábla, amely Mezõvári ku-

ruc múltjára utal. Történeti
források szerint 1703. május
21-én kurucai
kibontották
zászlaját a piactéren.

„1703. MÁJUS 21-ÉN, TAR-
PA NÉPÉNEK PÉLDÁJÁT KÖ-
VETVE, ESZE TAMÁS KURU-
CAI VÁRI PIACTERÉN IS KI-
BONTOTTÁK A NAGYSÁGOS
FEJEDELEM, ZÁSZLAJÁT. RIN-
GATÓ BÖLCSÕJE EZÉRT E
HELY AZ 1703-1711-ES RÁ-
KÓCZI SZABADSÁGHARCNAK.
Állítatta Vári népe 1989-ben” –
hirdeti az ódon falon szerény-
kedõ márványtábla a hajdan-
volt jeles eseményt.

Miután Mezõvári „emlék-
könyvünk” zárókapocsát be-
pattintottuk, felkászálódtunk
járgányunkra, hogy folytassuk
élményfaló utunkat következõ
állomásunk felé. Kifelé gör-

Esze Tamás
Rákóczi Ferenc

dülve a községbõl, meglepet-
ten tapasztaltuk, hogy a fõutca
jókora szakaszán macskaköve-
ken rázkódott a busz, ami „kõ-
bevésett” jele volt a település
egykori rangjának, gazdag-
ságának.

Szinte még meg sem mele-
gedtünk az ülésben, rövid
zötykölõdés után ráfordultunk
a bekötõútra, amely csopor-
tunk szálláshelyére vitt ben-
nünket, hogy annak nevezetes-
ségeivel ismerkedjünk.

A nyolcszázvalahány lelket
számláló község a jobb-
partján fekszik. A „mostani”
Magyarországtól csak a folyó
választja el; a túlparti

vagy áthal-
latszanak az autók dallam-
kürtjei.

A színmagyar Csetfalva

Tisza

Tisza-
csécsérõl Milotáról

Ottjártunkkor a Tisza –
idézve – „szelíden balla-

gott”, de az 1998-as és 2001-es
áradásokkor (Mezõvárihoz ha-
sonlóan) Csetfalván is súlyos
károkkal járt a folyó közelsége.

Csetfalva neve az 1400-as
évektõl bukkan fel az iratok-
ban. Nem ritkán az egymással
marakodó, a földeken, a job-
bágyokon „osztozkodó” földes-
urak kapcsán. Az elsõ írás-
emlék 1418-ból való, melynek
tanúsága szerint a községet
akkor a család birto-
kolta. Jóval késõbbi, 1573-ból
való az az okmány, melyben a
huszti várkapitány,

tiltakozik a királynál

nagybátyja ellen,
Csetfalva és más községek
elfoglalása miatt. Feljegyzések
szerint gyakran váltották egy-
mást a birtokosok, megesett az
is, hogy egyidõben több gaz-
dája is volt a földnek és a rajta
élõknek.

Pe-
tõfit

Széchy

Hagymássy
Kristóf
Gyarmati Balassi András, Ba-
lassi Bálint

(Folytatás a következõ
számban.)

f.l.

Kinga Fodrászat!

Minden vendég, aki hajfestést vesz igénybe, hajápolót kap ajándékba.

Minõség kedvezõ áron!

Júniusi ajánlat:

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla 06 30-507-29-70 Bagod (Avia benzinkút udvarán).

Szolárium.

Tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással.

•

• •

• •

Fodrászat, Kozmetika,

Mûkörömépítés, Manikûr-pedikûr,

Szolgáltatás:

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit,
a trianoni diktátum 92. évfordulója alkalmából szervezett

megemlékezésünkre,
2012. június 3-án (vasárnap) 14 órára a

.
(Nagykanizsa, Eötvös tér)

AZ EMLÉKMÛSOR PROGRAMJA

Délelõtt: 10.30 órakor

a Jézus Szíve Templomban - Fliszár Károly fõesperes,
plébános

Délután: 14.00 órakor
Köszöntõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára
Emlékbeszédet mond:

Erdélyi Szövetség Tiszteletbeli elnöke
az MDF alapítója (44.)

:

Bánffy Miklós-díjas bölcsész

*** 2012. június 3.-án, 16.00-órakor ***
agyar ûveltség incsestára abadegyetem

ÉS
A

Dr. ügyvéd (nemzetközi jogász)
elõadása

: anizsa és örnyéke ulturális és
agyományõrzõ gyesülete

: Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa

NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMÛHÖZ

TRIANON EMLÉKMISE

Rózsás János
író, volt GULAG-rab,

Dr. EVA MARIA BARKI
ügyvéd (nemzetközi jogász)

MAGYAR MÛVELTSÉG-DÍJ átadása

Rajnai Miklós

M M K Sz
MAGYARORSZÁG SZUVERINITÁSA

MAGYARSÁG ÖNRENDELKEZÉSE
Eva Maria Barki

K K K
H E

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

Mûvészeti vezetõ és programszervezõ

Házigazda

Helyszín

Reggeli szürkületben a református
templom.

MEGHÍVÓ
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Érettség(i)

– Tisztán látszik, hogy Tündikém tökéletesen érett
biológiailag! Csak a tanárok pikkje lehet, hogy megbukott
biológiából!...

Jön a telefonadó

– Le kell szoknod az anyáddal való félórás traccspartikról,
mert mérni fogom az idõt!

R
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:
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:
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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.
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hírét vettük olvasóinktól,
hogy bõvült,

és
„külsõ városrészekkel”. Mielõtt
bárki komolyan venné a badar-
ságot, elmondjuk, hogy e tele-
püléseket és Zalalövõt egy ko-
rábbi közös feladat kötötte
össze – egy errõl szóló tudó-
sítás jelent meg egy lapban, az
illetõ tollforgató térképészeti
és közigazgatási ismereteinek
hiányáról tanúskodva.

A történet egy újságírói té-
vedésnél súlyosabb anomáliák-
ra világít rá. Közel tíz évvel
ezelõtt Zalalövõ és az említett
települések önkormányzatai
összefogtak a csatornahálózat
kiépítésére a kisváros perem-
kerületeiben és az érintett fal-
vakban. Vélhetõen azért, mert
együttesen olcsóbbnak tûnt a
beruházás. A kiírt közbeszer-
zési eljárás során kapott is az
önkormányzati konzorcium ár-
ajánlatokat, amelyekbõl a szám-
szaki adatok szerinti legjobbat,
a budapesti
pályázatát választották. A céget
nem lehet különösképpen föld-
hözragadt szemléletûnek nevez-
ni. Hosszú idõre vállalt garan-
ciát. Olyan hosszúra, ameddig
unokáink sem látnak, 104 év-
re. Ezt a tisztes kort azonban a
cég nem érte meg, sõt, a mun-
kát sem fejezte be, mivel idõ-
közben felszámolták. Erre az
esetre – azaz hibás vagy ké-
sedelmes teljesítés esetére –
minden komoly szerzõdés köt-
bért ír elõ. Ebben az ügyben a
befuccsolt kivitelezõnek mint-
egy 146 millió forint kötbért
kellett volna megfizetnie Zala-
lövõ, illetõleg a társult önkor-
mányzatok részére. Ám a befe-
jezõdött felszámolási eljárás so-

Zalalövõ Szõce,
Kálócfa Kozmadombja

Contur-Bau Rt.

Csábító volt az évszázados garancia, elúszott a kötbér
A közbeszerzési eljárások színe és visszája

rán arról értesültek a beruhá-
zók, hogy nem maradt pénz a
kötbér kifizetésére.

Az üggyel kapcsolatban
megkérdeztük

zalalövõi jegyzõt.

– Közbeszerzési eljárást kel-
lett lefolytatni. Az ajánlatokat
több szempont szerint pontoz-
ni kellett, és a legelõnyösebb
ajánlatot ez a cég tette, meg-
lehet, a 104 év garancia irreá-
lisnak tûnt...

– Az akkori testület elfo-
gadta az ajánlatot. Megtehette
volna, hogy irreálisnak tekinti
és eredménytelennek nyilvá-
nítja…, de nem így döntött.
Tudomásom szerint hasonló
ügyek miatt késõbb az ÁSZ
indítványára a Közbeszerzési
Tanács 50 évben határozta
meg a vállalható garanciaidõt.

– Mivel a közbeszerzési pá-
lyázati felhívás tartalmazta,
hogy pontozással értékelik a
pályázatokat, így a garanciavál-
lalás idejét is, így csupán azt
tehette volna az önkormány-
zat, hogy eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot és újat
ír ki… A lefolytatott közbe-
szerzési eljárás minden szem-

Gáspárné Tóth
Zsuzsanna

– Miért a budapesti cég
mellett döntött anno a testü-
let? Hiszen több helybeli, vagy
környékbeli cég is szívesen
végezne helyben hasonló
munkát…

– Kívülrõl nézve ennek a
pályázatnak a komolysága
megkérdõjelezhetõ, hiszen min-
den realitást mellõz egy ilyen
vállalás.

– A testület köteles volt a
matematikailag legkedvezõbb-
nek látszó ajánlatot elfogad-
ni, vagy dönthetett volna sa-
ját belátása szerint?

pontból szabályos volt – adott
választ kérdéseinkre Gáspár-
né Tóth Zsuzsanna zalalövõi
jegyzõ.

Megkérdeztük
polgármestert is, aki magá-

ról az akkori döntésrõl kívül-
állóként szólhatott, hiszen nem
volt az akkori testület tagja.

– Véleményem szerint ko-
molytalannak tûnik, de hang-
súlyozom, hogy nem voltam
részese az akkori döntésnek,
így nem ismerem annak rész-
leteit, miért döntött így a
testület.

– Egyenlõ feltételek mellett
nyilván a helybeli vállalkozóké
az elõny. Azonban a kötelezõ
közbeszerzési eljárások esetén,
amennyiben van jobb ajánlat,
nem lehet másként dönteni, a
legjobbat kell választani.

A történet kapcsán általá-
ban is megfogalmazható, hogy
néha nehéz jól dönteni. Néha
túl csábító a legjobb ajánlat.
Nem egy esetben a legalacso-
nyabb vállalási árat tartalmazó,
a leghosszabb garanciát válla-
ló, a legtöbb extra vállalást tar-
talmazó pályázat… ne kerül-

Vertetics Lász-
ló

– Véleménye szerint tekint-
hetõ komolynak egy több
mint 100 éves garanciavál-
lalás egy közmûépítés esetén?

– A helybeli vállalkozások
szeretnének helyben feladatot
vállalni, s ez mindenkinek jó
volna, hiszen a számukra ki-
fizetett munkadíj helyben te-
remtene vásárlóerõt és befi-
zetett helyiadót… Van rá esély,
hogy nagyobb arányban ré-
szesei lehetnek az elkövetkezõ
munkáknak?

gessük, könnyen elõfordulhat,
hogy a legszélhámosabb aján-
lat a nyerõ. A pályázat ered-
ménytelennek nyilvánítása és
új eljárás kiírása viszont idõ-
csúszással és ezzel összefüg-
gõen pénzügyi veszteséggel
járna. Ilyen helyzet kialakulá-
sakor két esély adódik, s mind-
kettõ rossz. Az egyik szerint
kockázatos a komolytalannak
tûnõ féllel szerzõdni, a másik
választás pedig nyilvánvalóan
késedelmet és ezzel vesztesé-
get okoz. Képviselõ legyen a
talpán, aki ilyenkor okosan tud
dönteni!

A riportban szereplõ eljá-
rás szabályos volt, ám mégis
veszített az önkormányzat. A
pontosság kedvéért: nem kifi-
zetett vállalkozói munkadíjat
bukott el az önkormányzat. A
munka befejezésére és a ga-
ranciális javításokra visszatar-
tott összegbõl megvalósult a
beruházás, amelyet végül a
lenti fejezett be
megfelelõ minõségben. Ám a
késedelem, az új vállalkozó
megbízásával összefüggõ több-
letmunka és egyéb bonyodal-
mak miatt járt volna a kötbér
az önkormányzatnak. Csak nem
jutott. Nos, itt – ahogy nagy-
apáink mondanák ilyenkor –
vagy a leves görbe, vagy a tá-
nyér nem egyenes! Ha minden
szabályos volt, akkor talán ma-
ga a szabály rossz. A közbe-
szerzési törvény, amelynek a
kötöttségei sokszor indokolat-
lan többletköltségeket és bo-
nyodalmakat okoznak. Ideje
volna újragondolni.

Le-Ko Kft.

Farsang Lajos

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.

Az aknafedelek mögött közbeszerzési anomáliák is rejlenek.
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Az elmúlt öt hónapban se
szeri, se száma a magyar jegy-
bank, a
függetlenségét taglaló hazai
és nemzetközi megszólalások-
nak, politikusi állásfoglalások-
nak, a sajtó képviselõi által a
tárgyban tett, hazánkat elma-
rasztaló megállapításoknak. A
jegybanki függetlenség ügyé-
ben legutóbb 1998-2000 kö-
zött volt a mostanihoz hason-
ló aggódás. Akkor is, ma is

volt az
ország élén.

Szó nem érte a jegybank
függetlenségét 1994-98 között
és a legutóbbi nyolcéves

alatt. A rendszerváltás óta a
pénzügyi rendszer mûködését
érintõ törvények, ezek közül a
jegybanki mûködést szabályo-
zó jogszabályok változtak a leg-
gyakrabban. Így volt ez min-
den egyes kormány idején. Rá-
adásul még azt sem mondhat-
juk, hogy a bal- és a jobboldali
kormányok homlokegyenest
eltérõ szabályokkal álltak vol-
na elõ a jegybank ügyében. Bi-
zony voltak azonos tartalmú
intézkedésekre kezdeménye-
zések jobb- és baloldali kor-
mányzatok idején. A fogadta-
tás a nemzetközi arénában mé-
gis homlokegyenest eltérõ volt.
Ha baloldali kormány lépett, a
lépést nem kísérte kritika és
fõleg nem szankciók, míg ugyan-
az az intézkedési szándék jobb-
oldali megjelenése példátlan
nemzetközi kritikával és szé-
leskörû bojkottal járt.

rakéta sebességgel
távolította el a kétharmados
szocialista-liberális kormány az
MNB élérõl. Érte nem szólt a
jegybanki függetlenség gyász-
harangja. Akkor sem rezdült
meg senki, amikor 2007 elején
az intézmény korábbi öt alel-
nöke helyett csak kettõ ma-
radt. Ma, amikor egy további
alelnök jelölését indítványozta
a kormány, beborult az ég is.

kibõvítette
a jegybank

újabb tagokkal, ma ugyan-
az az ötlet a jegybanki függet-
lenség lábbal tiprásának szá-
mít. is indítvá-
nyozta korábban, hogy – tanul-
va a devizahitelezés káros gya-
korlatából – kerüljön intézmé-
nyi összevonásra a jegybank és
a , hasonlóan más, si-
keresebb országok gyakorlatá-
hoz. Ennél eretnekebb ötletet
ma el sem lehet képzelni. Az
állam, mint tulajdonos, eddig
megfigyelõt küldhetett a Mo-
netáris Tanács üléseire, ezután
ez nem kívánatos.

Magyar Nemzeti Bank

jobboldali kormány

szo-
cialista-liberális kormányzat

Bod Pé-
ter Ákost

Gyurcsány Ferenc
Monetáris Taná-

csát

Simor András

PSZÁF

A jegybanki függetlenség és a pénzfegyver
Rögzítsük alkotmányba Simor András örökös elnökségét és utódkijelölési jogát?

A legképtelenebb azonban
az, hogy miközben az ország
összes intézményének tisztvi-
selõi, kezdve a parlamenti kép-
viselõktõl a hadsereg és a
rendvédelmi szervezetek be-
osztottjain keresztül a községi
önkormányzati képviselõkig
esküt tesz az ország alkotmá-
nyára, a nemzetközi elvárás az,
hogy legyen kivétel a jegyban-
ki vezérkar. A két évtizedig mû-
ködtetett ideiglenesnek szánt
1949-es alkotmányra viszont
gond nélkül fel lehetett es-
küdni. Ilyen logikai követke-
zetlenségeket tapasztalva

római hadvezér-
császár filozófushoz hasonlóan
mi is feltehetjük a kérdést: mik
a dolgok valójában és mi az õ
igazi jelentésük? Õ a katonai
táborát övezõ erdõségben az
esti sötétségben rengeteg fák-
lyát látott, amit a támadni ké-
szülõ barbár seregek gyújtot-
tak, miközben a síkság felõl
sem katonákat, sem fáklyákat
nem észlelt. Alvezérei gyõzköd-
ték, hogy erõsítse meg a védel-
met az erdõ felõl, mert a barbá-
rok onnét támadnak. Õ éppen
az ellenkezõjét tette, a tábort a
síkság felõl erõsítette meg,
mert rájött, hogy a fáklyák fé-
nye leplezni hivatott az igazi
támadási irányt. Neki lett igaza.

Mi is a jegybanki független-
ség és mi is az õ igazi jelentése
hazánkra szabott egyedi nem-
zetközi elvárások szerint? Tör-
vényünk arról szól, hogy a
jegybank a kormánytól függet-
len intézményként támogatja
annak gazdaságpolitikáját. A
jegybanki vezetõk kinevezési
gyakorlata és hivatali idejük
alatti elmozdíthatalansága ga-
ranciája a független mûködés-
nek, valamint az, hogy a kor-
mánynak nem tartoznak be-
számolással, csak a parlament-
nek. A parlamenttõl ugyanis a
jog szerint sem független az
intézmény. (Ezt a függelmi vi-
szonyt az elmúlt két évtized-
ben még nem sikerült tarta-
lommal megtölteni.) Végzi-e a
jegybank nálunk feladatát, hogy
a kormánytól független intéz-
ményként támogatja annak gaz-
daságpolitikáját? A válasz ugyan-
olyan kettõsséget mutat, mint
a „nemzetközi közösség” vá-
laszai bizonyos jegybanki kéré-
sekre, mint az összevonás a
PSZÁF-el, a jegybanki alelnö-
kök, a Monetáris Tanácstagok
kinevezése, vagy az eskütétel
kérdésében. Ha szocialista-li-
berális kormánya van az or-
szágnak, akkor a jegybank tá-
mogatja annak gazdaságpoliti-
káját, ha konzervatív a kor-

Mar-
cus Aurélius

mány, akkor meg
minden tõle telhe-
tõ eszközzel gán-
csolja.

Mindjárt adódik
a logikus válasz,
hogy most miért ne
esküdjenek fel az új
alkotmányra a jegy-
banki vezetõk, és
miért esküdhettek
fel nyugodtan az
1949-es szövegre.
Ha most felesküd-
nének, nyílt eskü-
szegésbe kerülné-
nek. A korábbi al-
kotmány pedig lep-
let terített a jegy-
banknak az ország
érdekeit sértõ „füg-
getlen” tevékenysé-
gére. Arra nyugod-
tan fel lehetett es-
küdni. Arra is megvan a ma-
gyarázat, hogy miért nem za-
varja a nemzetközieket, ha bal-
oldali kormányzat változtatja a
jegybanki vezetést, ha kirúgja
Bod Péter Ákos elnököt, vagy
ha újabb Monetáris Tanácsi ta-
gokat delegál. Jól tudja ugyan-
is, hogy attól csak hatéko-
nyabb lesz az ország érdekeit
kiszolgáltató tradicionális bal-
oldali gazdaságpolitika. Okafo-
gyott ilyenkor a tiltakozás, hi-
szen ennek a politikának to-
vább erõsödnek a személyi
garanciái.

Már csak azzal vagyunk adó-
sok, hogy bemutassuk, miként
tesz folyamatosan keresztbe a
jegybank a kormány gazdaság-
politikájának a jelenlegi válsá-
gos helyzetben. Ehhez elvé-
gezzük az összehasonlítást az
MNB és európai és más jegy-
bankoknak a válság körülmé-
nyei között folytatott politiká-
jával. A növekedést mindenütt
monetáris enyhítésekkel ser-
kentik a jegybankok. Nálunk
montáris szigorítás dukál ugyan-
erre a helyzetre. A jegybanki
vezetõ kamatlábak szinte min-
denütt az inflációs ráta alatt
vannak. Így reagált az

, a
, a , de

az ugyancsak függetlenségé-
ben megkérdõjelezetlen legré-
gebbi európai jegybank is

. A kivétel a Ma-
gyar Nemzeti Bank. Másutt a
jegybankok az olcsó pénzt a
gazdaságba pumpálják, nálunk
a drága pénzt a jegybank be-
gyûjti a kereskedelmi bankok-
tól, konkurenciát támaszt a
gazdaság hiteligénylõivel azzal,
hogy messze az infláció felett
fizet a kereskedelmi banki be-
tétekért. Másutt a jegybankok

Európai
Központi Bank Bank of
England cseh jegybank

Svédországban

Farkas László illusztrációja.

interveniálnak az államkötvé-
nyek másodlagos piacán, azaz
vásárolnak, ha le akarják hû-
teni a kamatemelési várakozá-
sokat. Nálunk a jegybank üzen-
get, hogy kész még tovább
emelni. Inflációs célkitûzésére
hivatkozik, miközben hagyja
sorozatban a forintot megtá-
madni, ezzel inflációt impor-
tálni, pedig bõven letörhetné
a spekulációt devizakészletei
birtokában.

Talán mondani is felesle-
ges, hogy a jegybank a gazda-
ságpolitika korábbi baloldali
kurzusok alatt megszokott so-
rozatos megszorításokból álló
pályára történõ visszaállítását
szolgálja. Ennek érdekében
mûködtet pénzfegyver-raktárt.
Ahhoz, hogy ez jövõ tavasztól
is így maradjon, nincs szükség
másra, mint Simor András hol-
tig tartó jegybank elnökségé-
nek és utódkijelölési jogának
alkotmányba foglalására. Ha
megértük, hogy kifogás tár-
gyát képezi az eskütétel az al-
kotmányra, még ezt is megér-
hetjük. Ha mégis nagy a lelep-
lezõdés veszélye, esetleg el le-
het húzni az

ügyét jövõ tavaszig, és a
nemzetköziek személyi ajánlá-
sait elfogadtatni az új MNB ve-
zetésre.

Ne feledjük, az 1867-es ki-
egyezés után is majd egy évti-
zed telt el, mire hazánk a kö-
zös jegybankban részt kapott.
Svédországban az euró öveze-
ten kívül mûködik a kor-
mánytól független, de a parla-
mentnek felelõs jegybank már
kétszáz éve. Mi a sajátunkból is
kiszorultunk, amit sürgõsen
vissza kell szerezni.

közgazdász

IMF biztonsági
háló

Boros Imre
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Lezajlott ,
polgármesterének

kezdeményezésére a Balaton
vízgyûjtõjéért való közös gon-
dolkozás elsõ rendezvénye, a
„Zala a Balatonért, Balaton a
Zaláért” konferencia. A ren-
dezvényt, amelyre a pethõhe-
nyei faluházban a közelmúlt-
ban került sor, felemás érdek-
lõdés kísérte. A cél, amely sze-
rint itt a Balaton-parti telepü-
lések – mint a tó áldásainak
„haszonélvezõi”, másrészt a Za-
la vízgyûjtõjének önkormány-
zatai, mint „károsultak” ismer-
tethették volna álláspontjukat,
nagyjából fele arányban való-
sulhatott meg. A tóparti önkor-
mányzatok ugyanis
és kivételével – ne-
mes egyszerûséggel – negligál-
ták a meghívást, ámbár akadt,
aki az utolsó pillanatban jelez-
te, hogy „közbejött valami”. Így
a kiküldött nyolcvannégy meg-
hívó invitálására összesen ti-
zenhatan érkeztek, ahogy az
eddigiekbõl kirajzolódik, meg-
határozóan a Zala-menti tele-
pülések önkormányzatainak
képviseletében, valamint a Nyu-
gat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság és az Õrségi Nemzeti Park
illetékese is eleget tett a meg-
hívásnak és aktívan részt vett a
munkában. Bár a konferencia
a hét közepére – tehát a na-
gyobb aktivitást feltételezõ
munkanapok egyikére – esett,
s értesülésünk szerint nem
esett egybe más, országrenge-
tõ fontosságú rendezvénnyel,
sokhelyütt nem tudták a prog-
ramjaikba beütemezni a ren-
dezvényt. A részvételi arány
jelzi: a balatoni turisztikából
hasznot húzó települések meg-
határozó többségének esze
ágában sincs kivenni a részét a
közös örökség gondjaiból. Ar-
ra már ne is gondoljunk, hogy
a forrásaik legcsekélyebb ará-
nyú, jól felfogott önnön érde-

Deák Istvánnak
Pethõhenye

Keszthely
Gyenesdiás

„Haszonélvezõk és károsultak”
Konferencia a Balaton vízgyûjtõjéért

Éveken keresztül így nézett ki a Zalaszentiván és Pethõhenye közötti hídnál a Zala (balról). A napokban kedvezõ változás történt
(jobbról), de még van tennivaló.

keiknek megfelelõ visszaforga-
tásáról akárcsak egy szót is
ejtsenek. Mi még bízunk ben-
ne, hogy tévedtünk és csak vé-
letlenek összejátszása révén es-
hetett meg ily módon a pet-
hõhenyei konferencia. Mint
ahogy abban is bízunk, hogy
lapunknak legalább egy-egy pél-
dánya eljut az érintett önkor-
mányzatokhoz, s azok – példát
véve Keszthelyrõl és Gyenes-
diásról – revideálják álláspont-
jukat és részt vesznek a közös
gondolkozásban, amely nem
feltétlenül a pénzrõl szól, de a
jó szándék kifejtésérõl és a cél
érdekében folytatott közös mun-
káról mindenképpen.

Idézünk Deák Istvánnak a
konferenciára invitáló meghí-
vójából, annak szemléltetésére,
milyen ügytõl tartották távol
magukat többen: „ … Ezen a
baráti megbeszélésen be sze-
retnénk mutatni a Balaton-
parti települések vezetõinek
és a környezetért felelõsöknek
a Balaton vízgyûjtõ területét
sújtó problémákat, annak a fe-
lelõsségteljes együtt gondolko-
dás reményében, hogy a Bala-
ton vízgyûjtõ területe és maga
a Balaton nem elválasztható
egymástól sem környezetvé-
delmi, sem gazdasági szem-
pontból. Úgy érezzük, a Bala-
ton-parti és a Zala folyó menti
települések közvetlen partneri
viszonya nélkül a Balaton, mint
legnagyobb magyar édesvízi tó
fenntartása és megõrzése köl-
csönös segítségnyújtás nélkül
lehetetlen. Szeretnénk, ha a te-
lepülések között olyan közvet-
len testvér-települési viszo-
nyok jönnének létre, ahol a Ba-
laton-parti települések felügye-
lete és segítsége mellett segí-
tenék a Zala menti települések
vízgyûjtõ területein lévõ illegá-
lis hulladékgyûjtõ telepek fel-
számolását, és egyben a víz-
gyûjtõ területi települések pe-

dig a partner-települések ide-
genforgalma által nyújtott üdü-
lési lehetõségeket testvér-tele-
pülési szinten erõsítenék. Az
összejövetelre meg kívánjuk
hívni a környezetvédelmi fele-
lõsöket és egyben a gyakor-
latban is be szeretnénk mutat-
ni a közvetlen ökológiai ka-
tasztrófát elõidézõ veszélyeket.”

– A Balaton-partról elõzete-
sen negyvenkét település je-
lezte a részvételi szándékát.
Ám sokan egyszerûen nem
jöttek el. Volt aki idõben, más
az utolsó pillanatban telefo-
nált, hogy mégsem tud jönni.
Azonban leszögezhetjük, ha a
tervezettnél kevesebben vol-
tunk is, akik itt voltak, mind-
annyian nagyon komolyan vet-
ték a közös gondok megtárgya-
lását! A konferencia a jó elõ-
készítésnek megfelelõen gör-
dülékenyen zajlott, s vala-
mennyi résztvevõ egyetértett
abban, hogy ennek a megkez-
dett folyamatnak legyen foly-
tatása. Üdvözölhettük a részt-
vevõk közt ,
a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság munkatársát, vala-
mint osztályveze-
tõt, az Õrségi Nemzeti Park
illetékesét. A Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztériumból
– bár visszajeleztek a meghí-
vásra – senki nem érkezett. Így

, Szalafõ polgár-
mestere és a már említett Gye-
nesdiás polgármestere, Gál La-
jos révén a Zala forrásától
mindössze a zalai északi Bala-
ton-part közepéig tartott a
képviselet, amelybõl meglepõ
módon Zalaegerszeg is hiány-
zott – ismertette lapunkkal
Deák István polgármester.

A vitaindítóban elhangzott,
hogy Pethõhenye és szomszé-
dos községek lakói egy 60 ez-
res város, Zalaegerszeg árnyé-
kában élnek, ennek minden
elõnyével és hátrányával. Ez

Horváth Tivadart

Kevy Albert

Lugosi Arnold

utóbbi ezen a folyószakaszon
jobbára a lecsorgó és partra
vetett temérdek hulladék for-
májában ölt testet. Kezdve a
pillepalackok ezreitõl a kido-
bott kutyakölykökig, amelyek
tavasszal a kölykezés idején
menetrendszerûen megjelen-
nek a határban. A hulladékok
egy részét felfogják az esetle-
ges torlaszok, bedõlt fák, ame-
lyeket az illetékes szervek el-
felejtenek eltávolítani, a jelen-
tõs része viszont lecsorog a Za-
lán a jó öreg Balatonba – ám-
bár ott már jobbára mint bûzlõ
bomlástermék jelenik meg,
amelynek az eredetét az ottani
illetékesek már nehezen tud-
nák meghatározni. Megelõzni
sokkal eredményesebb volna,
ám úgy tûnik, ez a feladat meg-
határozó hányadban a Zala-
parti önkormányzatokra hárul.

A konferencia valamennyi
résztvevõje aktívan hozzászólt
a kérdéshez. Az elhangzott vé-
lekedések szerint addig még
hosszú az út, amíg a hurrá-
hangulatban gyakran idézett
„ihatunk a Zalából” szlogen
valósággá válik. A Keszthelyt
képviselõ kör-
nyezetvédelmi referens utalt
rá, hogy az öbölben is érzéke-
lik a Balatonba folyó hulladék
áldatlan hatását és Gál Lajossal,
Gyenesdiás polgármesterével
együtt a két Balaton-parti te-
lepülés támogató szándékáról
biztosították a résztvevõket.
Ennek konkrétumait nyilván
az idõ és az érintett képviselõ-
testületek szándékai érlelik ki.
A megkezdett munka a követ-
kezõ idõszakban folytatódik,
remélhetõen még az idén ered-
ményekkel is jár. Mindannyian
tartozunk ezzel a Zala-parti
településeknek és az ország
idegenforgalmi imázsát alap-
jaiban meghatározó Balaton-
part jövõjének.

Nánássy Árpád

Farsang Lajos
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Négy látványsportág, közte
a képviselõi – köz-
tük az amatõr együttesek is –
pályázhattak a társasági adóra
április 30-ig. , az

vezetõje arról számolt
be, hogy élénk érdeklõdés volt
a klubok részérõl, annak elle-
nére, hogy a 2012-2013-as baj-
noki idényre az egyszerûsített
pályázati lehetõség forinthatá-
ra 3 millióról kettõre csök-
kent. Kétmilliós összeghatár
felett csak normál adatlapon
lehetett pályázni.

– Megtörtént az MLSZ mû-
füves pálya akciójának ered-
ményhirdetése – mondta Józsi
György. – Hévíz egy nagy- és
egy kispályára, Nagykanizsa
nagypályára, Zalakaros egy, Za-
laegerszeg három grundpályá-
ra pályázott sikerrel.

Az elsõ ütemben augusztus
31-ig épülnek meg a létesít-

labdarúgás

Józsi György
MLSZ Zala Megyei Igazgatósá-
gának

Cél a labdarúgás népszerûsítése
Eredményes zalai pályázatok

mények. Május hónapban meg-
kezdõdik a beruházások elõ-
készítése. Nagyméretû mûfü-
ves pályára csak a Bozsik-alköz-
pontok pályázhattak. Zalában
Egerszeg, Kanizsa, Hévíz ren-
delkezik ilyen minõsítéssel, így
az utánpótlás jó körülmények
közé kerülhet a megyében. Az
MLSZ-ben hamarosan kiírják a
pályázat második ütemét is. A
beruházások 70 százalékát az
MLSZ biztosítja a társasági adó-
ból. Az országos szövetség kí-
sérleti jelleggel beindítja a grund-
programot is, ezzel a sportág
népszerûsítése a cél. Ebben az
évben megyénként egy telepü-
lés lett kijelölve. Zalában Zala-
egerszegre esett a választás, itt
3 grundpálya épül meg: kettõ
a Városi Sportcsarnoknál, egy
pedig Andráshidán.

– Megkötöttük a szerzõdést
a grundpálya felügyelõvel –
folytatta Józsi György. – A

grund-programban azok ve-
hetnek részt, akik nem szere-
pelnek a Bozsik-programban,
nincsenek regisztrálva az egye-
sületeknél. Mi a program ke-
retében elsõsorban a nõi lab-
darúgást célozzuk meg. Az
UEFA programjában is nagy
szerepet kap a nõi labdarúgás
fejlesztése. Április végétõl ok-
tóberig bezárólag tart a prog-
ram. Lesz értékelés, ettõl függ
a program további sorsa.

További színes, érdekes ren-
dezvények várnak még a lab-
darúgás kedvelõire. Május 29-
én Grassroots fesztivál lesz a
ZTE-stadionban: délelõtt óvo-
dások tornája kerül megrende-
zésre, amelyen egy-egy ovis
csapattal Lendva és Varasd is
szerepel. Délután leány és fiú
csapatok mérkõzéseire, vala-

Józsi György

Ára: Ft190

XXIV. évfolyam

megyei közéleti havilap

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

mint a 60 évesek csapatainak a
tornájára kerül sor. Tervezik
még a megyei nagypályás öreg-
fiúk bajnokság beindítását,
õsztõl, kellõ létszámú csapat
jelentkezése esetén.

B.I.

Diákmunka!

535 Ft/óra.

Termékcímkézési munkára
keresünk

17 év feletti, nappali tagozatos hallgatókat június 1-jei kezdéssel!
Bér:

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
muiszletenye@gmail.com, vagy a www.muisz.hu oldalon.

LETENYEI RAKTÁRBA
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Elfeledett évforduló (16.)
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 szeretnénk
állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai nap még
egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állítani 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

, vagy a múltban abból éltek.

Zalaegerszegen

ökölvívás

az elmúlt
század harmincas éveiben kez-
dõdött az szervezett
formában történõ térhódítása.
Sajnos a krónikák mostohán
bántak ezzel a sportággal, az
egykori szereplõk pedig már
halottak. Nem könnyû infor-
mációkat szerezni, s az is

nehezíti a helyzetet, hogy a
megyeszékhelyen több egye-
sületnél is mûködött ökölvívó
szakosztály.

A kevés visszamaradt fel-
jegyzés szerint 1945 után ér-
tek el elõször számottevõ ered-
ményt. A krónika elsõsorban

és
nevét említi.

S érdemes szólni Varga József-
rõl, akinek az 1940-es évek vé-
gén ökölvívóként indult spor-
tolói pályafutása. Késõbb át-
pártolt az atlétikához, a labda-
rúgáshoz, majd a kosárlabdá-
hoz. Játékvezetõi vizsgát tett
ökölvívásból, illetve kosárlab-
dából, utóbbi sportágban 543
élvonalbeli mérkõzést vezetett.

Bali László, Pörge Ferenc, Ek-
ler Elemér, Tóth Géza, Komá-
romi János, Pogács Gyula
Petánovics Tibor

Mint fentebb jeleztem, Za-
laegerszegen egyidejûleg több
egyesület is otthont adott en-
nek a sportágnak. Mivel soro-
zatunk a ZTE szakosztályainak
történetét követi nyomon idõ-
rendben, ebben az epizódban
is erre az egyesületre koncent-
rálunk. Átfedések persze vol-
tak, egy-egy edzõ, illetve ver-
senyzõ több klubnak is volt a
szakvezetõje, az öklözõje, s
bizony több évtized elteltével
már – kellõ forrásmunkák hí-
ján – nagyon nehéz precízen
felidézni azt az idõszakot. S
persze teljességre sem lehet
így törekedni, ezért elnézést
kérünk azoktól, akik kimarad-
nak (elõzõ és jövõbeni epizód-
jainkra is vonatkozik ez) a
múltidézésbõl.

neve egybe-
forrt a zalaegerszegi ökölvívás
sikeres idõszakával. Sajnos már
õ sincs az élõk sorában. Alakját
a címû kötet-
ben megjelent miniriporttal
idézzük fel.

„– Számottevõ eredményt
versenyzõi pályafutásom alatt
nem értem el, ez azonban nem
szegte a kedvemet, hogy ked-
venc sportágamban tevékeny-
kedjek a visszavonulás után.
Még tartott a második világhá-
ború, de már edzõképzõ tá-
bort szerveztünk 1944 õszén
Budapestre. Segédmesteri ok-
levelet szereztem, s magán-
szorgalomból néhány ügyesebb
gyerekkel foglalkozni kezdtem.

Kardos Endre

ZTE-mozaikok

1945. május elsején
már bemutatót tar-
tottunk a Dózsa-
pályán.

– Kik voltak az
elsõ „fecskék”?

– Bali Lászlót em-
líteném elsõként, aki-
nek a nevéhez egy
rendkívüli eset is fû-
zõdik. Egy budapes-
ti versenyen hatvan
perc leforgása alatt
háromszor kellett szo-
rítóba lépnie. Akkor
még ilyen volt a sor-
solási rendszer.

– S mi lett a trip-
lázás vége?

– Mindhárom mér-
kõzését kiütéssel meg-
nyerte…

– S kik voltak az
utódok?

– Flandler Lászlót
említeném, aki 1974-
ben országos serdülõ

vidékbajnok lett, az OB-n
pedig a második helyet sze-
rezte meg. Õt követte az
úszóból lett öklözõ, Toplak
Tibor, aki könnyûsúlyban áll-
hatott a dobogó legmagasabb
fokára az országos ifjúsági
bajnokságon.”

Kardos Endrétõl
vette át a stafétabotot. A

most 70 éves zalaegerszegi
szakember a helyi
kezdte a versenyzõi pálya-
futását. 1958-ban 24 mérkõzé-
sébõl 23-at megnyert, 1 dön-
tetlenül végzõdött. Nem cso-
da, hogy a
csábította.

– Édesanyám nem en-
gedett. Azt mondta: fiam,
amíg nem lesz szakma a
kezedben, addig nem me-
hetsz! Festõ szakmunkás let-
tem, így kerültem Budapestre
– emlékszik a kezdeti évekre
„Pikszes”.

A fõvárost és
követte, aztán családot

alapított, s visszatért Zalaeger-
szegre, a -
hez, majd a ZTE következett.
1970-ben kezdett el foglal-
kozni a fiatalokkal.

Magyar
Imre

Dózsánál

Budapesti Honvéd

Kõszeg Ta-
polca

Honvéd Katona SE

Az egerszegi ökölvívók az 1940-es években.

Az 50-es évek végén. Az alsó sorban balról Magyar Imre.

Kardos Endre és Flandler László.
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jelenik meg.
2012. június 21-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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Lapunk
legközelebbi
száma

2012

– Szép éveket töltöttem el
közöttük, de a szakosztály ál-
landó pénzügyi nehézségekkel
küzdött. A szerzõdés felbon-
tása után másodállásban, majd
társadalmi munkában segítet-
tem az öklözõket az 1984. évi
megszûnésig – idézi fel edzõi
idõszakát a ZTE-nél.

Magyar Imre 70 évesen
sem szakadt el teljesen az ököl-
vívástól, hetente kétszer meg-
látogatja az egykori ZTE-ök-
lözõ vezette

amatõr csapa-
tot, tanácsaival segíti õket.

Füzesi Tibor Boksz
Klub Egerszeg

Az egykori versenyzõgárdá-
ból az egervári Csali Csárda
vezetõjét, kér-
tük egy kis múltidézésre. Sport-
pályafutása nem a ringben, ha-
nem a Dózsa-pályán kezdõdött
a labdarúgó szakosztálynál. Az
erõs fizikumú középcsatárra
felfigyelt Kardos Endre és Ma-
gyar Imre.

– 1972-ben történt ez.
Számomra nem voltak ismeret-
lenek a bunyósok, hiszen ak-
koriban a Zrínyi gimnázium-
ban edzettek, én pedig a Rá-
kóczi út 17-ben, szemben a
gimnáziummal laktam. Elsõ

Pogács Andrást

felnõtt versenyemet Békéscsa-
bán nyertem, az országos Tóth
Pál emlékversenyen lettem
aranyérmes. Közel 100 mér-
kõzésem közül egyet veszí-
tettem el, szerintem kihoz-
tam magamból a maximu-
mot. A komolyabb sérülések
szerencsére elkerültek. Ami
szomorúsággal tölt el, ha er-
re az idõszakra gondolok, az
az, hogy ennek az ígéretes
csapatnak nem sikerült az
anyagi hátterét megteremteni
– fejti ki véleményét Pogács
András.

Kardos Endre, Magyar Im-
re és Pogács András vissza-

Magyar Imre és Pogács András napjainkban.

Pogács András (balról) és Hajmási Ferenc edzésen.

Magyar Imre aktív edzõként.

emlékezésében számos név
elhangzott ebbõl az ígéretes
csapatból. Befejezésül követ-
kezzen most az a névsor, ame-
lyet összeállíthattunk a múlt-
idézéshez e korszakból:

a

és
.

A riportsorozat korábbi
részei olvashatók honlapun-
kon:

Fland-
ler László, Toplak Tibor, Or-
mándi László, Farkas János,
Farkas József, Farkas Csaba,
Nagy György, Rátkai-test-
vérek, Pilhoffer Elemér, Vulpe
István, Hajmási Ferenc, Hári
József, Kovács Zoltán, Molnár
László, Bárdi György, Barta
István, Liplin Ferenc Fodor
Csaba

E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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1988, 1990, 1992, 2002,
2010. Az öt évszám öt bajnoki
címet takar. Ebbõl négyet a

férfi
szerzett, egyet pedig a ZTE

.
A dicsõséges páros számso-

rozat gyászos folytatása 2012.
Két szakosztály útjának végze-
tes összetalálkozása ez az év-
szám. Mindkét csapat búcsú-
zott az élvonaltól.

Nem fogcsikorgató, férfias
harcban, hanem a klub hagyo-
mányaihoz méltatlan módon.
Siralmas teljesítményt nyújtva.

Egy felmérés szerint Zala-
egerszeg országos sajtóban
való megjelenésében oroszlán-
részt vállalt az elmúlt években

ZTE kosárlabda-csapata

labdarúgói

A páros számok halmaza

ez a két szakosztály. 1988,
1990, 1992, 2002, 2010 termé-
szetesen a kedvezõ híreket
jelentette.

2012-ben sok jót nem ír-
hattak errõl a két csapatról, s
akkor még finoman fogalmaz-
tam. Régen volt arra példa,
hogy ilyen szánalmas mérleg-
gel essen ki az élvonalból lab-
darúgó- és kosárlabda-csapat.

2013, páratlan évszám kö-
vetkezik. Másodosztályú bajno-
ki címeket hozhat? Elsõosz-
tályban páros években szerzett
aranyérem, páratlan évben má-
sodosztályú bajnoki cím… Van
benne logika. Hát hit, erõ,
akarat és pénz?

E.E.

Jelenet az 1-1-re végzõdött ZTE-Vasas mérkõzésrõl. A két
csapat õsszel az NB II-ben folytatja.

Nem túl lázas ütemben
ugyan, de alaposan õrölnek a
hatóságok malmai. Most e gon-
dolattal folytathatjuk soroza-
tunkat, amelyet tavaly indí-
tottunk azzal kapcsolatban,
hogy lakossági bejelentést kap-
tunk a

felszámolása során
gyaníthatóan többek által el-
követett csencsem-bencsem-
rõl. Ne kerteljünk, arról érte-
sültünk, hogy a fûtõház bezá-
rása idején a „tûzközelben”
melegedõk komoly értékeket,
mozdonymotorokat, váltókat
és egyéb alkatrészeket nyúltak
le és értékesítettek hulladék-
ként. Nekünk úgy tûnt, hogy
az illetékeseknek nehezen aka-
ródzik rácuppanni a kínos
ügyletre, legalábbis nagyon óva-
tosan csörgedezett az informá-
ció. A MÁV becsületére legyen
mondva, tõlük konkrétabb in-
formációkat kaptunk, mint ak-
kor a rendõrségtõl, azzal a tar-
talommal, hogy valóban tett
feljelentést a MÁV és hogy va-
lóban folyik eljárás. Akik kíván-
csiak a korábban megjelent
részletekre, megtalálják riport-
jainkat a www.zalatajkiado.hu
webhelyen.

Nos, a rendõrség tette a
dolgát és mostanára beérett a
munkájuk eredménye. A ható-
ság tájékoztatása szerint az ügy
nyomozati szakasza befejezésé-
hez közelít. Íme kérdéseink,
amelyeket legutóbb a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitánysághoz
intéztünk, valamint a kapott
válasz:

„A korábban a Rendõrség-
rõl kapott szóbeli tájékoztatás
szerint április közepén várható

MÁV zalaegerszegi fû-
tõházának

Vádemelési javaslat nyolc MÁV dolgozó ellen
Fejlemények a fûtõházi lenyúlások ügyében

az ügy rendõrségi szakaszának
lezárása. Értesülésünk szerint
a 2011 tavasza során, a MÁV
zalaegerszegi fûtõházának fel-
számolása kapcsán történhet-
tek visszaélések – mozdonyal-
katrészek illegális értékesíté-
se hulladékként és errõl a Za-
laegerszegi Rendõrkapitány-
ság állampolgári bejelentés-
ben értesült. Kérjük, szíves-
kedjenek tájékoztatni az aláb-
biakban:

– Milyen visszaélések, bûn-
cselekmények történtek – pél-
dául a MÁV vagyon jogellenes
értékesítése hulladékként –
MÁV zalaegerszegi telephelyé-
vel kapcsolatba hozhatóan?
Mekkora kár következett be?

– Ismertek-e az elkövetõk?
Az elrendelt nyomozás megál-
lapított-e személyi felelõssé-
get, történt-e vádemelési javas-
lat vagy egyéb elmarasztaló in-
tézkedés?

– Az ügyben milyen vonat-
kozásban érintettek-e a MÁV
helyi dolgozói, valamint az AL-
CUFER, illetõleg más hulladék-
felvásárló cég munkatársai?

– Megtették-e a MÁV, vala-
mint a hulladékfelvásárló cég
illetékesei a szükséges intéz-
kedéseket az illegális értékesí-
tés megelõzésére, illetõleg an-
nak megtörténte esetén értesí-
tették-e a hatóságot?”

A kapott válasz az alábbiak-
ban olvasható. Mint láthatják,
nem túl bõbeszédû, de szögez-
zük le, lényegre törõ:

„Megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság 2011.
április elején állampolgári be-
jelentés alapján nagyobb ér-

tékre elkövetett lopás bûntet-
tének gyanúja miatt indított
büntetõeljárást ismeretlen el-
követõkkel szemben. A beje-
lentés adatai alapján a MÁV
zalaegerszegi üzemének felszá-
molása során ismeretlen elkö-
vetõk nyilvántartásban nem
szereplõ fémtárgyakat fémhul-
ladékként értékesítették. A
nyomozás során megalapozott

gyanú merült fel arra, hogy a
bûncselekményt nyolc MÁV al-
kalmazott követte el. A Zala-
egerszegi Rendõrkapitányság
az iratokat vádemelési javas-
lattal megküldi az ügyész-
ségnek.”

Ennyi történt lapzártáig. A
folytatásról tájékoztatjuk olva-
sónkat.

Farsang Lajos

A fûtõház közelében egy Romániában gyártott Dacia M47
típusú mozdony. Értesüléseink szerint ilyen gépek javításához
szükséges alkatrészek is a hulladéktelepre kerülhettek.

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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