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Kiadták Orbánra a „kilövési engedélyt?”
„Demokráciaexport” az Egyesült Államokból
Necas-kabinet volt. Ráadásul a
cseh kormány megbuktatásakor még nem volt ukrán válság.
Az Egyesült Államok és az unió
érdekei most duplájára, sõt
háromszorosára nõttek. Ráadásul az Orbán-kormány sokkal
függetlenebb döntéseket hoz,
mint annak idején Petr Necas.
Ez elég ahhoz, hogy elkezdõdjön egy folyamat, hogy megbuktassák az Orbán-kormányt mondta a volt szóvivõ.

Hajek arról beszélt, hogy
Csehországban az amerikaiak
akarták azt, hogy 2013-ban
megbukjon az akkori kormány.
A Necas-kormány bõvíteni akarta a temerini atomerõmûvet. A
cseh kormányfõ Moszkvában
világossá tette, hogy korrekt
verseny lesz. Ez sértette a
nyugati érdekeket, lecserélték
az amerikai nagykövetet, mert
képtelen volt megszerezni
(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: MTI

Fotó: wikipedia
Petr Hajek: – Az Orbán-kormány most ugyanolyan engedetlen,
mint a Necas-kabinet volt.

Ragadós példa...
Rajz: Farkas László

Orbán Viktor célkeresztbe került?
Gyakorlatilag puccsal bukMeglepõ riportot hallottam
nemrég az m1 híradójában. A tatták meg a cseh kormányt
mûsorvezetõ felvezetése sze- korrupciós botrányra hivatkozrint a temerini atomerõmû va. A Magyar Nemzetnek nyibõvítését nem amerikai cég latkozott errõl Petr Hajek, a
nyerte, ezért az amerikaiak egy korábbi államfõ, Václav Klaus
korrupciós ügy kirobbantásá- szóvivõje. Hajek szerint Petr
val akarták elérni, hogy 2013- Necas nem engedte verseny
ban megbukjon a Petr Necas nélkül nyerni az amerikaiakat
vezette cseh kormány. Errõl a a temerini atomerõmû bõvítékorábbi cseh államfõ volt szó- si tenderén. Washington gyavivõje beszélt a híradónak. korlatilag megrendelte a práPetr Hajek azt is mondta, hogy gai kormány megbuktatását.
most az Orbán-kormány hoz Hajek az interjúban elmondta:
sokkal függetlenebb döntése- Magyarországnak is vigyáznia
ket, mint annak idején Petr kell, mert ha továbbra is engeNecas. Ez szerinte összefügg- detlen lesz Washingtonnal és
het a NAV-vezetõk kitiltási Brüsszellel szemben, akkor
ügyével, vagyis egy ugyancsak bármire felkészülhet.
– Az Orbán-kormány most
korrupciós ügyet sejtet most
ugyanolyan engedetlen, mint a
az Egyesült Államok.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

14760

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

– Nekünk is össze kellene ütnünk egy Facebook-oldalt!
Mondjuk „Egymillióan a fröccsárak csökkentéséért”
címmel...
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Kiadták Orbánra a „kilövési engedélyt?”
„Demokráciaexport” az Egyesült Államokból

Fotó: mno.hu
Petr Necas világossá tette, hogy korrekt verseny lesz a
temerini bõvítésnél.
de nyilvánvaló, hogy a forga(Folytatás az 1. oldalról)
Temerint. A következõ nagykövet tókönyv ez. Feszültséget keltemár úgy ment Prágába, hogy nek a társadalomban és kialamegszerzi Temerint. A hadmû- kítanak olyan csoportokat,
velet azután indult, hogy Ne- amelyek a kormány távozását
cas hazatért Moszkvából – követelik. Ezt a módszert többmondta a Magyar Nemzetnek ször és több helyen alkalmazPetr Hajek. Szerinte az ame- ták már a nyugatiak.
rikaiak bármi áron meg akarA volt szóvivõ szerint ilyen
ták akadályozni, hogy a teme- volt a „Bársonyos forradalom”
rini beruházást az oroszok és az „Arab tavasz”, de ugyankapják. Ezért kirobbantottak ezt a módszert alkalmazzák
egy korrupciós álbotrányt, Szíriában és Ukrajnában is.
amibe a kormány belebukott.
Forrás: m1 és mno.hu
Az ügylet sikeresnek bizonyult, a kormány megbukott, a
***
tendert törölték.
– Ez már a forgatókönyv
E riporttól függetlenül már
része – fogalmazott Petr Hajek régóta motoszkál bennem a
a budapesti tüntetésekkel kap- kérdés: melyik rosszabb?
csolatban. – A demonstrációkat
Az utópisztikus eszmerendaz Orbán-kormány megdönté- szerrel álcázott kommunista
sére dolgozták ki.
diktatúra megtestesítõje, a SzovA forgatókönyv – a volt szó- jetunió, vagy a demokráciának
vivõ szerint – az, hogy kirob- nevezett szemfényvesztés fõ
bantanak egy korrupciós ügyet, képviselõje, az Egyesült Álami évekig húzódik eredmény- lamok?
telenül, de közben a kormány
A Szovjetunióval kapcsolatebbe belebukik.
ban több évtizedes szomorú
– Nem látok bele túl mé- tapasztalataink vannak. Szelyen a magyar eseményekbe, rencsére már az egykori or-

szág és eszmerendszere sem
létezik.
Itt van helyette a másik
nagy „testvér”, az Egyesült Államok, amely igazán „testvériesen” viselkedik velünk szemben. A hazánkba akkreditált
ügyeletes amerikai testvérünk
most éppen André Goodfriend ügyvivõ.
Teszi is a dolgát rendesen.
Mert ha nem tenné, õt is
lecserélnék.
Hogy Petr Hajek nyilatkozatának mennyi a valóságalapja, az elõbb-utóbb kiderül.
Ettõl függetlenül az az érzésem, hogy a Szovjetunió
megszûnése után – sok tekintetben – csöbörbõl vödörbe
estünk.
Nehéz elfogadni egy olyan
országtól a kioktatást a demokráciáról, az emberi jogokról, a
sajtószabadságról,
amellyel
szemben ilyen téren lennének
indokolt kérdéseink, felvetéseink. A teljesség igénye nélkül néhány:
– Hány millió õslakos indiánt irtottak ki a „honfoglaló
amerikaiak?”
– Hány évig éltek rabszolgaságban milliók Amerikában?
– Az Amerikai Egyesült Államokban még a XX. század
utolsó negyedében is volt
olyan állam, ahol törvény til-

totta a fehérek és a feketék
házasságát.
– Az Egyesült Államok több
államában még ma is érvényben van a halálbüntetés, s ki is
végzik az elítélteket.
– Mi történik az Egyesült
Államok által fenntartott hírhedt quantánamói fogolytáborban?
– Az Egyesült Államokban
tört ki a 2008-as gazdasági
világválságot elindító jelzálogbotrány.
– Az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás alapján Amerikából kaphatjuk a génmanipulált élelmiszereket is.
– Hány dél-amerikai, délázsiai és afrikai országban döntötte meg az USA a lakosság
által törvényesen megválasztott kormányt?
– Miért akarja a fenti folyamatot kiterjeszteni KözépKelet Európára is?
Csak néhány kérdés és észrevétel. Ezek tükrében talán
lehet is valóságalapja annak,
amit Petr Hajek mondott.
Ráadásul az események kísértetiesen hasonlítanak a Petr
Hajek által elmondottakra.
Korrupciós ügyekre való hivatkozások, utcai demonstrációk
egymás után. Vajon mi lesz a
következõ lépés?
E.E.

Fotó: index
Che Guevara a zászlón. „Közfelháborodás napja” Budapesten
november 17-én. Forgatókönyv szerint.

Hirdetésszervezõket
Fotó: Facebook
André Goodfriend nem tétlenkedik. Ellátogatott egy szakiskolába, ahol ápolási gyakorlatot tekintett meg.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Ügyvivõ úr, mi van a puttonyban?
„Korrupció a latin corruptio – rontás, romlás – fogalomból ered és lényegében olyan
törvénybe vagy közerkölcsbe
ütközõ cselekedetet jelent,
aminek során valaki pénzért
vagy más juttatásért, esetleg
juttatásért való kilátásért cserébe jogosulatlan elõnyökhöz
segít másokat. A közösség javainak a fennálló jogi és/vagy
erkölcsi normákat sértõ mó-

don való eltulajdonítása, nagyjából talán így foglalható össze
a korrupció lényege.” (Bogár
László.)
Most már hetek óta zajlik
kies hazánkban egy soha véget
nem érõ szappanoperához hasonlító politikai csatározás Vida Ildikónak az Egyesült Államokból való kitiltása kapcsán. Történt, hogy André
Goodfriend, az USA magyaror-

André Goodfriend és Vida Ildikó. Hiányzott a tolmács.

Szabályozó rendszer született a
betegellátók mindennapi munkájának
megkönnyítése, a nagyobb
betegbiztonság érdekében
A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot gyakorló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a magyarországi betegellátás biztonságosabbá tétele érdekében.
Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a betegek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk
arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, veszélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap mint nap a gyógyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában
véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy apró figyelmetlenség,
ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egészségügyi szakemberek ezek alapján olyan mûködési szabályokat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a
gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek
elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködését is elõsegítik.
A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt szerzõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók több
figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékoztatására,
oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak az állapotáról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal
együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kórházba kerülõ betegek jelentõs része sokszor a rosszul szedett
vagy nem beszedett gyógyszerek miatt szorul ellátásra. A BELLA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítanak a betegekre. Ennek jelentõsége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következtében elkerülhetõek pl. azok a kockázatok, amik az együtt szedett gyógyszerek, vagy rosszul alkalmazott szerek következtében léphetnek fel.
A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve például a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukorbetegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók, a
gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni.
Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók felismerjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket, hiszen a
szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze
is biztonságosabbá válik.
A program (TÁMOP - 6.2.5./A) uniós támogatásból a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet koordinációjával valósul meg.

Fotó: nol.hu
Egy amerikai „turista” Budapesten. Az ideiglenes ügyvivõ
hátizsákosan az „internetes” tüntetésen.
szági képviseletének ideiglenes ügyvivõje kiszivárogtatta,
hogy néhány magyar köztisztviselõ nem kívánatos személy
lett a tengerentúli államban.
Neveket ugyan nem mondott az ügyvivõ, csak annyit
szellõztetett meg, hogy az érintett, „persona non grata-nak”
minõsített tisztségviselõk bizonyos nagyarányú ÁFA- csalások
és korrupciós ügyletek miatt
kerültek kitiltásra. A sajtóban
megindultak a találgatások,
röpködtek a nevek, s közülük
egyikük, a NAV elnöke beismerte, hogy õ az egyik a feltételezett lista szereplõi közül.
Vida Ildikó megkísérelte,
hogy konkrétumokat tudjon
meg az õt, illetve az általa vezetett adóhatóságot ért vádakkal kapcsolatban, de André
Goodfriend azóta is jótékony
homályban tartja a szankciók
eredõjét. A NAV-elnök személyesen is felkereste az amerikaiak nagyhatalmú budapesti
ügyintézõjét, de a közvetlen
találkozás sem vezetett eredményre. Goodfriend továbbra
is titkolózik, csak általános-

ságokat fogalmazott meg megbeszélésük során. Az „ügy” egyre csak dagad anélkül, hogy
jottányit is közelebb került
volna a megnyugtató igazsághoz.
Legutóbb Varga Mihály,
a Nemzetgazdasági Minisztérium tárcavezetõje közölte,
hogy amint konkrétumok kerülnek nyilvánosságra az állítólagos korrupciós ügyekkel
kapcsolatban, kész megindítani a vizsgálatot Vida Ildikó
ellen, ami a NAV elnökének
távozását is hozhatja. A labda
most az amerikaiak térfelén
pattog.
Emlékezünk még a nem
olyan régen volt internet-adó
elleni tüntetésre. André Goodfriend akkor – diplomatáktól
meglehetõsen szokatlan módon – egy panyókára vetett
hátizsákkal a vállán vegyült el a
demonstrálók között. Közeledik a Mikulás ünnepe. Lassacskán itt lenne az ideje, hogy az
ügyvivõ úr kipakoljon: hadd
lássuk, mégis mi van a puttonyban?
f.l.
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Négyszer is lehulltak a falevelek (4.)
Nemeshetési tüzérek a Nagy Háborúban

Tuboly Károly fotója (felsõ sorban középen) A Magyar Tüzér
címû kötetben.
Tuboly Károlyt, a harmadik
nemeshetési öregtüzért is személyesen ismerhettem még.
Emlékszem a régi tornácos
házra, ahol csendben szortyogtatta meggyfaszárú pipáját egy
hátas székben üldögélve. A
szintén a házban lakó rokonunknál segédkeztem gyerekként a kepehordásnál. A learatott gabonát hordtuk be
szekerekkel a mezõrõl, s raktuk asztagokba. Károly bácsi
akkor már igencsak megfáradt
öregember volt. Pipája füstfüggönyén át nézte szorgoskodásunkat, s lehet, hogy szótlanságában éppen azokra a fiatalkori esztendõkre gondolt, melyeket elvett tõle a Nagy Háború. Az egykori fõtüzér megjárta a szerb és az orosz
frontot, harcolt a románok ellen, s kétszer is küzdött az
olasz hadszíntéren. Részt vett
a Görz környéki súlyos harcokban. Idézzünk fel egy részletet A Magyar Tüzérbõl:
„Az idegfeszültség fokmérõje a csapat éjjeli magatar-

Katonai pályafutása az I. világháborúban.
tása. Hajnalban innen is, túlról
is számtalan fény villant, lövés
és világító töltény, míg a fényszórók kévéi egyszer megfontoltan, másszor sietve s visszavisszatérve kutatták végig a terepet, az egyik fél javára, a
másik kárára.
Hatodikán pedig 6 óra 45
perctõl füstbe és porba merült
a síkság. E hatalmas pergõtûz
leírása erõn felül való feladat:
hangja egy õrültnek óriási orgonán való tombolása, szívbe-

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 sz.: 8-12

•

agybamarkoló, hatása iszonyatos. Az óra mutatójának haladásával fokozódott a tûz hevessége s a csattanó, reccsenõ
becsapódások, szétcsapó kõzet, aláhulló földtömeg örvényében rövidesen senki sem
ismerte ki magát. A porban,
füstben megszûnt a látás, a
robbanásoktól a hallás. Az
árok rövidesen eltûnt; az állás
göröngy, kõtömb, lerombolt
akadály és betemetett fedezékek sorává változott. S. Martino a 3. honvéd gyalogezred
nagy sírjává lett. (…) A 6-áról
7-ére virradó éjjel megindult
az ellentámadás. A tüzérség az
összekuszálódott helyzetre való tekintettel csak nagyon óvatosan mûködhetett s alig nyújthatott támogatást. (..) Gyalogságunk kézigránáttal, késsel és
fütykössel küzdötte elõre magát és már-már elérte a hegy
csúcsát, amikor az olaszok hátbakapták s e pillér elvesztésével elveszett Görz is. (…) A 2.
honvéd népfölkelõ ezred Plevna-nál még 8-án délig rendkívül véres utóvédharcot vívott
s ezzel fedezte a visszavonulást. A Sabatino-n azonban

még volt élet. A megszállók
közül többen ott maradtak és
ezek nem adták meg magukat,
hanem rendületlenül védekeztek lyukaikban és az alagutakban. S mivel megadásról hallani sem akartak, az olaszok
ördögi ötlettel kõolaj-tartályokat szállítottak elõre, beöntötték ezt a kavernák bejárataiba
s meggyújtották. A Sabatino
naphosszat égett és füstölgött,
mialatt a dalmát 37. gyalogezred egyik zászlóaljának maradványait s a bástyába beépített
lövegek kezelõlegénysége elpusztultak benne.”
Négyszer is lehulltak a falevelek… Az uralkodói ígéret
szerint hetek-hónapok alatt
gyõztesen megvívható háború négy éven át tombolt
Európa hadszínterein. Az õszi
hazatérés helyett hosszú évekig véreztek a magyar katonák a frontokon, köztük azok a
hajdani nemeshetési fõtüzérek, akik a végsõ összeomlás
után visszatérhettek családjukhoz.
Tisztelet a hõsöknek!
f.l.
(Vége)

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 25 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
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„Az ígéretet be kell tartani”…
Beszélgetés Bánhegyi Péterrel, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõjével
Kugler László lemondása
után Bánhegyi Péter lett 2014.
október elsejétõl az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje. Vele beszélgettünk az
eddigi tapasztalatokról és a
tervekrõl.
– Másfél hónapja a cég
vezetõje…
– Megtörtént a cég átadásátvétele, s máris mélyvízbe
kerültem.
– Ez egy volt ZTE-úszónak
nem jelenthetett gondot…
– Bár voltak a belépés elõtt
terveim, a helyzet diktálta követelményekhez igazodni kellett.
– Például?
– Balaicz Zoltán a nyáron –
még polgármester-jelöltként –
ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén rendezni szeretné az új testülettel a városi
strand helyzetét. Egyrészt ezzel kapcsolatban vannak teendõink, másrészt az AquaCity is
egy tucat évet megélt már, va-

gyis ott is akadnak felújítási
feladatok. Több csúszda is „kiöregedett”, pótlásukról gondoskodnunk kell, s ezzel kapcsolatban kikérjük a lakosság,
a vendégek véleményét is.
– A közvéleményt nagyon
érdekli a városi stranddal kapcsolatos konkrét elképzelés…
– Polgármester úr november 11-én, éppen a fedettuszoda felújításával kapcsolatos sajtótájékoztatón említette, hogy
beszélt Gyárfás Tamással, a
Magyar Úszószövetség elnökével, néhány nap múlva találkozik Borkai Zsolttal, a Magyar
Olimpia Bizottság elnökével,
továbbá már tárgyalt Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelõs államtitkár aszszonnyal a tanuszoda programmal kapcsolatban. Szükség
van erre, mint ahogy az 50
méteres szabadtéri medence
újjáépítésére is. Ehhez természetesen jelentõs összeg szükséges. Amennyiben a 2015-ös

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán, Bánhegyi Péter és Horváth Csaba, a Zalaegerszegi Úszóklub elnökségi tagja a sajtótájékoztatón.

költségvetésben ez elfogadásra
kerül februárban, a munka –
ahogy az idõjárás engedi – tavasszal kezdõdhet leghamarabb. A nyári ígéretet be kell
tartani, s ezt bizonyítja, hogy
már megkezdõdött a tervezés,
s erõteljes a lobbitevékenység
is. Arra nincs esély, hogy a
strand 2015 május elsején
strandként kinyisson, arra viszont van, hogy sikeres lobbitevékenység és a költségvetés
elfogadása után tavasszal elkezdõdjenek a munkák. Ez legalább fél évig tart majd, s a
lakosság látja, hogy az ígéretnek megfelelõen történik minden. Ha csak szeptemberre is
készülne el az 50 méteres medence, egy könnyûszerkezetes
megoldással, vagy sátortetõvel
feloldódna egy több évtizede
tartó feszültség.
– A 25 méteres fedett leterheltségére gondol?
– Mint egykori úszó jól
ismerem a körülményeket. A
25 méteres medence 5 pályáján osztoznak az úszók, az
úszásoktatás résztvevõi, a diákok, más sportágak versenyzõi, a gyógyúszók és az amatõr
úszó törzsvendégek.
– Az elõbb már említette a
fedettuszodát. Sikerült egy-két
dolgot felújítani.
– Tulajdonképpen az úszóklub jó eredményeinek köszönhetõ a 12 millió forintos
központi támogatás. Szeretnénk a tömegsportot is visszacsábítani, de amíg a korábban
említett fejlesztést nem sikerül
megoldani, ennek nincs reális
lehetõsége.
– Az idõjárás gyakran
megtréfál mostanában bennünket. Július második felé-

Bánhegyi Péter: – Kikérjük a
lakosság, a vendégek véleményét.
ben és augusztusban annyi
esõs nap volt, mint amennyi
mostanában soha. Június elsõ
felében ellenben tombolt a kánikula. Az AquaCity viszont
zárva volt…
– Erre oda kell figyelni és
készülünk is rá. Mivel ebben az
idõszakban még folyik a tanítás, legalább a hétvégi nyitva
tartásról gondoskodni kell. Az
AquaCityben két lényeges újdonságot szeretnénk bevezetni. Az alsó tagozatos diákok
szüleinek nagy gondja szünidõben a gyerekek elhelyezése.
Nyári tábort szervezünk számukra elérhetõ áron. A másik
ötletünk – amit külföldi tapasztalatokra építünk –, hogy
változatos programokat tervezünk programszervezõk közremûködésével. Ezek a rendezvények – reményeink szerint –
felnõtteket, gyermekeket egyaránt vonzanak és lekötnek
majd.
E.E.

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

www.zalatajkiado.hu
Az 50 méteres szabadtéri medence újjáépítésre vár.
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Kitiltások Amerikából és a norvég alap

Barack Obama fogadta az Ökotárs Alapítvány vezetõjét, Móra
Veronikát. Világos üzenet.
Az olvasóban joggal felmerülhet a kétség, hogy miként
kerül a csizma az asztalra, azaz
miként fér meg egy címben a
két téma. Az alábbiakban a kétség eloszlatására teszek kísérletet saját tanult szakterületem, a pénzgazdaságtan szabályait alapul véve.
Kezdjük a norvég alappal.
Norvégia nem tagja az EU-nak,
de a közös piac minden elõnyét élvezi, hozzájárulást azonban a közös kasszába nem kell
fizetnie, pedig ha tag lenne,
egyik legnagyobb nettó befizetõ lenne Svájccal egyetemben,
amely ország szintén nem tag.
Az ilyen státuszú országok
az elõnyökért azt vállalták,
hogy az uniós alapok nettó
kedvezményezettjeinek (mint
hazánk is) az uniós pénzekhez
hasonló módon felhasználható
alapokat létesítenek és az érintett kormányokkal errõl megállapodásokat kötnek. A norvég, a svájci alap tehát ugyanúgy magyar költségvetési, tehát magyar költségvetési közpénz, mint ahogy az uniós források, szétosztása tehát elõre
eldöntött, a felek között rögzített megállapodások szerint
kell történjen.
A norvég alappal való
visszaélés pedig költségvetési
csalás, hazai büntetõ ügy. A
norvég alap egy tekintélyes része a civil társadalmak által
megfogalmazott igények kielégítésére fordítható a megállapodás szerint. A norvég anyaforrás azonban az EU-n kívül
másfelé is adományoz civileknek. Egyebek mellett támogat
amerikai kedvezményezetteket
is, mint Clintonék alapítványa.
Utóbbiak pedig nagyon aktívak a hazai „civilek”, mint a

Bajnai vezette Haza és Haladás támogatásában, annak minden kétséget kizáró jellegû,
politikai motivációjú akciói finanszírozásában. (A Soros források alaposan lejáratódtak az
elmúlt években az érintett EU
országokban.)
Amerikában nem csak a
Klub rádió ügyét viselik szívükön magas rangú amerikai
tisztségviselõk, de nagyon berzenkednek a norvég alap körüli história kapcsán is. Nem
csak Clinton volt elnök és volt
külügyminiszter, leendõ elnök
aspiráns neje Hillary is így
tesz, de maga az elnök Obama
is. Mi több, a hivatalban lévõ
elnök legutóbb fogadta a norvég alap hazai nagyasszonyát
és vele sajtónyilvánosan parolázott.
Fogadni a Fehér Házban
amerikai elnökök (és minden
más magas rangú állami vezetõk bárhol a világon) azt szokták, aki vagy az amerikai kormányzatnak nagyon fontos,
vagy valaki olyanoknak az ajánlása alapján fogadnak valakit,
amely ajánlók fontosak a kormányzatnak. Egy ilyen aktusnak az a világos üzenete, hogy
veled vagyunk, támogatunk,
kiállunk érted. Ezek szerint a
norvég alap ügye nagyon fontos Amerikának, azért kiállnak,
természetesen azokkal a kifogásolt „projektekkel” együtt,
amik most erõsen a hazai
pénzügyi ellenõrzési szakmai
kritika pergõtüzében állnak és
a bûntetõ kódex alapeseteit
(tiltott pénzügyi tevékenység,
hûtlen kezelés, okirathamisítás) testesítik meg.
A projektek „szigorúan” civilek, mint amilyen „civil” az
azóta háttérbe húzódott egy-

kori miniszterelnöki önjelölt
Bajnai Haza és Haladása is. Ezt
a vak is láthatja.
Most nyer értelmet az, ami
miatt az írás elején a pénzgazdálkodás szabályait említettem. Ha egy üzlet direktben
valamilyen (fõként politikai)
okból közvetlenül az érintett
felek között nem jöhet létre,
de fontos, hogy megkössék,
álcázva kötik meg. Gondolom
nem nehéz megérteni, hogy
a titkosszolgálatoknak szükségük van az álcára (szinte
mindig), azért titkosak, hogy
másnak látszanak, mint amik
valójában.
A devizapiacon az ilyen üzleteket úgy kötik, hogy közbeiktatnak egy mindkét félnek
elfogadható harmadik partnert, aki kifelé is minden kétséget kizáró módon képviselhetõ. Az egymást kerülni akaró
felek nem közvetlenül egymással, hanem a harmadik féllel,
mint partnerrel szerzõdnek, és
minden sima.
A másik megoldás, hogy a
felek átveszik egymás kötelezettségeit és azt egymás helyett teljesítik, így kerülik el a
direkt üzleti érintkezést. A
Clintonok, a hivatalban lévõ
amerikai elnök megnyilvánulása, beleértve a parolázást a
norvég alap nagyasszonnyal
valamiféle nagyon féltett és
védett, de megbolygatott érdekeltséget sejtet a hazai norvégalap botrány körül, amit direktben nem szabad feltárni, de
mindenképpen meg kell torolni a bolygatókat valamilyen
módon.
Mi más lehet a sérelem,
mint az álcaháló fellebbentése
holmi civilnek maszkírozott
ügyekrõl, amik valójában nagyon is politikai ügyeket hi-

vatottak szolgálni. A norvég hivatalosságok ideges toporgása
is éppen azt jelzi, hogy mindenképpen kerülniük kell az
õszinte feltárást, de a vádaskodásokhoz szükséges szuszt viszont elfojtották a szakérõi
vizsgálatok megállapításai. Azt
meg nem vallhatják meg, hogy
éppen õk a középre állított
harmadik fél, akivel valamilyen
csereüzlet köttetett. Minden
álcázott ügyet célszerû azonban másodvonalbeli védelemmel is ellátni. Ki más, mint a
valódi érdekeltek titkos szolgálata képes ezt a védelmet
biztosítani, azaz fogólapot keríteni és szükség esetén kézbe
tartani arra az esetre, ha –
mint ahogy történt is – lehull a
lepel és kiderül, hogy az álca
mögött mi is húzódik valójában. Jól meg kell vádolni az
érintett feltárókat, azt kell
mondani, amitõl tartanak,
hogy korruptak, olyan területen, ahol e korrupció a legveszélyesebb éppen az adóhatóságnál.
Arra, hogy volt-e a fogólap
megszerzése érdekében (ÁFA
csalásban való kormányzati illetékesek részvétele) berántási
kísérlet, és hogy ez sikertelen,
vagy sikeres volt-e még nincs
egyértelmû válasz. A kitiltási
részletek ügyében való sejtelmes titkolódzás a jelenlegi állás szerint azt sugallja, ha volt
is kísérlet, annak legjobb esetben is X az eredménye, azaz az
esetleges vádlóra is hullhat bõven vád, ezért inkább titokzatoskodik és hallgat, ismerve a
régi bölcsességet, hogy a vádakból még akkor is, ha alaptalanok, valami majd mégis
megragad.
Boros Imre
közgazdász

Az Egyesült Államok nagyon aktív a magyar „civilek”
támogatásában. Egyik kedvenc a Bajnai Gordon vezette Haza
és Haladás.
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Zalatáj humorda Aggódó Ágnes asszony
Rajz: Farkas László

Civilek...

Egy békés tüntetõ… Érte is aggódott Kunhalmi Ágnes.

– Gõzöm sincs, miért vonják kétségbe, hogy civil a
tüntetésünk?! Hiszen csupán a rendõrök vannak egyenruhában!...

Identitás zavar

– Most már teljesen összezavarodtam! Régen a gazdagok
voltak a kapitalisták, most meg milliárdosok a baloldaliak...

Iskolai kiegészítõk...

Régen: tornazsák

Ma: mobil-tok

Hétfõn este újabb tüntetés
zajlott Budapesten, vidéki
nagyvárosokban, sõt külföldi
helyszíneken is. A demonstráció szervezõi „A közfelháborodás napjának” keresztelték az
éppen aktuális megmozdulást,
amit az Orbán-kormány belés külpolitikája elleni fellépésként hirdettek meg – persze voltak „alcímek” is: szabadság, sajtószabadság, korrupció
és persze megint „Mocskos
HírTV!”…
A közfelháborodás – úgy
tûnik – közel sem akkora, mint
azt a szervezõk gondolták,
mert a Facebookon elõzõleg
bejelentkezõk számához mérten is kevesebben mentek el a
Kossuth térre, mint ahogy azt
prognosztizálták. A Parlament
elõtt azért össze jöttek jó pár
ezren, hogy meghallgassák a
szónokokat és belebömböljék
az éjszakába: Orbán takarodj!
A tüntetés alig több mint egy
óra múlva hivatalosan véget
ért. Hivatalosan. Mert miután a
szervezõk otthagyták a teret,
mint eb a Szaharát, magukra
hagyva a tüntetõket, sokan a
téren maradtak, s a „kemény
mag” megpróbált behatolni az
Országházba. Órákig tartó „szemezés” kezdõdött a tüntetõk
és az épület fõbejáratát biztosító rendõrök között, megspékelve egy kis lökdösõdéssel, dobálással.
Még jócskán voltak a legkitartóbb tüntetõk a téren, amikor látva a sok elszánt rendõrt
a leginkább „közfelháborodottakkal” szemben, Kunhalmi
Ágnes, a szocialisták budapesti
elnök asszonya sebtében bejegyzett néhány sort a közösségi oldalára. „Arra kérem a
belügyminisztert és a Kossuth
téren dolgozó rendõri vezetõket, hogy különös óvatossággal
és körültekintéssel kezeljék a
kialakult helyzetet. Garantálják
a békés tüntetõk testi épségét”. Ágnes asszonynak nagy

szíve van: hétfõn este is mélységes aggodalom töltötte be,
amikor attól tartva, hogy a békés és természetesen civil tüntetõk atrocitásait esetleg nem
tolerálják a végletekig a rendõrök. Aggodalma azonban teljesen feleslegesnek bizonyult.
A rendõrök, amikor úgy gondolták, mivel régen elhangzott
már az estéli harangszó, azért
mindenkinek inkább ágyban
lenne a helye (különös óvatossággal és körültekintéssel), kiszorították a tüntetõket a
térrõl.
Happy end. Megvolt a felháborodás, a tüntetés is békében. Csakhogy. Meg nem állhatjuk, hogy vissza ne idõzzük
2006 õszét. Felháborodás volt
akkor is, tüntetés is. De hogy a
rendõrség „különös óvatossággal és körültekintéssel” kezelte
volna a helyzetet? Hát nem.
Gumibotoztak, lõttek – több
tüntetõ szenvedett súlyos sérülést. Kunhalmi Ágnes, akárcsak egyetlen baloldali politikus sem szólt a belügyminiszternek, hogy ezt azért mégsem
kellene, Ágnes asszony akkor
nem aggódott. No igen, persze
más most a szitu. Most civilek
tüntetnek – békésen. 2006ban viszont „fideszes csürhe”
volt az utcán.
Nekik úgy kellett. Naná.
f.l.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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„Nagykanizsát szolgáljuk”
Beszélgetés Dénes Sándorral, a város új polgármesterével

Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy városunk dinamikusan
fejlõdõ település legyen.

Fotó: Kanizsa hetilap

– Az egyéni elképzelés mellett egy csapatmunka eredménye a kidolgozott tervezet,
melyben a következõ öt évre
több lényeges irányvonalat is
meghatároztunk. Talán az elsõ
helyen szerepelhet az egyik
legfontosabb terület: a munkahelyteremtés. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a vállalkozás- és gazdaságfejlesztõ forrásokból minél többet megszerezzünk, ezáltal elõsegítsük a
munkahelyteremtést. A tõkebefektetõ vállalkozások idetelepülését kiemelten kell kezelni. Az
itt befektetni szándékozóknak
látniuk kell, hogy Nagykanizsa
várja õket, viszont minden esetben körültekintõen, a város vagyonát nem kockáztatva kell
eljárnunk.
– A helyi vállalkozókat is
támogatni kívánják?
– Alapvetõ érdekünk a kanizsai gazdálkodó szervezetek
és vállalkozások támogatása. Törekedni kell a helyi vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartásra és jelzéseik, javaslataik,
észrevételeik meghallgatására.
Mindeközben minden lehetséges módon elõ kell segíteni a
helyi kis- és középvállalkozói
szféra megerõsödését, hisz csak
ez teremtheti meg a tartós és
kiegyensúlyozott gazdasági fejlõdés biztonságos alapjait. Az új

befektetõk letelepedéséhez infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari területeket
kell kialakítanunk, mivel a meglévõk lassan elfogynak. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is,
hogy megfelelõ létszámban álljon rendelkezésre szakképzett
munkaerõ, melyhez elengedhetetlen a piaci igényekhez alkalmazkodó szakképzési struktúra.
Felelõsséggel kijelenthetõ, hogy
Nagykanizsára a magas hozzáadott értéket képviselõ, s ennek
következtében felkészült szakembereket igénylõ gazdasági
társaságokat kell letelepíteni.
– Ezen kívül számos tennivalójuk akad más területeken
is. Mik ezek?
– Az úthálózat fejlesztése az
elkövetkezõ idõszak terveinek
egyik sarkalatos pontja, ezért
erre a területre is igen nagy
hangsúlyt kell fektetni. Nagyon
fontos azonban, hogy ezek a
munkák szabályos mûszaki tervek alapján, szakszerûen készüljenek el. Az új utak építésén kívül az önkormányzat kezelésében lévõ burkolt utak karbantartása, kátyúzása elkerülhetetlen. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is indokolt a város
bel- és külterületén egyaránt.
Célunk Kanizsa természeti,
építészeti, közösségi értékeinek különös odafigyeléssel való

Az új közgyûlés mindjárt közmeghallgatással kezdte a munkát.
Azzal, hogy Nagykanizsa
polgármesterévé választották,
nem hagyta el végleg a katedrát,
továbbra is fizikát tanít a
Batthyány Lajos Gimnáziumban, ugyanis mint elmondta: a
diákok feltöltik energiával. S
nem mellesleg a tanítványai is
számítanak rá, hiszen többen
érettségire készülnek, fakultációra járnak.
– Már eltelt néhány hét a
választás óta, megalakult az új
közgyûlés. Indulhat a munka?
– Örülök, hogy mind a 10
egyéni körzetben a FideszKDNP-siker született, ez óriási
eredmény. A sikeres embereink
mögött pedig családjaik állnak,
akik kitartóan támogatták õket.
Nálunk is hasonló a helyzet, a
feleségem és négy gyermekem
bizalmat szavazott és kiálltak
mellettem, s ez természetesen
még nagyobb erõt ad ahhoz,
hogy a városért dolgozzak.
– Közösen a szavazókkal?
– Igen, hiszek a közös munka, a közös gondolkodás erejében. Együtt könnyebb és hatékonyabb. Sok feladat áll elõt-

tünk, de közösen dolgozva,
minden területen tovább közelíthetünk az általunk megálmodott kanizsai jövõkép felé.
Azért dolgozunk nap, mint nap,
hogy városunk dinamikusan fejlõdõ, példaértékû település legyen, melyre valamennyi itt élõ
büszke lehet. Csak így tehetjük
lehetõvé, hogy Nagykanizsa otthont teremtsen minél több polgár számára, akik munkát, megélhetést találnak, gyermekeket
nevelnek és gyarapítják a várost. Célunk, hogy Nagykanizsa
virágzó ipari, kereskedelmi, oktatási és kulturális központ,
vonzó és befogadó város legyen. Ezen célokat csak közös
munkával, a kormánnyal, a parlamenti képviselõvel, Cseresnyés Péterrel, a megyével, az
önkormányzattal és Nagykanizsa polgáraival együttmûködve
tudjuk elérni.
– Programjának célja, hogy
kijelölje azokat a feladatokat,
amelyeket az önkormányzat a
következõ idõszakban a legfontosabbnak tart. Ezek megvalósításán kíván dolgozni?

Nagykanizsa, Erzsébet tér. Szeretnék a város turisztikai vonzerejét növelni.

megbecsülése. Szükségesnek tartjuk, hogy új játszóterek épüljenek városunkban. Folytatjuk a
játszóterek EU-s szintû játékokkal való felszerelését, a régi, korszerûtlen játékelemeket lecseréljük. Mindent megteszünk
azért, hogy a Principális csatorna medrének mélyítése, a 61es elkerülõ út megépítése a leggyorsabban megtörténjen.
– Nagykanizsa továbbra is
kiemelt feladatot kíván betölteni a térség, a régió közoktatási
feladatainak
ellátásában?
– Fontosnak tartjuk Nagykanizsa iskolaváros jellegének megtartását, erõsítését, a „tanuló város” kihívásnak való megfelelést. Biztosítjuk bölcsõdéinkben, óvodáinkban és iskoláinkban a mûködésükhöz szükséges
feltételeket. Különösen fontos a
szakképzési rendszer megújítása, a munkaerõpiac kínálati és
keresleti oldala egyensúlyának a
megteremtése. A Kanizsa TISZK
küldetése a város és a régió
képzéseinek, szakmacsoportjai-

az színház, képzõmûvészet, zene vagy éppen tánc. Támogatjuk azon civil szervezetek közösségformáló, kultúraépítõ tevékenységét, amelyek munkájukkal hozzájárulnak városunk
szellemi életének sokszínûségéhez. Segítjük és támogatjuk a
történelmi egyházak szolgálatát, karitatív munkájukhoz, fejlesztési törekvéseikhez anyagilag is hozzájárulunk. A sport az
egészségmegõrzés egyik legfõbb eszköze, a közösségi élet
egyik legfontosabb területe. Lehetõség szerint növeljük a
Sport Alapot a helyi sportegyesületek támogatására, mûködési
feltételeinek javítására. Patronáljuk a tömegsportot és az
egészséges életmódot népszerûsítõ rendezvényeket. Kiemelt
támogatást biztosítunk az óvodai és iskolai sporttevékenységek mûködéséhez, pályázatokat nyújtunk be a létesítményi
feltételek folyamatos javítására,
örömmel jelentem be, hogy a
2014. évben megpályázott 4
ovifoci pálya a Magyar Labda-

A gimnáziumtól nem válik meg, fizikára tanítja a diákokat.
nak összehangolása, a szak- és
felnõttképzés integrált fejlesztése. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszával továbbiakban is szoros együttmûködésre törekszünk az oktatás, a
tehetséggondozás és a jövõ gazdaságát meghatározó kutatásfejlesztés és innováció területén.
– A kultúra és a sport területén milyen lépéseket terveznek?
– Alapvetõ feladatunk, hogy
Nagykanizsa kulturális életében
mindenki megtalálja a számára
legvonzóbb kikapcsolódási lehetõséget. Fontos, hogy a Kanizsai Kulturális Központ a
város és térsége legnagyobb
közmûvelõdési intézményeként
egész évben minõségi programokat nyújtson az itt élõknek,
az idelátogató vendégeknek.
Azon dolgozunk, hogy minél
több fiatal kapcsolódjon be a
város mûvészeti életébe, legyen
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rúgó Szövetség támogatásával
még ebben az évben megépül.
– Sarkalatos pont a turizmus.
– Valóban Nagykanizsa turisztikai vonzerejét erõsíteni
szeretnénk, melyet kizárólag
térségben gondolkodva képzelünk el. Gyújtópontjában a
programturizmus, a kulturális
turizmus és az aktív turizmus
állnak, ugyanakkor a gazdasági
fellendülés okán szerepet kell,
hogy kapjon az üzleti és konferencia turizmus is. Át kell
gondolnunk a Városi Uszoda és
a Sétakert fejlesztésének koncepcióját, pályázati forrásból
történõ bõvítésének lehetõségét. Városunk hírnevét öregbítik a Csónakázó tónál szervezett
rendezvények. A tó és környezete sok kanizsai polgár pihenését, tartalmas kikapcsolódását, sportolását szolgálja, ezért
fejlesztése odafigyelést érdemel.
Benedek Bálint

Megvásárolt újságírók
– avagy hogyan manipulálják a világ közvéleményét?

Udo Ulfkotte ma már szégyent érez azért, amit tett.
Mottó Christian Friedrich
Hebbeltõl (1813-1863, német
lírikus és drámaíró): „Ha az
összes újságírót, ahogy vannak,
mind börtönbe zárnák, valószínûleg kevesebben lennének
ártatlanok, mind most azok között, akik éppen ülnek”.
Deák Ferenc, a Kiegyezés
elõkészítésekor a készülõ sajtótörvényrõl azt mondta, hogy az
nagyon rövid lesz: „Hazudni tilos”.
Udo Ulfkotte Megvásárolt
újságírók kötete a német könyvpiac nagy és vezetõ slágere. A
szerzõ kíméletlenül lerántja a
leplet az újságírók manipulatív
módszereirõl, s arról is, hogy
kik irányítják, kik „veszik meg
õket kilóra”.
Udo Ulfkotte 1960-ban született. Tanulmányait Freiburgban és Londonban folytatta, jogot végzett. Helmut Kohl kancellár tanácsadó testületének
tagja volt 1986-98 között. Foglalkozása révén – mint külpolitikai tudósító – többször idõzött
számos iszlám országban. Részt
vett a Konrád Adenauer alapítvány stábjában 1999-2003 között. 2003-ig, 17 éven keresztül
a Frankfurter Allgemeine Zeitung külpolitikai és biztonságpolitikai szakújságírója volt,
majd elhagyta a lapot.
A könyv még nem jelent
meg magyarul. Kiadónk állandó
külsõ szerzõje, dr. Boros Imre
közgazdász jóvoltából azonban
egy rövid ajánlót tudunk átnyújtani olvasóinknak. Egy biztos: nem mindennapi olvasmányról van szó, remélhetõen
hamarosan magyar nyelven is
megjelenik.
Dr. Boros Imre így foglalta
össze a könyv mondanivalóját:
Az újságírók a hatalmasságok érdekeit követve manipulálnak bennünket. Van-e olyan érzése, hogy önt a média manipulálja és becsapja? Ha igen,

akkor ez megegyezik nagyon
sok német érzéseivel. Idáig
„összeesküvés elméletnek” számított azt mondani, hogy a vezetõ médiumok minket, mint
polgárokat különféle manipulációs technikákkal célzottan manipulálnak. Ezúttal egy bennfentes leplezi le, ami a kulisszák
mögött valójában történik.
Udo Ulfkotte újságíró ma
már szégyent érez amiatt, hogy
17 éven keresztül a Frankfurter
Allgemeine Zeitung munkatársa volt. Mielõtt a szerzõ belekezd a titkos hálózat leleplezésébe, következetes önkritikát
gyakorol. Elõször dokumentáltan mutatja be, hogy tudósításaiért cserében hogyan kenték meg és hogyan vált õ is a
korrupció támogatójává. Leleplezi, hogy a véleményvezérek
miként tudósítanak tendenciózusan és miként válnak a NATOsajtószolgálat sajtóháború elõkészítõjévé. Õ is természetes
módon vált – mint újságíró –
amerikai elitszervezetek hálózatának tagjává, sõt tudósításaiért
még díszpolgári kitüntetést is
kapott. A könyv tájékoztatást ad
arról is, hogy melyik újságíró
melyik lobbiszervezetet képvisel. A szerzõ több száz nevet is
említ és betekint a lobbiszervezetek kulisszái mögé, amelyek a médiát egyoldalúan befolyásolják, mintegy Atlanti-hidat építenek. (Trilaterális Bizottság, Német Marshall Alap,
Német-Amerikai Tanács, Amerikai Akadémia, Aspen Intézet,
Európai Politikai Intézet)
A könyv részletes ismertetésére visszatérünk.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A boltok vasárnapi nyitva
tartásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A Kereszténydemokrata Néppárt
javaslata egy régi ötletet melegített fel.
Lehet ebben a kérdésben
rendelettel, törvénnyel igazságot tenni? Nem hiszem. Születhet errõl döntés a Parlamentben, de nem biztos, hogy bölcs
határozat lesz.
A vasárnapi nyitva tartás
ugyanis egy kicsit bonyolultabb kérdés annál, hogy arról
parlamenti döntéssel lehetne
rendelkezni.
Az emberek agyát nem lehet törvényekkel, rendeletekkel átprogramozni. Ezt az
agyat ugyanis már sok-sok év-

vel ezelõtt átkódolták. Nem
tudnak az emberek mit kezdeni a vasárnappal. Ha nyolc
napból állna egy hét, akkor a
nyolcadik napon is vásárolnának.
Naiv elképzelés a KDNP-tõl
a vasárnapi boltbezárás. Az
elmúlt 25 évben ugyanis olyan
mély nyomokat hagyott az
emberekben a „szabadság”,
hogy jogaik korlátozását látják
abban, ha nem tologathatják a
bevásárlókocsit vasárnap is.
A kommunista szombatot
követõ vasárnap még zárva
voltak a boltok. Mégsem haltak éhen az emberek. Aztán
jött a rendszerváltásnak nevezett esemény, amikor minden
lényegtelen dolog szabad lett,

Szinte üres a nagyáruház parkolója. Mintha egy vasárnapi
zárva tartás víziója lenne…

Rajz: Farkas László

Vasárnapi vásárlásaink

– Jól megkajáltatják a népet ezzel a rezsicsökkentéssel,
közben meg be akarják záratni vasárnap a Tescót!...
csak éppen kifosztották az
országot nyugati barátaink és
belsõ csatlósaik. S most éppen
ezekben a nagyrészt külföldi
tulajdonban lévõ áruházakban
költjük a pénzünket. Vasárnap is.
Kell a vasárnapi vásárlás az
embereknek. Kell, mert egyébként nem tudnak mit kezdeni
magukkal. Kell, mert ez egy
társadalmi fórum, társasági
életforma. A plázában a kaszszáig mindenki egyforma. A
pénztárgépnél aztán nagyjából
helyére billen minden, elválik
egymástól a csóró és a gazdag.
Kell a vasárnapi vásárlás az
embereknek. Kell, mert egyébként értelmes, tartalmas dolgokkal kellene foglalkozni. Az
bizony sokuknak már nem
megy.
Beszélni már régóta nem
beszélgetnek egymással. Legfeljebb rövid jelzésekre hagyat-

koznak. Add fel a csekket!
Vidd le a szemetet! Menj el a
gyerekért! Vigyél el a plázába!
Ennyi, s nem több.
A plázában, az áruházban
azonban más a helyzet. Függetlennek, szabadnak érzik
magukat – egy nem valóságos
világban.
Ezt a „függetlenséget, szabadságot” akarja most elvenni
a KDNP az arctalan tömegtõl.
Nem fog sikerülni. Rendelettel, törvénnyel biztosan nem.
Az elmúlt évek belemarták
az emberekbe a vasárnapi vásárlási reflexet. Elõször az
agyakban kell tehát rendet tenni, s utána már a reflexek is
másképp mûködnek.
Nem lesz gyors folyamat.
Legalább addig tart majd, amíg
a rossz reflexek belénk gyökereztek.
E.E.

Demszky budai bokorba brunyált

Fotó: cink.hu
Megörökítették az utókornak, ahogy Demszky Gábor könnyít
magán a Királyhágó téren.

Néhány napja bejárta a magyar médiát a hír: Demszky
Gábor, Budapest volt fõpolgármestere Budán, a Királyhágó téren egy bokorban könynyített magán. Finoman fogalmazva pisilt, nagyvárosi jassznyelven szólva: brunyált. Természetes élettani folyamat
szükség szerinti esete forgott
fenn a park már õszi köntöst
öltõ bokrai közepette. Demszky
pechjére éppen arra járt egy
leányzó, aki felismerte „Budapest hercegét”, s mobiljával
megörökítette a tilosban való
fecskendezést.
A volt fõpolgármester az
Indexnek elismerte, hogy valóban õ látható az inkriminált
felvételen. Mint mondta, bará-

taival megittak néhány pohár
bort, minek betudhatóan rájött a szükség. A busz nem jött,
a közelben nem volt nyilvános
WC, hát mit tehetett volna?
A szükség törvényt ront –
ismerjük a régi mondást. Közterületi törvény esetében sincs
ez másképp: ha menni kell,
menni kell. Ami bement, annak ki is kell jönni! Ha nincs
WC, akkor a bokorban. Mindannyian megtapasztalhattuk már,
hogy a busz nem akar jönni,
amikor nagyon kellene. Azt se
mondja senki, hogy nem izzadta ki a belül felgyülemlett
folyadék egy részét, amíg talált
a városban egy nyilvános illemhelyet…
(Folytatás a 11. oldalon)

2014. november 20.
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Nem csak a pálya csúszik
Miért nem kezdõdött el még a pályarekonstrukció Egerszegen?
A Zalatáj annak idején
részletesen beszámolt arról,
hogy kormányzati támogatással megújul a megyeszékhelyen a városi tulajdonban lévõ
labdarúgó-stadion. A Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló zalaegerszegi beruházást a kormány –
két ütemben – összesen 1
milliárd forinttal támogatja.
Az I. ütemben – még ebben az évben – sor került volna a pályaszerkezet teljes felújítására. Ez magában foglalja a
teljes talajcserét, az alagcsövezést és automata öntözõ berendezés kiépítését, a pályafûtést, a gyeptéglázást, a csapadék összegyûjtését, s annak
öntözésre való hasznosítását,
karbantartó gép beszerzését.
Az elsõ ütem másik lényeges mozzanata a déli lelátó
alatti épület befejezése. Ennek
keretében belsõ helyiségek kerülnének kialakításra. Két büfé
is helyet kapna itt, sõt rendbe
tennék a lelátó elõtti területet,
parkolót alakítanának ki.
A második ütemben további jelentõs beruházásokra kerülne sor, de ezzel most felesleges foglalkozni, hiszen még
az erre az évre betervezett
feladatokat sem oldották meg,
s úgy néz ki, hogy erre már
nincs is esély 2014-ben.
A késlekedés okairól Bertók Sándor városi fõépítészt
kérdeztük.
– Miért késik a rekonstrukció megkezdése?
– A kormány 1980/2013.
(XII. 29.) kormányhatározatában a Zalaegerszeg labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése elõirányzaton 2014 évben 500
millió és 2015-2016 években
500 millió, azaz összesen 1

milliárd forintot biztosít Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának sportlétesítmény fejlesztésre. 2014. április 10-én került aláírásra az
Emberi Erõforrások Minisztériuma (Támogató) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kedvezményezett) között az a Támogatási
Szerzõdés, melynek keretében
a Támogató a „20/24/14/7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” elõirányzat terhére pénzügyi támogatást nyújt a Kedvezményezett
részére a Kedvezményezett tulajdonában lévõ, 3013 hrsz.-ú
ingatlanon elhelyezkedõ ZTE
Aréna Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történõ fejlesztésével összefüggõ
költségekhez. A támogatás
mértéke 500.000.000 forint,
mely vissza nem térítendõ támogatás. 2014. szeptember 3án szerzõdés szerint elkészültek az engedélyeztetési tervek,
melyek a Nemzeti Stadionfejlesztési Munkacsoport jóváhagyó/támogató döntésének kézhezvételét követõen nyújthatók be az illetékes hatósághoz.
Információink szerint a jóváhagyás a napokban várható.
– Akkor ebbõl már nem
lesz idei munkakezdés…
– Miután ez egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû projekt, az eredeti
szerzõdésben az szerepel,
hogy az engedélyeztetési eljárás lefolytatása után – ami 15
nap – 1 hónap van a kiviteli
tervekre, majd ezt követõen
kerül sor a közbeszerzési eljárás kiírására.
– Ezek szerint még a közbeszerzési eljárás is hátra
van…

Demszky budai bokorba brunyált
(Folytatás az 10. oldalról)
Demszky esetében azonban óhatatlanul felmerül a kérdés: ciklusokon átívelõ „uralkodása” alatt miért nem hatott
oda, hogy hólyagrepedés kockázata nélkül elérhetõ távolságban fellelhetõ legyen
egy-egy, a szóban forgó élettani mûvelet (törvény szerinti) abszolválására szolgáló
épület.

Nem egyedi eset egyébként közismert személyiségek
esetében a nyilvános pisilés.
Egykor Kiss Ernõ dandártábornok, XIII. kerületi rendõrkapitány könnyített így magán,
az „áldozat” kissé morbid eset
– a Teve utcai rendõrpalota volt.
Demszky Gáborra viszont a
Királyhágó téren tört rá a szükség.
Éppen a Fidesz irodája mellett.
f.l.

A déli lelátó alatti épület is befejezésre vár.
– Igen, s ezt is a BMSK bonyolítja. (BMSK: Beruházási
Mûszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt.– a szerk.)
– Akárhogy is nézzük, bármennyire is gyorsan dolgoznak a hivatalok, itt már nem
lesz egyetlen kapavágás sem
ebben az évben.
– November vége az engedély beszerzésének reális idõpontja, december vége a kiviteli tervek elkészítése, s még
csak ezután következik a közbeszerzési eljárás kiírása, melynek lefolytatása minimum negyvenöt nap. A közbeszerzést
azonban a teljes beruházásra
célszerû kiírni, melyhez szükséges a 1980/2013. (XII. 29.)
Kormányhatározatban 20152016 évekre biztosított 500
millió forintra a Támogatási

Szerzõdés megkötése. A 2015.
évi központi költségvetésrõl
szóló törvényjavaslat Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése elõirányzatán
az 500 millió forint rendelkezésre áll, így várhatóan jövõ év elején az Emberi Erõforrások Minisztériumával az
Önkormányzat megkötheti a
Támogatási Szerzõdést és a
pénzügyi fedezet rendelkezésre állása révén indulhat
a közbeszerzési eljárás –
mondta lapunknak Bertók
Sándor.
Hát itt tartunk pillanatnyilag. Nem csak a ZTE szereplése
van távol a szurkolók elvárásától, hanem úgy látszik, hogy
a stadionrekonstrukció megkezdése is messzire került az
elõzetes tervektõl.
E.E.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Váltások...
Azt nyilatkozta minap Csányi Sándor, az MLSZ elnöke,
hogy nyugodtabb, ha Dárdai
Pál ül a magyar labdarúgóválogatott kispadján, s nem
Pintér Attila.
Akkor miért nevezték ki a
Gyõr volt trénerét szövetségi
kapitánynak? Miért szavaztak
neki bizalmat, hiszen tudhatták, hogy ez nem Pintér Attilának való feladat? Miért alázták meg nyilvánosan folyamatosan (például kommunikációs tréningre küldéssel), ha
egyszer ismerték indulatos természetét, s tudták róla, hogy
nem az ékesszólás bajnoka?
Miért nem tették szóvá – amit
viszont meg kellett volna tenniük –, hogy csapatépítés ürügyén boldog boldogtalant behívott a válogatott felkészülési
táborába? S ha már eredménytelenség miatt elküldték, miért
megalázó módon tették? Hiszen õk csináltak belõle szövetségi kapitányt.

Szerencsére – az eddigi tapasztalatok alapján – utódjának kiválasztásánál nem követtek el újabb hibát, vagy ezúttal
jobbak voltak a tanácsadók.
Dárdai Pál a három tétmeccsbõl kihozta szinte a maximumot. Pedig Pintér Attila leváltása óta nem lett jobb a magyar labdarúgás. Csak találtak
egy alkalmasabb szakembert
erre a posztra, aki bizonyítja,
hogy a felkészültség, a rátermettség fontosabb bármilyen
papírnál, licencnél.
Dárdainak ráadásul van egy
nagy elõnye. Egzisztenciálisan
nem függ a pozíciótól. Ha kikap a csapat, attól nem lesz
szegényebb (pénzügyileg), ha
viszont nyer, még gazdagabb
lesz. Megengedheti magának
azt, hogy ne függjön a szövetségtõl és a játékosmenedzserektõl.
Idegenbeli döntetlen Románia, gyõzelem a Feröerszigetek ellen, hazai siker

Fotó: Zalatáj
Lendvai Miklós csapata az FTC után az Ajkával is döntetlent
játszott.

Fotó: mlsz.hu
A gólszerzõ Gera Zoltán és Dzsudzsák Balázs öröme leírhatatlan a Finnország elleni mérkõzésen.
Finnországgal szemben. (Az
Oroszország elleni elõkészületi mérkõzést lapzárta után játszották – a szerk.) Versenyben
maradtunk az EB-selejtezõkön
irányításával. Míg Dárdai Pál
négy meccsen dirigálta a válogatottat, a rehabilitált Lendvai
Miklós vezetésével a második
találkozót játszotta november
15-én a ZTE NB II-es labdarúgó-csapata. Az FTC elleni Ligakupa mérkõzés döntetlenje
után Ajkán bajnoki összecsapáson 2-2 lett a végeredmény.
A hazaiak a 94. percben egyenlítettek, ám az igazsághoz tartozik, hogy a 85. percben kihagytak egy 11-est. A remélt
három pontból csak egy lett a
szezon utolsó idegenbeli mérkõzésén. Jön a Kaposvár elleni
utolsó idei bajnoki mérkõzés
itthon, majd a Ligakupában
néhány nap múlva ismét találkoznak, ezúttal a somogyi megyeszékhelyen.
A ZTE férfi kosárlabda-csapatánál november 15-én, szombaton este bemutatkozott az új
edzõ, Milos Sporar. A Sopron
elleni esetleges gyõzelem a
bravúr kategóriájába tartozott
volna. S erre sokáig volt is
remény, hiszen a 23. percben
13 ponttal vezetett a ZTE.
Aztán jött a szokásos, a máso-

Nagylengyel

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfõzés
• Palackozás

dik félidõkre jellemzõ összezuhanás. A jelentõs elõnybõl 7
pontos vereség lett. 17 perc
alatt 20 pontot vert a Sopron a
ZTE-re.
Fel van tehát adva a lecke a
szlovén szakembernek. Ki kell
derítenie, hogy a menetrend
szerinti második félidei gyenge játéknak milyen okai vannak. Lélektani eredetûek, nem
tudnak koncentrálni a játékosok, netán erõnléti gondok
miatt esik vissza jelentõsen a
csapat? A kérdésekre hamar
meg kell találni a jó választ.
Három új szakvezetõ, négy,
illetve két-két mérkõzéssel a
háta mögött. Dárdai Pált a közönség éltette múlt pénteken
este. Lendvai Miklóssal két
döntetlent ért el a ZTE, s még
két találkozó hátra van ebben
az évben (ha továbbjut a ZTE a
Ligakupában, akkor még kettõ). Milos Sporar bemutatkozása – az eredmény alapján – nem
sikerült. Milyen érdekes: a folytatásban a kosarasoknak – akárcsak a focistáknak – a Kaposvár jutott. (A találkozóra lapzárta után került sor – a szerk.) Ez
sem könnyebb mérkõzés, mint
a Sopron elleni. De egy találkozó tapasztalatai már Milos Sporar rendelkezésére álltak.
E.E.

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!
Fotó: Pataki Balázs
Csípjenek meg! Ébren vagyok? Milos Sporar is meggyõzõdhetett arról, hogy szélsõséges teljesítményre képes a ZTE.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

