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Megváltásunk drága ára
„Nem veszendõ holmin,
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetektõl, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplõtelen bárányén, a
Krisztusén.” Péter apostol inté
így a kereszténység születésének hajnalán Jézus Krisztus
korai követõit. Az apostol szavai visszautalnak a Biblia
fejezeteinek egyikére. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves, hibátlan bárányt

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!

áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát. Így az Úr
haragja elkerülte õket, s elhagyhatták Egyiptomot, keserû sorsuk színhelyét. Ez a nap
az Úr ünnepe, a kovásztalan
kenyér ünnepe lett, amelyhez
sokáig a bárány feláldozása is
hozzá tartozott.
A zsidók váltságukért volt
bárány-áldozata és Krisztus
megváltó véráldozata közti párhuzam Szent Pál szavaiban így
fejezõdik ki: „Krisztus a mi
húsvéti bárányunk, aki megáldoztatott érettünk.” Ennek
legismertebb megjelenése a
Bibliában János evangéliumának az a sora, amelyben Keresztelõ Szent János nevezi
Jézust „Isten Bárányának, aki
elveszi a világ bûneit.” Isten
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Telefon: 92/596-936,
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(A szerzõ kompozíciója.)
Báránya, – Agnus Dei, – ez a
mélységesen keresztény jelkép
tehát a megváltással szorosan
összefonódik.
Nem veszendõ holmin,
ezüstön és aranyon – azaz
mostani világunknak kéz- lábtörõ vehemenciával hajhászott
értékein – váltott meg minket
a mi atyáinktól örökölt, eredeti bûnben fogant hiábavaló
életünktõl Krisztus. Az Isten
Báránya a legtöbbet, életét
adta értünk az áldozati oltáron. A keresztfán kiömlõ vére
volt a jel, hogy az Úr haragja

elkerüljön minket, s kiszabaduljunk bûneink egyiptomi
fogságából.
Húsvétvasárnap harangjainak ujjongó, csengõ-bongó
hangját hallva jusson eszünkNagypéntek.
be
Jusson
eszünkbe a Golgota, érezzük
át az Isten Fiának emberkínjait, amint a latrok között
megfeszítve, délután három
órakor elhagyta az ecetes
tömlõtõl sajgó ajkát a megváltás bûvös szava: „Beteljesedett!”.
f.l.
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Szeressük ki egymásból a jót!
A Facebook elbír mindent.
A világ legnagyobb „tudományos” marhaságaitól, a szoftpornón és az öncélú magamutogatáson túl a politikai indíttatású mocskolódásig minden belefér. A rengeteg eszement poszt között fel-felbukkannak igazi gyöngyszemek is,
amikor hiteles emberek ajándékoznak meg bennünket
gondolataikkal. Ilyen volt néhány napja Böjte Csaba ferences szerzetes bejegyzése is.
Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa a
csendes szeretet mindenek felett való erejérõl szólt a közösségi oldalon. Böjte atya „példabeszédében” a virágba boruló, nektárt adó akácfák példáján int bennünket a jóságra.
„Az akácfából nem lehet
faragófejszével kivenni a nektárt. A laboratóriumokban valamennyi tudós a világ összes
akácfájából sem tudna egyetlen csepp mézet kisajtolni erõvel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek

között megjelennek a bimbók,
napok alatt virágba borulnak,
és ontani kezdik a nektárt.
Szelíd jósággal, csendes szeretettel egymásból ki tudjuk
szeretni a jót. Élni, virágba
borulni, gyümölcsöt teremni
jó az akácnak. Erre született,
ez létének célja és értelme”
szögezi le Böjte atya, majd így
folytatja: „Világunkat nem az
erõszak, nem a durvaság, nem
az önzés viszi elébb, hanem a
szelíd jóság, az önzetlen szolidaritás, a napfény, melytõl
kinyílnak a göcsörtös, tövises
akácokon a virágok és az emberi szívekben az önzetlen
jóság és a testvéri szeretet.”
Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni, jó az akácnak
– mondja Böjte atya. Erre született, ez létének célja és értelme… S mi, emberek? Mi
lenne életünk célja és értelme,
ha nem az önzetlen szolidaritás, a szelíd jóság, a csendes
szeretet kiárasztása testvéreink, az ország, a világ felé. Mi
lenne más életünk célja és

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa.

Érintsenek meg bennünket Böjte Csaba igazságai!
értelme, minthogy lelkünk
akácvirágai ontsák magukból a
minden bajra gyógyírt kínáló
nektárt, a csendes szeretetet, a
jóságot.
Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni jó az akácnak… „Durva akarattal, agreszszív magatartással, furfangos
manipulálásokkal nem lehet se
a gyermeket, se az embereket,
se a népeket jobbá tenni” –
folytatja lejjebb a gyermekmentõ. Akkor miért? Miért van
az, hogy a nektárt ontó virágba
borulás helyett a durva akarat,
az agresszív magatartás, a furfangos manipulálás uralja el
mindennapjainkat? Milyen ron-

tó szándékú erõ tereli világunkat a faragófejszével való
oktalan vagdalkozás felé ahelyett, hogy Isten tavaszi napsugárzásától a szeretet alvó
bimbói pompázatos virággá
teljesüljenek lelkeinkben?
Nagyböjt idejét éljük. A
megváltás húsvéti örömünnepére várakozva érintsenek
meg bennünket Böjte Csaba
igazságai. Durva akarat, agreszszív magatartás, furfangos manipulálások helyett szeressük
ki egymásból a jót! Hiszen élni,
virágba borulni, gyümölcsöt
teremni nem csak az akácnak jó…
f.l.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ha a jövõrõl van szó…
Ha megkérdeznék, hogy
barátja lennék-e Jánosnak,
Péternek, Lajosnak vagy Antalnak (folytathatnám a sort),
azt mondanám, hogy nem. Persze ez csak elméleti felvetés,
hiszen a politikusok nem ebbõl a körbõl választanak barátokat. Ráadásul ki vagyok én,
egy kis vidéki lap újságírója,
miért fogadnának el barátnak
ezek a fontos emberek. Az sem
hatná meg õket, hogy bizonyos körökben, például Zalaszentgróton Fidesz-bérencnek
tartanak.
Biztos az vagyok, ha õk ezt
mondják. Még akkor is, ha
nem tudok errõl az állapotról.
Nem is tudhatok, hiszen a valóság más. Egy Fidesz-bérenc
kiadó – a jelenlegi helyzetben
– nem olyan szerény körülmények között mûködne, mint
a Zalatáj.
Nincs zsíros állami megrendelés, jól fizetõ tanácsadói
státusz. Ezekre már ráharaptak
a politikai kaméleonok, akik
mindig a gyõztesek oldalán állnak. De csak akkor, ha a gyõztesek már valóban nyertek.
Az, hogy valaki jobboldali
eszmékkel szimpatizál, még
nem jelenti azt, hogy elvtelenül a szolgálatába is áll. Mert

mi az a jobboldaliság? S mi az a
baloldaliság? Ez a viaskodás
egy meccshez hasonlít, amikor
különbözõ színû mezbe öltöztetnek két csapatot. Valamelyiknek nyernie kell. Egyszer
ennek, máskor annak. De
mindkét együttesnek vannak,
lehetnek pozitívumai. A gyõztesnek és a vesztesnek is.
Ezek közös nevezõje az
örök emberi értékekbõl állhat
össze. Az igazi nagy csapatba
csak azok tartozhatnak, akik
birtokolják ezeket az értékeket. Pártszínektõl függetlenül.
E hosszú mellébeszélés után
azért a lényegrõl is szeretnék
írni. Nem véletlenül említettem neveket a cikk elején. Egy
jelenséghez köthetõ neveket.
Nem biztos, hogy azt a jelenséget reprezentálják, aminek
feltétlenül örülnöm kellene
konzervatív jobboldaliként.
Azt hiszem, nem kell részleteznem a jelenséget. Remélem, hogy mindannyian értik – akiknek érteniük kell –,
hogy mirõl van szó. S tanulnak
is belõle azok, akiknek kell.
Mert a jövõnkrõl van szó.
Nem akarjuk, hogy 1994,
2002 és 2006 megismétlõdjön!
E.E.

Fotó: MTI
2002-ben Medgyessy Péter (MSZP) alakíthatott kormányt.
„Félidõben” párttársa, Gyurcsány Ferenc megpuccsolta.

Fotó: Origo
A 2006-os választási kampány tv-s vitáján Orbán Viktor
(Fidesz) és Gyurcsány Ferenc.

Rajz: Farkas László

Csapás...

Fotó: Bánkuti András

Horn Gyula (MSZP) és Petõ Iván (SZDSZ) az 1994-es választás
sajtótájékoztatóján.

www.zalatajkiado.hu

– Jesszusom! Halott van a családban?
Fenét. A vasárnapi teszkózást gyászolom!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun
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A legnagyobb forradalmár…
„Integetett, befogta a fülét
és a kendõjével babrált a legnagyobb magyar forradalmár
2015. március 15-én.” Öles
betûkkel adta tudtunkra ezt a
444 névre hallgató, külföldi
pénzen fenntartott ellenzéki
internetes hírportál. Az igencsak harapós médium minden
alkalmat megragad, hogy üssön egyet a Fideszen, s persze
a kormányon. A március 15-i
központi ünnepség idején
munkatársuk kiszúrta, hogy az
ünnepi mûsor egyik gyermekszereplõje nem az ünnep magasztosságához illendõen viselkedik.
„Mikor Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Múzeum kertjénél mondta ünnepi beszédét, a mögötte álló
gyereksorfal egyik tagjában
feltámadt Petõfi szelleme. A
kislány szembeszállt a hatalommal, az elvárásokkal” – írta
a szerzõ, s bizonyságtételül

csatolta a „forradalmi tettet”
igazoló videót. A képek tanúsága szerint a nyolc-tíz év közöttinek kinézõ kislány (ellenzéki megfogalmazásban „biodíszlet”) valóban nem az elvárásoknak megfelelõ módon
viselkedett az inkriminált pillanatban. Integetett, stb. – lásd
a kezdõ sorokat.
Az ünnepi koreográfia
rendjét megszegõ, vélhetõleg
számára unalmas, hosszú politikai beszédekhez nem szokott
gyereklány viselkedésébe a videó készítõje azonnal belelátta
Petõfi lázadó szellemét. „Szembeszállt a hatalommal” – aposztrofálta imigyen a lányka önfeledt mocorgását, babrálását.
Nos így lesz a kis zöld keszkenõjével vacakoló gyerkõcbõl
2015. március 15-ének legnagyobb magyar forradalmára. Csak egy kis túlburjánzó
444-es fantázia kell hozzá.
f.l.

Lemondott a polgármester
Idõközi választás lesz Hottón
Váratlanul lemondott a minapi képviselõ-testületi ülésen
Hottó polgármestere. Az összejövetel a megszokott mederben zajlott, a képviselõk megbeszélték a folyamatban lévõ
ügyeket, s a szükséges tennivalókat. Ám ezt követõen
Vincze Ferenc – akit októberben másodszor választottak
a falu élére – helyben megírta
lemondását.

Beszéltünk Vincze Ferenccel, aki megerõsítette a hírt, de
nem indokolta döntését.
Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzõ kérdésünkre elmondta, hogy a helyi választási bizottság március 26-án (lapzárta után)
dönt az idõközi polgármesterválasztás idõpontjáról. Addig Kóródi János alpolgármester látja el a faluvezetõi feladatokat.
E.E.

Látni sem bírom,…

…hallani sem akarom! A 444 megtalálta a legnagyobb magyar
forradalmárt.

GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...

Valamennyi partnerünknek
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
Új polgármestert kell Hottón választani.
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A magyar érdekek elárulása
Húsz éve lett törvény a Bokros-csomag
Az elsõ szabadon választott
országgyûlési ciklus harmadik
évében kezdett az ország a
rögös átalakulás utáni sokkból
magára találni, a gazdaság is
növekedésnek indult, a pénzromlás üteme is mérséklõdni
látszott. 1994 tavaszán az euforikus várakozásokkal teli érzésvilágában magát megcsalatottnak érzõ választó szigorúan
büntetett, szabályosan kicsavarta a kormányrudat a kormányzó rendszerváltó pártkoalíció kezébõl, amikor abszolút
többséget adott a letûnt rendszer pártjának.
Azt sem bánta – talán dühében nem is tudta –, hogy
ezzel valójában magát bünteti.
A magyar értelmiség zömének
kedvence – a magát legharciasabb antikommunistának mutató – SZDSZ is megmutatta
igazi arcát, az öltöny alól kivillant a fordított ávós bõrcsizma,
amikor az állampárti utódhoz
partnerül szegõdött.
Felismerni õket 1990-ben
még azért nem lehetett, mert
apáik pufajkája helyett már
régóta elegáns öltönyöket viseltek és többen közülük nyugati egyetemek vendégtanári
státuszával dicsekedhettek, mellõzhették az amerikai követségen a beléptetéssel járó macerás procedúrát is, hiszen közülük több napig vendég volt ott.
Az új kétharmados kormány elsõ pénzügyminisztere
azonnal körbe járta a pénzügyi
világ központjait és a gazdaság
kilátástalan állapotáról tartott
elõadásokat, tette pont az ellenkezõjét annak, amit józan
megfontolással tennie kellett
volna, ha a hazai érdekeket
képviseli. A pénzügyminiszteri
segélykiáltás éppen azokat
célozta meg, akiktõl a lelépõ
kormány nemrég szabadult: a
Nemzetközi Valutaalapot. Õk
jöttek is vissza haladéktalanul.
A kormány pedig sebtében elkészítette a teendõkrõl szóló
szándéklevelét. (Esetleg csak a
fiókból elõ kellett húzni.) Annak a dupláját „szándékozott”
az új kormány megtenni, aminek a fele is józanul teljesíthetetlen volt az elõzõ kormány
szerint. Az „országmentõ” tervezethez kell az új csapat is,
meg a cselekvési egység. A

független jegybank független
elnöke és munkatársai szinte
futva úgy távoztak, hogy azt a
nemzetközi közvélemény halk
pisszegése sem kísérte. 1995
februárjában viszont megjelent a színen a nemzetközi
pénzügyi sajtóban sokáig csak
az „álompáros” jelzõvel illetett
új pénzügyminiszter Bokros
Lajos és a jegybank élén Surányi György. Kezdetét vette a
Bokros-csomag néven hírhedté vált intézkedés sorozat, aminek – legalább a kései tanulságok okán – érdemes felidézni
legfontosabb pontjait.
Mindenek elõtt sor került
egy gyors, masszív forint leértékelésre és a forint kúszó leértékelésére, havi, elõre meghirdetett ütemmel. Az 1994. év
végére 15%-ra mérséklõdõ infláció gyorsan újra 28%-ra pörgött fel. A jegybanki alapkamat
is ennek megfelelõen az egekbe emelkedett.
Terített asztal készült a
nemzetközi pénzügyi befektetõknek. Az államkassza ontotta
a kötvényeket 30% és feletti
hozammal. Ezt lehet megkeresni. A költség csak 2-3%, ha
nyugati pénznemeket váltunk
forintra. Félni nem kell, hiszen
a forint leértékelési ütemet a
szánkba rágták és az sokkal
kisebb, mint a forint és a nyugati pénz közötti kamatkülönbség. A 8-12% közötti hozam garantált. (Ettõl álom a
páros igazán a nemzetközi sajtóban.) A jegybank, amelynek
a pénz értékállandóságának
védelme lett volna a feladata,
éppen az ellenkezõt csinálta és
tûrte a pénzrombolást.
Beindult az üzemszerû privatizáció is. A piac felkent
hazai papjai azonban csak papoltak a piacról. Az ország
gazdaságának zászlóshajói piacon kívül, háttéralkuk keretében kerültek új gazdákhoz. Az
állam, mint rossz gazda napi
hivatkozássá vált. Nevetségszámba ment, de az energia
szektor cégeit éppen nyugati
állami tulajdonú cégeknek adták el. (Ezek szerint csak a mi
államunk rossz gazda, kiváltképpen, ha a baloldal kormányoz, ez gyönyörû beismerés
volt.) Az állami vagyon nevetséges árakon kelt el, de mégis

www.zalatajkiado.hu

Fotó: hvg.hu
Horn Gyula, Bokros Lajos és Surányi György a „csomagot”
bejelentõ sajtótájékoztatóra érkezik.
kiderült, pedig szinte minden
szerzõdés titkos volt. Az energia szektorért 440 milliárd forintot kapott Bokros. Nem sokkal késõbb egyetlen energetikai cég piaci értéke, ami kikerült a tõzsdére, ennek a sokszorosát érte, de akkor már
nem az államé volt. Egy késõbb szintén tõzsdén jegyzett
gyógyszertár is a „nagy külföldi befektetõ” által adott árnak a háromszorosát érte, pár
hónap múlva, amikor tõzsdére
került. Hiába, a külföldi befektetõk zsenik.
A legkirívóbb pazarlás a
bankok privatizációja kapcsán
történt. A hazai állami tulajdonú bankszektorba a konszolidáció keretében mintegy három milliárd dollárnyi közpénzt raktak tõkeként. Sikerült
egy forintért még öt fillért
sem kapni az új tulajdonosoktól. A hitegetés arról szólt,
hogy az új tulajdonosok meghonosítják a modern bankkultúrát. A bankeladások fõgondnoka Surányi volt.
Meg is hozták az új bankok
a bankkultúrát! Elég, ha a devizahitelekre gondolunk. Bokros és Surányi, miközben a külföldiek vagyonszerzését inkább ajándékozásként kezelte,
minden utat lezárt a hazaiak
vagyonszerzése és vállalkozásai
elõl. Ehhez kellettek a gigantikus és több, mint két évtizedet megélt kamatok.
A csomag nem kímélte a
háztartások pénztárcáját sem.
Tömegesek voltak az állásvesztések. Szociális kiadások
megkurtítva, kórházi ágyak leszerelve, óvodák, bölcsõdék
bezárva stb. Akkor lettünk a
fogatlanok, szúvas fogúak országa. Ugandában nincs is
egyetem, ha itt van, akkor fi-

zessen a diák tandíjat, hangzott a bokrosi ige.
A Bokros-csomag megfosztotta az államot vagyonától, de
ahelyett, hogy csökkentette
volna az államadósságot, inkább azt is tovább növelte, valamint a bérbõl és fizetésbõl
élõket megfosztotta jövedelmük tekintélyes részétõl. Belföldi vagyont és jövedelmet
csoportosított át külföldre.
Ez és nem más a csomag
lényege. Húsz év távlatából is
merõben eltérõ a megítélése a
Bokros-csomagnak. A hazai
baloldal megváltásnak, a gazdaság és a társadalom megújítása
eszközének tekinti. Mások,
mint például e sorok írója, éppen az ellenkezõjét látja benne, a magyar társadalom esélyeinek végzetes elárulását, az
évszázadok óta várt polgári társadalom
megteremtésének
megfúrását, hazánk népének
olcsó bérrabszolgává züllesztését. A maga módján mindkét
félnek igaza is van. A baloldal
képviselõi azt képviselték és
képviselik ma is, hogy minket
a világpiac globalista igényeinek megfelelõen kell e rendbe
beilleszteni, erre esküdtek, ezt
segítik, õk is ennek az értékrendnek részesei és kedvezményezettjei.
El sem tudják képzelni, hogy
ez másképpen is lehet. Erre tanította õket az elmúlt évszázad
átöröklõdõ tapasztalata. Szemben a nemzeti oldallal, ahol az
a vélemény, hogy az illeszkedésnek kölcsönös elõnyökön
kell alapulnia, vállalva az illeszkedés nehéz konfliktusait is.
Nem véletlen, hogy ilyen alapon nehéz megtalálni az elõre
lendítõ nemzeti minimumokat.
Boros Imre
közgazdász
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NemzetköziösszefogásaBaltikumésazAdriai-tengerközöttiközlekedésfejlesztéseérdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnökével
beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.
– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõdésrõl van szó?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a szállítási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel partner régiók bevonásával már ekkor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdeményezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási útvonalak modernizálásának, illetve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvalósítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti formában képzelhetõ el. Így 2014-ben létrehozták az önálló jogi személyiséggel bíró Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének leköszönõ svéd elnöke.

a további gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásának és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.
– Miért érdeke Zala megyének a társulásban való részvétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?
– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rendkívüli mértékben megnövekedett kamionforgalma miatti nehézségeket. A megye gazdaságának fejlõdéséhez pedig elengedhetetlen a gyorsforgalmi úthálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és
munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére
Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.
A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állampolgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.
Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.
Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkormányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)
A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb 2015.
április 3-ig közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hivatalhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.
Zalaegerszeg, 2015. február 20.
Dr. Pál Attila
a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

tõség biztosítása. Mindkét problémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közlekedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgalmi út mielõbbi megvalósulásának elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel ezelõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Térségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé tevõ társuláshoz. Ez utóbbi szervezet közgyûlése épp a napokban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû stratégiai központ felállítására 2015ben kerül sor a jelenleg is folyamatban lévõ elõkészítõ munkát követõen. Jelenleg is dolgozunk a szczeceni (Lengyelország) székhelyû társulás jövõbeni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatástanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amelynek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tényleges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bizottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.
– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?
– Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya az Európai Unióval egyetértésben erõsíteni kívánja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók közötti együttmûködés elõmozdítása érdekében létrejövõ európai területi társulások mûködésében való részvételhez. A Zala Megyei Önkormányzat „CETCEGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartásba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támogatást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képviselt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására” meghirdetett pályázati felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezel) a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezésére a 2014. június 1 - 2015. május 31. közötti idõszakra.
– Vannak-e már kézzel fogható eredményei a közös munkának?
– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Európai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közlekedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt keretében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruktúra kompatibilitása fejlesztésének lehetõségei – az M9 gyorsforgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésében” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú európai fõút Zala megyei szakaszának gyors megépítése révén elérhetõ elõnyöket ipari, foglalkoztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi
szempontból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen napirendjére tûzi az M9 gyorsforgalmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájékoztatót. Az elõterjesztés határozati javaslatában az M9 Térségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyomvonala vonatkozásában szükséges valamennyi tervezési munka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklusban gondoskodjon a teljes nyomvonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.
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Ingek, gatyák, bugyogók megmaradtak…
Március 21-én volt 96 éve
annak, hogy a Károlyi-kormány áruló-szerencsétlenkedésének köszönhetõen a magyarországi bolsevikok kikiálthatták a Magyar Tanácsköztársaságot. A Kun Béla és vadkommunista szusztársai nevével fémjelzett „dicsõséges 133
nap” története sötét gyászlapként került be a magyar történet nagykönyvébe. A Leninfiúk brutálisan véres terrorja
mellett a gátlástalan „kommunizálás” is sújtotta a lakosságot,
különösen a vidék lakossága
szenvedett a rekvirálásoktól.
A Kormánybiztosság által
felállított begyûjtési kommandók vittek mindent, amire
kimondták, hogy gazdájuknak
nincs rá szüksége, illetve a birtokolt javak meghaladták azt a
normát, amit fejadagként meghatároztak a rendeletekben.
Vitték a tehenet, disznót, lovat,
a vetõmagnak való gabonát. A
rekvirálók egyfajta elõképet

szolgáltattak Rákosiék padlássöprõ politikájához, ami nem
volt véletlen persze, hiszen a
II. világháború után hatalomra jutott kommunisták jórészt
tevõleges részesei voltak
Kun Béláék proletárdiktatúrájának is.
Szamuely Tibor bõrkabátos terrorlegényeinek tombolása, a diktatúra vérgõzben fogant intézkedései közepette
fellelhetünk a maga komikusságában is megríkató – ahogy
ma mondanánk – cukiságot is.
„A Kormányzótanács 1919.
évi július 21.-én tartott ülésén
már elrendelt fehérnemûrekviráláson kívül a ruhanemûek
rekvirálását is elrendeli éspedig aképen, hogy maximálisan
3 ruhánál több, 8 férfi ingnél,
8 férfi alsónadrágnál, 12 nõi
ingnél, 12 nõi alsónadrágnál
többje senkinek sem lehet. A
többi fehérnemûre vonatkozólag a maximumot ehhez arányosan kell megállapítani. Ez a

Cserny József és a Lenin-fiúk.

Lenin és Szamuely a Vörös téren.

A Károlyi-kormány a megalakulás után.

Házi mûsorpolitika...

ruha- és fehérnemürekvirálás a
vas- és fémmunkások szakszervezetének csütörtöki bizalmi
testületi ülésén szintén elõterjesztendõ és ott megtárgyalandó.”
A Kormányzótanács jegyzõje, Bihari Mihály által szignált rendelet végrehajtására
azonban a diktatúra bukása
miatt már nem kerülhetett sor.

Ingek, gatyák, bugyogók maradhattak a szekrényben, de
sajnos a „dicsõséges 133 nap”
számtalan országrontó rendelkezése összehasonlíthatatlanul
nagyobb szenvedést zúdított
az ország népességének túlnyomó részére, mint a szóban
forgó fehérnemûek elmaradt
elkommunizálása.
f.l.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákkatint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu

– Megnézzük, hogy ma melyik politikusra húzták rá a
vizes lepedõt, aztán jöhet a Jóban, rosszban!
Rajz: Farkas László

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott
labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új
fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem
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A zalaszentlászlói veszedelem – újratöltve

Láthatósági mellényt a marháknak!
A tavasz csalhatatlan jele
Zalaszentlászlón, ha Zrínyi
Miklós György tehenei megjelennek a falu utcáin, közterületein,
magánbirtokain.
Amolyan nem kívánt idegenforgalmi látványossága ez a településnek, csak nehogy a katasztrófaturizmus helyszíne legyen majd. (Korábbi cikkeinket a témában honlapunkon
olvashatják.)
A zalaszentlászlói tehénjárás – azon túl, hogy veszélyes
(még szerencse, hogy nem
történt eddig tragédia) – kitûnõ példája a hivatalok közötti szorgalmas aktatologatásnak, a meddõ ügyintézésnek.
Ahogy a hóvirág is kibújik a
földbõl,az aranyesõ is virágba
borul tavasszal, úgy Zrínyi Miklós György marhái is jelzik a
kikeletet, ellepik az utakat és a
határt.
Minap éjjel például a falu
fõutcáján sétálgattak látható-

Tóth '95
Kft.
Mezõgazdasági
érdekeltségû,
számviteli
és jogi
szolgáltatásokat
nyújtó iroda.
Zalaegerszeg,
Platán sor 18.
Telefon:
(92) 549-831

sági mellény nélkül, akkor,
amikor már nem csak gyermeknek, hanem felnõttnek is
ágyban a helye.
Másnap este, hét óra tájban
az egyik marha forgalomlassító
demonstrációba kezdett a közúton, az óvoda elõtt és ezt egy
menetrend szerint közlekedõ
autóbusz eleje bánta. A tehén
aztán elsétált, az intézkedõ
rendõr késõbb kiosztott – információnk szerint – egy 5
ezer forintos büntetésrõl szóló
csekket Zrínyi Miklós Györgynek, a buszsofõr pedig gazdagabb lett egy bölcs tanácscsal: tudhatná, hogy ebben a
faluban kettes sebességfokozatban kell közlekedni...
Bohár István polgármester
elkeseredettsége érhetõ, hiszen elõdeihez hasonlóan minden lehetséges fórumot megkeresett már azért, hogy megszûnjön ez az áldatlan állapot.
Csak nehogy addig kelljen
várni, amíg valóban tragédia
történik. Mert akkor már nem
lehet azt mondani, hogy a
marhák a bûnösök, mert nem
volt rajtuk láthatósági mellény...
E.E.

Éjszakai séta... A felvétel 22 óra 52 perckor készült.

Zrínyi Miklós György... A hivatalok támadását rendületlenül
visszaveri. Szabad marhákat tart...

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

Tanulékony kuncsaft

Minden kedves partnerünknek
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e errõl
a lõrérõl?!
Rajz: Farkas László
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Tipikus piramisjáték

Beszélgetés Boros Imrével

– A svájci frank árfolyamlavinája indította el ezt a
folyamatot?
– Igen. Ennek 99,99 százalék a valószínûsége. Azért jelentették fel magukat, mert a
veszteségek máshol jelentkeztek, a kisbankokat hozták lehetetlen helyzetbe. Vagy õk jelentik fel magukat, vagy mások. Valóságos versenyfutás
volt, hogy ki ér elõbb a rendõrségre.
– A beismerõ vallomás
nyilván enyhítõ körülmény…
Ez történt tehát a BudaCashnél. És a Quaestornál?
– Annak érdekében, hogy
saját befektetési üzleteit finanszírozza, nem banki hiteleket
vett fel, hanem annál drágább
feltételekkel kötvényeket bocsátott ki, több, mint 6 százalék feletti hozammal. Ez jó
üzlet, ha hoz pénzt, s a kötvény
tulajdonosa is örül neki. Eddig
rendben is lenne, csak… A
Quaestor befektetései nem
voltak igazán sikeresek. Egyre
több kötvényt bocsátottak ki.
Sokkal többet, mint amennyire
engedélyük volt. A Quaestor
kötvényeinek egy sorozata lejárt mostanában, s azt nem
tudták visszafizetni. Ez indította el a lavinát.
– Azt mondják: lehetséges,
hogy a Buda-Cash csõdje
miatt nem tudták visszafizetni a pénzt…
– Nem tisztázott még, hogy
összefüggnek-e a dolgok így,
de tulajdonképpen mindegy,
hogy ezen bukta-e el, emiatt
telepedett rájuk a Magyar
Nemzeti Bank. Kiderült, hogy
sokkal több kötvényt bocsátottak ki, mint amennyit lehetett volna. Ez egyébként egy
tipikus piramisjáték volt.

Fotó: Magyar Hírlap
Dr. Boros Imre: – Valóságos versenyfutás volt, hogy ki ér elõbb
a rendõrségre.

Fotó: MTI
Fõhet a fejük a Quaestor ügyfeleinek is.
– Milyen politikai következményei lehetnek ezeknek
az ügyeknek?
– Ezeknek komoly politikai
vonzatuk van, megy is az egymásra mutogatás. A Buda-Cash
vezetõirõl kiderítették, hogy
szocialista kötõdésûek, Bajnai

Gordonék helyezték õket magas pozíciókba. A Quaestornál
pedig az ellenzék támadja a
kormányt, ezen belül a külügyminisztériumot. Egyelõre itt
tartunk, de nyilván lesz folytatása az ügynek.
E.E.

Dodó és Brumi a mókusban

Rajz: Farkas László

A Buda-Cash és a Quaestor
esete foglalkoztatja és háborítja fel mostanában a közvéleményt. A csõdöknek nagyon
sok a kárvallottja. A történtekrõl dr. Boros Imre közgazdászt kérdeztük.
– Nemrég mondtam az
egyik ismerõsömnek a BudaCash-ügy kapcsán: kíváncsi
vagyok, hogy mikor kerül
sorra a Quaestor… Sorra
került!
– Az biztos, hogy ennek a
folyamatnak még nincs vége.
Két vonulatot kell megkülönböztetni a botrányoknál. Az
egyik, hogy félrevezetõ módon
könyveltek, s az ügyfelek pénzét saját haszon szerzésére
használták. Ez nem jelenti azt,
hogy az ügyfelek nem kerestek
az üzleten, de nem annyit,
amennyi járt volna nekik.
Netán ha bukás van, azt az ügyfélnek könyvelik. Ilyen kettõs
könyveléssel lehet takargatni
évekig a manipulációt, ha csak
belülrõl nem kezd el valaki
dalolni a hatóságnak.
– Mi az oka ennek a
bebukási járványnak?
– Ez azzal magyarázható,
s ezt a Buda-Cash esete példázza leginkább, hogy hatalmas ügyfélpénzeket kezeltek,
s benne voltak a tönkrement
kisbankokban is tulajdoni
résszel.
– Hogyan?
– A kisbankok üzletfeleinek pénzét átvették kezelésre
azzal, hogy értékpapírokat vásárolnak, s ezt le is igazolták.
Ezeket a készpénzeket használták fel saját üzleti céljaikra.
Valószínûleg a svájci franknál
nyúltak mellé. Ezt már sokszor
említettem, de érdekes módon
nem reagáltak rá.

Fotó: MTI
A bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte a Buda-Cash
három vezetõjét.

– Dodó! Te tudod, hogy mi az a dzsidipi?
– Nem. Dzsinfizzt már ittam, de az a zalai vegyeshez
képest csak köpedelem...
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Magyar-vándor
Megérkezett a Nemzet Sportolói közé
Buzánszky Jenõ halálát
követõen új tagot választottak
a Nemzet Sportolói.
A tagok Magyar Zoltánt, a
kétszeres olimpia bajnok tornászt szeretnék maguk között
látni. A végsõ döntést a kormány hozza meg.
Én már 2014. november 24én (honlapunkon olvasható)
bizalmat szavaztam Magyar
Zoltánnak. Akkor az Aranycsapat másik tagjának, Grosics
Gyula halála miatt kellett dön-

tést hozni. A választás – nem
tudom milyen érvek alapján –
Schmitt Pálra, az egykori párbajtõrözõre esett, aki kétszeres
olimpia bajnok a magyar válogatott tagjaként, de sem a
Mexikóvárosban (1968), sem
a Münchenben (1972) aranyérmet nyert csapatnak nem volt
meghatározó tagja.
Ezzel szemben Magyar Zoltán 1976-ban és 1980-ban egyéni olimpiai bajnoki címet szerzett. Háromszoros világbajnok

Fotó: matsz.hu
A lólengés újító világklasszisa.

Fotó: matsz.hu
Magyar Zoltán praktizáló állatorvosként.
és szintén háromszor nyert
Európa-bajnokságot. A lólengés újító világklasszisa, õ mutatta be elõször a világon a
Magyar-vándort, az orsót és a
szökkenõ vándort. Hivatalos
világversenyen
lólengésben
senki sem tudta legyõzni pályafutása alatt.
Dr. Magyar Zoltán (igen,
doktor, hiszen állatorvosi egyetemet végzett és praktizált is)
jelenleg a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke és a Magyar Tornaszövetség elnöke.
Egy nagyszerû sportemberrel lett ismét teljes a Nemzet
Sportolóinak csapata.
A Magyar-vándor immár
célba ért.
E.E.

***
A Nemzet Sportolója az a
személy lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként
kimagasló eredményt ért el, és
aktív sportpályafutását követõen is fontos szerepet töltött
be a hazai sportéletben.
A címet jelenleg Balczó András, Földi Imre, Hammerl László, Kárpáti György, Keleti Ágnes,
Kulcsár Gyõzõ, Portisch Lajos,
Rejtõ Ildikó, Schmitt Pál, Székely Éva és Weltner Györgyné
Ivánkay Mária birtokolja.
Haláláig Buzánszky Jenõ,
Grosics Gyula, Gyarmati Dezsõ, Albert Flórián, Polyák
Imre, Zsivótzky Gyula és Puskás Ferenc is a Nemzet Sportolójának vallhatta magát.

Berki Krisztián nem változtat nevet
labdarúgó – aki mindössze
négy NB 1-es mérkõzésen 276
percet védett és nyolc gólt
kapott, de volt a Fradi harmadik számú portása is két évig –
jut eszébe. Márpedig õ. Ez az
internet világában feketén-fehéren kiderül a keresõ találatmegoszlásából, a cikk és
azok kattintásszámából, a hozzászólásokból.
Nyilván azért õ, mert fent
nevezett egyén pár éve a kérdéses etikussággal végzett
sportvezetõi munkáját a celebéletre cserélte és miközben
bírósági eljárás folyt ellene két
televíziós sorozat révén a TV2
arca lett.
Mûtét után… Berki Krisztián az EB-t kihagyja, de a VB-n már
indul.
Nem, õ nem az. Hanem az,
aki lólengésben hatszor nyert
Európa-bajnokságot,
háromszor állt világbajnoki dobogó
tetején és egyszer, 2012-ben
olimpiai aranyérmet akasztot-

tak a nyakába. Minap volt 30
éves. Isten éltesse!
Beteges világban élünk, ha
a többségnek a Berki Krisztián név hallatán a magyar középszert alulról súroló egykori

Mindez valahol szégyen. A
másik, a tornász Berki Krisztián, de ettõl még nem cseréli
le a nevét. Õ nem folyik ki a
televízióból és a bulvármédia
érzékenységi küszöbét sem
súrolja alulról napi performanszaival. Ellenben éppen lábadozik bal vállának operációja
után, és kezében az Újszövetség zsoltárok és példabeszédek kötetével arra készül,
hogy szûk családi körben
megünnepelje 30. születésnapját.
Isten éltessen Krisztián!
Gyógyulj meg, maradj ilyen és
nyerj újabb aranyakat!
Forrás: facebook.com

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Doleschall Miklós az új ügyvezetõ
Bodrogi Csaba sportigazgató lett a ZTE KK-nál
Érdekes, mondhatni pikáns
döntés született március 23-án
a ZTE KK Kft. taggyûlésén,
ahol Doleschall Miklós, a
MAFC korábbi klubigazgatója,
technikai vezetõje, majd az
utánpótlás akadémia igazgatóhelyettese kapott bizalmat.
Köztudott, hogy a ZTE és a
MAFC vívja majd (igen nagy
valószínûséggel) a párharcot a
bennmaradásért a kosárlabda
NB I-ben.
A döntés természetesen
elõnyös lehet a ZTE szempontjából, hiszen ki ismerné jobban a MAFC-ot – az edzõn

kívül –, mint az egykori klubigazgató.
A taggyûlésen határoztak
arról is, hogy Bodrogi Csaba, a
klub egykori kiváló játékosa
lesz a sportigazgató. Három
tagú társadalmi elnökség is
alakult, ennek tagjai: dr. Gyimesi Endre, dr. Bárdos László
és dr. Kelemen Péter.
* * *
A ZTE KK Kft. ügyvezetõjének választása kapcsán többen is érdeklõdtek, hogy mi
lett a korábbi vezetõ (aki Pod-

Doleschall Miklós
lovics Péter elõtt irányította a
klubot) büntetõügyével.
Megkerestük Podlovics Pétert, aki az új ügyvezetõ március 23-i megválasztásáig ügyvivõként vezette a klubot. Tájékoztatása szerint a Zalaegerszegi Járásbíróság U.P. vádlottra folytatólagosan elkövetett
sikkasztás bûntette miatt pénz-

büntetést szabott ki, melyet 10
havi részletben kell kifizetni.
Információink szerint az ítélet
jogerõs, a pénzbüntetés összege
250 ezer forint. A károkozás bizonyítható összege – értesülésünk
szerint – 3,5 millió forint. Úgy
tudjuk, hogy mintegy 9 millió
forint tûnt el a klub kasszájából.
- zt -

Transzportbeton gyártása és értékesítése
Már van új ügyvezetõ, a játékra lehet koncentrálni.

Húsvétkor is
Harmony Wellness & Spa
az Arany Bárány Szállodában! • Bejelentkezés: 92/550-047

Bor-Beton Egyéni Cég
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142
Valamennyi partnerünknek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Locsolkodó…
Rajz: Farkas László

NYITVA TARTÁS:

– Ricsikém, a simicskás Balogék lányát se hagyd ki!
Sosem lehet tudni...

– Tavaly marha nagy volt a tetszési indexem! A detoxikálóban fejeztem be a locsolást...

Balos körzetben:
– Incikém, ez még valódi Krasznája Moszkva, a régi szép
idõkbõl!...

