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Isten lelkének ünnepe
Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepét üljük.
Az Írás szerint a tanítványok a Húsvét utáni ötvenedik
napon együtt voltak annak a
jeruzsálemi háznak a „felsõ
szobájában”, ahol annak idején
az utolsó vacsorát is elköltötték. Miután Jézus mennybe
menetele után magukra maradtak, páni félelemben élték
mindennapjaikat. Méltán tartottak a zsidó hatalmasságok
haragjától, hiszen követõi voltak Krisztusnak, akit a zsidók
istenkáromló lázadónak, felforgatónak tartottak.
A bezárt ablaktábláktól félhomályos helyiségben riadt
madarakként gubbasztottak,

lelkük a csüggedés ólomsúlya
alatt roskadozott. Hirtelen
nagy zúgás támadt, mint szélvihar idején, ám odakint az
utcán levél se rezdült. A zúgás
közepette lángnyelvek ereszkedtek alá, s mindegyikükre
jutott a lángokból. Ahogy a
tûznyelvek rájuk ereszkedtek,
a pillanat tört része alatt elszökött minden félelmük. Kimentek az utcára és az ott
ezerszám összegyûlt zarándokoknak fennen hirdették a
Megváltó tanítását. Az akkor
ismert világ minden tájáról
Jeruzsálembe érkezettek pedig
ámulva hallgatták, hogy az egytõl egyig zsidó férfiak mindegyikük nyelvén szólanak. Az

Pünkösdhöz kapcsolódik a magyar katolikus és keresztény
hívõk legnagyobb összejövetele, a csíksomlyói búcsú.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

15766

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

Tiziano Vecellio: A szentlélek eljövetele.
apostolok prédikációinak hatására ott akkor sokan megkeresztelkedtek, s lényegében megalapították Krisztus
egyházát.
A Katolikus Egyház Katekizmusa így írja le az ezer év
elõtti Pünkösdkor az apostolokra kiáramló Szentlelket:
„Az, akit az Atya szívünkbe
elküldött, Fiának Lelke, valóban Isten. Õ, az Atyával és a
Fiúval egylényegû, elválaszthatatlan tõlük mind a Szentháromság belsõ életében,
mind az Õ világnak szóló sze-

retet-ajándékában. De az egyház hite, mely imádja az elevenítõ, egylényegû és elválaszthatatlan Szentháromságot,
vallja a személyek megkülönböztetését is. Amikor az Atya
Igéjét küldi, a Lelket is mindig
küldi: összekapcsolt küldés ez,
melyben a Fiú és a Szentlélek
különböznek ugyan, de elválaszthatatlanok. Krisztus az,
aki megjelenik. Õ a láthatatlan
isten látható képmása, de a
Szentlélek az, aki kinyilatkoztatja Õt.”
f.l.
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Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott május 14-én Rigó
Csaba kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekintést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a Zala Megyei Kormányhivatal intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.
A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõszigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtudhatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lépcsõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a sikeres KEOP pályázatnak köszönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.
A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegerszegen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi hivatal. A másik Nagykanizsán van, ez az Eötvös téren lévõ járási hivatal.

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az átadási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtótájékoztatóra, hiszen az újságírók így munka közben láthatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.
Rigó Csaba arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot energiahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaegerszegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum harminc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió forint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfélszolgálat további fejlesztésére
fordítani.

Rigó Csaba kiemelte, hogy a rekonstrukcióban minimum
harminc zalai vállalkozás jut munkához.

A megyeháza megújult keleti homlokzata.

Napelemek a megyeházán…

2015. május 21.
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Simon megúszhatja
2014 februárjában óriási
belpolitikai vihart generált a
Simon-ügy. Kiderült, hogy Simon Gábor, a Magyar Szocialista Párt második embere
százmilliókat parkoltat külföldi bankokban. Persze nem az
volt az alapvetõ probléma,
hogy a második fõszoci százmilliói osztrák, illetve svájci
bankokban fialtak. Simon a
közönséges halandó számára
igencsak tekintélyesnek mondható summát nem tüntette fel
képviselõi vagyonnyilatkozatában, és személyi jövedelemadót sem fizetett elsumákolt
milliói után.
2014 választási év volt Magyarországon. A Fidesz kampányához direkt jól jött a
Simon-ügyként elhíresült vagyonrejtési botrány. A rezsicsökkentés, mint kampány-vezérfonal mellett hatásos propagandaanyagul szolgált a Fi-

desz választási küzdelmében.
A szocialisták elnökhelyettese
belebukott a botrányba, s alighanem a választás végsõ kimenetelére is hatással volt a
Simon-ügy.
Most arról szólnak a hírek,
hogy Simon Gábor gyakorlatilag megúszhatja a komolyabb
büntetést. Idõközben az adóhátralék fejében befizetett
mintegy 128 millió forintot. A
jelenleg érvényben lévõ törvények szerint, ha a mulasztó
állampolgár még a vádirat kiadása elõtt rendezi tartozását,
a kettõtõl nyolc évig terjedhetõ börtönbüntetés korlátlan
mértékben enyhíthetõ. Ennek
szellemében már pusztán a
bírón múlik, hogy Simon egyáltalán börtönbe kerül-e.
Az ügy legújabb pikantériája, hogy a nyomozati szervek nem tudták kideríteni,
honnan származnak a politi-

Zene alfarhangra…

A nyomozati szervek nem tudták kideríteni, honnan származnak a politikus százmilliói.
kus százmilliói. Simon a vizsgálati fogság során nem tett érdemi vallomást a pénz eredetérõl. Mint lapoknak nyilatkozva elmondta: mindvégig ártatlannak vallotta magát, s úgy
egyébként tiszta a lelkiismerete és nincs benne semmi
félelem. Jelen állás szerint az
adóba ment összegen felül 100
millió maradt még Simon
számláján, amivel minden valószínûség szerint szabadon
rendelkezhet majd.
Oké a buli – mondhatná a
bukott politikus a pesti szleng-

gel. Azért százmilkót sem egyszerû összekaparni a tíz körmünkkel. A végzettsége szerint
pedagógus Simonnak isten
tudja hány generáció nebulóit
kellene okítania, hogy e tekintélyes summa birtokába jusson. Nyilatkozata szerint felmerült nála, hogy visszatérjen a politikába. Azt ugyan
még nem tudja, melyik pártot
tüntetné ki tagságával, de
mint mondta, oda nem térhet
vissza, ahonnan egy éve távozott.
f.l.

Dodó és Brumi a Mókusban

Conchita Wurst, a tavalyi gyõztes. A zene világa azonban nem
ismer lehetetlent: a fingszimfóniával új távlatok nyíltak meg…
Megzenésítette egy mûkedvelõ a mûvésziesre sikerült pukiját – olvasom egy internetes
akármiben.
„Akiben megmaradt akár a
legapróbb nyom is a gyermeki
huncutságból, az nagyon jól fog
szórakozni az alábbi videón.
Feltöltõje valamiért rögzítette
a szellentése hangját, majd viszszahallgatva észrevette, hogy egy
héthangzatú sorról van szó. Ezek
után nem bírta visszafogni
magát: megzenésítette a mûvészi alfarhangot, így valóságos fingszimfóniát komponált.”
Ennyi a tudósítás a különös
zenemû születésérõl. Itt jut

eszünkbe a tavalyi Eurovíziós
Dalfesztivál döntõje. A gyõztesnek kijáró pálmát bizonyos
Conchita Wurst hódította el. A
gyõztes dal nem hagyott túlzottan mély nyomot a zenerajongók körében. Ellenben
hatalmas szenzációt jelentett
Conchita megjelenése. A bécsi gyõztes nõ(?) létére tekintélyes szakállal adta elõ
dalát a döntõben. Akkor azt
gondolhattuk, hogy a zene
világában nincs már ennél
lejjebb. Tévedtünk. A fingszimfóniával új távlatok nyíltak meg…
- flam -

– Hallottad? Ez a Gyurcsány meg ingyenes ivóvízzel
kampányolt május elsején. Ezek szerint csak egy bizonyos
réteget akarna helyzetbe hozni!...
Rajz: Farkas László

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Zalatáj humorda

Reszortfelelõs: Farkas László

Felfutó ingatlanpiac

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 26 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.

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

Jövõkép(?)

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

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

Kihalt utca

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

Elérhetõségeink:

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

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kiégett tetõ, betört ablakok
A Berek-csárda mostoha napjai

A félig kész tekecsarnok cserepeit, gerendáit leszedték.

az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály vezetõjét, Márkus
Tamás kerestük kérdéseinkkel.
– A zalaszentiváni, egykori Berek-csárda épületével
kapcsolatban milyen építésfelügyeleti eljárás zajlik?
– A 8921 Zalaszentiván, Hunyadi J. u. 23. szám, 284. hrsz-ú
ingatlanon lévõ épület (volt
csárdaépület) tûzeset következményeként bekövetkezett
állapotát figyelembe véve, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztálya, mint elsõ fokú építésfelügyeleti hatóság, jókarbantartási kötelezési eljárást
kezdeményezett.
– Az épület a néhány héttel
ezelõtti tûzeset óta változat-

lan állapotban van, az ablakok betörtek. Van-e lehetõségük arra, hogy a tulajdonost
kötelezzék a jelenlegi állapot
megszüntetésére?
– Az elsõ fokú építésfelügyeleti hatóság, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény és az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásokról szóló 312/2012.
(XI. 8.) kormányrendeletben
foglaltak alapján, kötelezte az
ingatlan tulajdonosait, határidõ megállapításával, az épület
jókarbantartási munkálatainak
elvégzésére.
Azt egyelõre nem tudjuk,
hogy kik az új tulajdonosai az
egykori Berek-csárdának. Információink szerint Nagykanizsán kell keresnünk az érintetteket.
Megpróbáljuk elérni õket.
E.E.

Betört ablakok… Az enyészeté immár a Berek.
A Berek csárda egykor a
falu vonzereje, mondhatni büszkesége volt. A Zalaszentivánon átutazók kedvenc helyének számított, ahol kitûnõ
konyha várta a betérõket. Nagyon sokan Zalaegerszegrõl is
kiruccantak a néhány kilométerre fekvõ faluba, ha – például – egy finom halászlére
támadt gusztusuk.
Néhány évvel ezelõtt még
fedett tekepálya építésébe is
belevágtak, bõvíteni akarván
ezzel a szolgáltatásokat.
Aztán bezárt a Berek. Azóta
vendég nem teszi be a lábát,
csak a gaz veri fel a környezetét. Nagy tábla hirdette,
hogy eladó.
Aztán furcsa jelenségre
lehettünk figyelmesek. Leszedték a tekepálya cserepeit.
Bontani fognak? – vetõdött
fel a kérdés. A vendéglátóhely
akkori tulajdonosa (aki nem
volt azonos az egykori üzemeltetõvel, akinél jól mûködött a
vendéglátóhely; az új tulaj inkább a bálásruha akciókkal ért
el az adóhatóság figyelmét is
felkeltõ eredményeket) koráb-

ban egy kft.-be vitte a Berek
csárdát, s a társaság másik tulajdonosa – egy elszámolási
vitát követõen –, a tartozás törlesztése gyanánt bontani kezdett. A tetõcserépre talált vevõt, logikus volt tehát, hogy
ott kezdi a „behajtást”.
Néhány héttel ezelõtt aztán
tûz ütött ki az épületben. Senki sem tudja, hogy mi történhetett, hiszen évek óta nem
nyitott ki. Valószínûleg a közmûvek sem voltak bekapcsolva.
– Gyújtogatás lehetett –
mondja egy helybéli. – Egyszerûen érthetetlen ennek a vendéglõnek a sorsa. Azt sem tudjuk, hogy ki a gazdája.
A tûzeset óta rozzant állapotban van az épület. Kitört ablakok, kiégett tetõ, az enyészet
az úr. Immár hosszú hetek óta.
Dr. Erdélyi Gábor, Zalaszentiván jegyzõje lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy
megtették a szükséges intézkedést, hatáskör hiányában hivatalból értesítették a Zala
Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalát. Ott

Fotók: Zalatáj
Máig tisztázatlan, hogy miért gyulladt ki az épület. Bal oldalon
látható a kiégett tetõrész.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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A vikingek beintettek
Izlandi unortodox monetáris politika

Az izlandiak nem hagyták magukat, elzavarták a kormányt.
A hazai sajtó csak kivételes gánosítani kell, beleértve a
ritkasággal tudósít olyan kül- bankokat is, a parlament meg
földön történt eseményekrõl, foglalkozzon azzal, hogy a kis
amik nem sorolhatók a jól ország mikor kíván belépni az
beverklizett fõsodorbeli gon- Európai Unióba, aminek legdolati körbe, a politikailag fontosabb akadálya az izlanmindenben „korrekt” monda- diak vitája a bizottsággal a hanivaló tárgykörébe. Az ilyen lászás szabályairól, végül is
ügyek pedig egyre szaporod- halásznemzet lennének, vagy
nak. Párhuzamosan ezzel a mi?
nemzetközi sajtó hasábjai egyA privatizált bankok el is
re nagyobb mértékben telnek kezdtek „alkotni”. Három primeg valótlanságokkal és meg- vatizált bankjuk hamarosan
vezetésekkel. Elég, ha elolvas- sokszorosát produkálta az izsuk Udo Ulfkotte magyarra is landi GDP-nek üzleti volumenlefordított könyvét (Megvásá- ben. Virágzott az üzlet, röpülrolt újságírók), hogy valós ké- tek a milliós bónuszok a bankpet kapjunk a tényszerûségek zsenik számláira, a nemzetközi
és tudósítások közötti szaka- gazdasági szaklapok nem gyõzdékról. Akkor meg végképpen ték dicsérni az izlandi innohallgatnak, amikor a világgaz- vatív pénzügyi gondolkodást
daság fõsodor által kiköve- és megoldásokat. Azonban látzett bázistételei látszanak bo- va a közeli pénzügyi összerulni. Ha ilyesmi a pénzügyek omlásukat a bankok, rendkívül
területén történik, akkor egy magas hozamokat ígértek külpisszenést sem hallani. Ott földi gazdag magánbefektetõkugyanis minden véglegesen és nek, fõként az Egyesült Kivisszavonhatatlanul kõtáblára rályságból és Hollandiából,
van vésve, legalább is a fõso- hogy friss pénzt pumpáljanak
dor média így gondolja.
bankjaikba.
A kevesebb mint félmillió
Gyûltek is az összegek a
állampolgárral rendelkezõ, haj- bankok számláin, de a krach
dani halásznemzet mára a lét- mégis beütött, mégpedig 60
nívó magas fokára ért el, ami a milliárd dollár fizetetlen számmúlt évtized végén egyik nap- la formájában. Ez a csöppnyi
ról a másikra veszni látszott. ország sok évi GDP-jével volt
Addig Izland is a divatos fõ- egyenlõ, pénzügyi segítség nélsodorbeli gazdasági irányelve- kül remény sem volt a talpra
ket vallotta, ahogy azt hajda- állásra.
nán a chicagói monetarista
Ahol nagy az ínség közel a
iskola klasszikusnak mondott, segítség, tartja a szólás. Valótöbbszörösen is Nobel-díjakkal ban a Valutaalap, az EU, sõt
elismert közgazdász tudósai néhány, a bajban érintett állam
kõbe vésték.
is segítséget ajánlott, de érte
Csak semmi keynesi gon- azt kérte, hogy az izlandi csadolat, az államnak semmi köze ládok évtizedekre legyenek
a gazdasághoz, legyen neut- szívesek éves szinten mintegy
rális és hagyja a piac szereplõit tízmillió forintnyi jövedelemalkotni. Az állami cégeket ma- rõl lemondani, hogy a segít-

ségként kapott összeg és kamatai visszafizethetõk legyenek. Ezt tartalmazta az ajánlott
mentõ(megszorító)csomag.
Az izlandi kormány benne
is lett volna a megoldásban, de
a népnek (a választónak) ez
nem tetszett és elzavarta a kormányt. Az izlandiak nem szerettek volna azért évtizedekig
szûkölködni, mert három magánbank 60 milliárd dollárt
elspekulált, elegük volt abból
az életbõl, amit õseik évszázadokig éltek, amikor jószerivel a halászat volt az egyetlen
kenyérkereset.
A következõ kormány népszavazást írt ki, hogy ki kell-e
fizetnie az izlandi választóknak
a becsapott külföldi befektetõket, akiknek a bankok mesés hozamot ígértek. Hát nem
kell! – szólt a nép hangja a
népszavazáson és így is jó volt
a „nemzetközi közvéleménynek”, mely azóta sem hallatta
bíráló hangját az ügyben, inkább bölcsen hallgatott. Az
angol és holland kárvallottakat
pedig saját kormányuk kárpótolta, hogy csend legyen.
Az eset 2008-2009-ben történt, a máig le nem zárt pénzügyi krízis nyitányaként. Azóta
az izlandi központi bank is sokat töprenghetett arról, hogy
mennyi szabadságot adjon a
területén mûködõ bankoknak,
hiszen jócskán rászolgáltak a
bizalmatlanságra.
A bankok normális körülmények között betéteket gyûjtenek és hiteleznek. Rendes
körülmények között jóval többet hiteleznek, mint amennyi
betétet gyûjtöttek, A jegybank
azért, hogy a bankok mindig
fizetni tudjanak az ügyfeleknek biztonsági betéteket (kötelezõ tartalékolás) képeztet a
bankokkal, amit kötelesek a

központi bankban tartani a
bankok által begyûjtött betétek
néhány százalékának erejéig.
Nemrég azonban megvonta a bankok jogát, hogy a számlákon hitelként pénzösszegeket írjanak jóvá a vállalkozások
részére. Minden esetben õ maga dönti el, hogy az adott
ügyre folyósít-e koronát, vagy
megtagadja. Azt is a központi
bank óhajtja a jövõben eldönteni, hogy külföldi devizáért
ad-e majd hazai pénzt, vagy
éppen nem. Fenntartja magának a jogot, hogy minden
egyes új korona kibocsátásáról
maga rendelkezzen. Így módja
nyílik arra, hogy a spekulatív
pénznyomtatást, valamint a
hazai pénz árfolyamának kívülrõl jövõ drasztikus mozgatását végképpen kiküszöbölje.
Egyszóval a hazai pénznek
újra urává kíván válni, minõ
tragédia?
Közben az amerikai Federal Reserve Bank bedöglött
követeléseket vásárolt hónapokig sokmilliárd dolláros összegekben a kereskedelmi bankoktól, hogy a bajból kirántsa
õket és azok tovább spekulálhassanak, mesés profitokat csináljanak és bónuszokat és osztalékokat fizethessenek.
Izland ezekbõl a friss dollárokból ezúttal már nem kér,
az biztos. Az izlandi koronán
(és az ország népén) ugyan
ezúttal ne kufárkodjon senki.
A chicagói monetáris iskola
elhunyt nagyjai Milton Friedmannal most forognak a sírjukban, élõ tudósai pedig szaporán böngészik az internetet,
hogy találnak-e ellenszert a
példátlan unortodoxia ellen,
de hallgatnak, mert nincs mit
mondaniuk.
Boros Imre
közgazdász

Nem tûrik, hogy az izlandi koronával kufárkodjanak.
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A köztársasági elnökhöz kell fordulni?
A hivatal ígérgetésébõl elég volt
Május 6-án a Kis-Balatonnál járt Áder János köztársasági elnök, aki a vízvédelmi
rendszer második ütemében
megvalósult több mint hatmilliárd forintos beruházást
tekintette meg.
Áder János felidézte, hogy
„a kis-balatoni vízvédelmi rendszer újabb fejlesztési ütemének három fõ célja volt. Egyrészt szolgálja az árvízvédelmet, hogy a Zala magasabb
vízállását segítsen levezetni,
másrészt
természetvédelmi
oka volt, hogy a halaknak az
elõlük korábban mesterségesen elzárt területen újra ívási
lehetõséget biztosítsanak, harmadrészt pedig a Zala-folyó
vízének szûrésével a Balaton

vízminõségének védelmét is
biztosítja.”
A köztársasági elnök megjegyezte: a Balaton nemzeti
kincsünk, tehát ennek megfelelõ törõdést érdemel. Kár,
hogy kísérõi nem mutatták
meg neki a „nemzeti kincsünket” tápláló Zala folyó egyes
szakaszait. Például azt a részt,
amellyel kapcsolatban már
több mint négy éve bombázzuk a hivatalokat észrevételeinkkel, cikkeinkkel, sõt 2015.
februárjában közérdekû bejelentést is tettünk.
Nem untatjuk olvasóinkat a
fejleményekkel, mert nincs
értelme. Sorozatos érdeklõdésünk ellenére ugyanis semmi
nem történt. Pontosabban

Fotó: Zalatáj
Így néz ki a Zala folyó a Pethõhenye és Zalaszentiván közötti
hídnál. Több, mint négy éve.

Fotó: Zalatáj
Fotó: MTI
Áder János a Kis-Balatonnál. A köztársasági elnök szerint a
Balaton nemzeti kincsünk.

Rajz: Farkas László

Készülõdés tüntire

– Szerintem tök fölösleges különbözõ jelszavakon és
szlogeneken agyalni. Elég, ha fölnyomjuk ezt az egyezményes jelet a táblákra.

A hivatal eddig csak ígérgetett. Most már cselekedni kellene!
csak kifogások keresése és
ígérgetések.
Május hetedikén még egy
kísérletet tettünk. Elõször a
Nyugat-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság illetékes osztályvezetõjét, majd igazgatóját kerestük. Nem jártunk eredménnyel. Nem tudtunk beszélni velük.
Annyit azért megtudtunk,
hogy a felügyeleti szerv az
Országos Vízügyi Fõigazgatóság. Azzal zárult beszélgetésünk a vízügyi igazgatóság
munkatársával, hogy panaszunkkal immár az Országos
Vízügyi Fõigazgatósághoz fordulunk.

Ezt meg is tettük másnap
reggel. Láng István fõigazgatóhelyettes arról tájékoztatta
lapunkat, hogy már beszélt a
szombathelyi igazgatóval, s
megszüntetik a Zalán lévõ
szennyezést.
Lapzártakor (május 19.) a
helyzet változatlan.
Reméljük, most már hamarosan érdemi intézkedés történik. Ha nem, hát a köztársasági elnök irodájához fordulunk. Hiszen Áder János
maga mondta: „a Balaton nemzeti kincsünk”.
A tó pedig elválaszthatatlan
a Zala folyótól…
E.E.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Volt egyszer egy élet...
Emlékezés a meggyilkolt egerszegi taxisofõrre
Arat az erõszakos halál.
Fiatal lányokat gyilkolnak hetente brutális módon. Nem
véletlen, hogy ismét napirendre kerül a halálbüntetés. Maga
Orbán Viktor miniszterelnök
is errõl beszél.
Az egyik közösségi portálon találkoztam ebben a zaklatott idõszakban egy írással.
Szerzõjét nem ismertem a mai
napig, édesapját annál inkább.
S a visszaemlékezés tragikus
sorsú fõszereplõjével is többször találkoztam.
1984-ben vagyunk. A május
elsejei felvonuláson az egész
város az elõzõ napi gyilkosságról beszélt. Egy közismert
egerszegi taxist öltek meg.
Róla emlékezett meg a napokban unokája Berta Péter.
Íme:
„1984. április 30-at írunk. A
zalaegerszegi Ady mozi elõtt
található taxiállomáson két vezetõ beszélget. Odalép hozzájuk egy fiatalember, akinek
fuvarra van szüksége. Kiválasztja az egyik sofõrt, és beszáll az autóba, bemondja a
címet. Elindulnak. A taxis utoljára járt ki a drosztról. Többet
nem tért vissza.
Miért mesélem én el most
ezt a történetet? Mert az egyikük, Berta János történetesen
az én nagyapám volt.
A 22 éves fiatalember pedig megtámadta, megölte. Igazából meg sem születtem még
akkor, amikor az egész történt,
így csak a nagymama, a szülõk
által elmeséltek alapján tud-

Tudósítás a korabeli újságban.

tam, ismertem a részleteket.
De szerencsére a mai technikának, könyvtáraknak köszönhetõen elég sok anyagot sikerült összegyûjtenem azóta az
esetrõl. Többnyire újságcikkeket, interjúkat. Minden részletet megismertem, olyan epizódokat is, melyekre a családban
már senki sem emlékezett.
A tragédia úgy kezdõdött,
hogy a fiatalember elvitette
magát egy környezõ településre, ahol gondolt egyet és megállíttatta az autót. Majd minden elõzetes ok nélkül tõrt
rántott és azt markolatig döfte
papám mellkasába. Nagyapám
kiszállt az autóból és a közeli
ház felé indult, hogy segítséget
kérjen. Addigra a 22 éves fiú
átült a sofõr helyére, és elhajtott. A házban lakók minden
igyekezete ellenére, hogy a sérült idõben a kórházba érjen,
sajnos nem volt elegendõ. Az
elszenvedett sérülések miatt
nagyszülõm 56 évesen meghalt.
Forró nyomon azonnal elindult a nyomozás az ügyben.
Szemtanúk keresése, helyszínelés, s minden ekkor szokásos intézkedés. A régi Ladát
nem sokkal késõbb megtalálták a közeli út mentén. Benne
a tõrt, egy fésût és egy személyigazolványt. A személyigazolvány H. János 22 éves zalaegerszegi lakosé volt. Így
tudták, hogy kit kell keresni.
Ahogy elindultak, találtak két
szemtanút, akik segítségével
kiderült, hogy az autó sofõrje
Németh néven mutatkozott

Korabeli fotó az Ady mozi elõtti taxiállomásról.

A taxisdroszt napjainkban. Most éppen minden sofõr fuvarban
van…
be, és segítséget kért a gépjármû elindításával kapcsolatban.
De nem tudták beindítani a
kocsit. Így »Németh« elindult a
két másik fiatalemberrel a bálba, ahol az elmondások szerint
nagyon jól, felszabadultan
érezte magát. Fején azzal a
napszemüveggel, amit áldozatától vett el. Közben az is kiderült egyébként, hogy a keze
megsérült. Valahogy megvágta
magát. A vágást a buliban dolgozó hölgy látta el. A nyomozók eközben elindultak a szórakozóhely felé. Csakhamar az
úton szembe találkoztak »Németh«-el. Ekkor kattant a bilincs. (Egyébként elõször tagadta, hogy bármit is tett volna. Azt mondta, hogy álmában
került oda az igazolványa.)
A kihallgatások és a késõbbi beszámolói alapján kide-

rült, hogy pénzt nem vitt el,
csak az autót. Mert ahogy nyilatkozta: »csak autókázni szerettem volna kicsit«. Mindezt
egy emberélet árán…
Az ítélet életfogytiglani
börtönbüntetés lett. Hallottam
olyant is, hogy azért nem lett
halálbüntetés, mert még nem
töltötte be a 23. életévét. Nem
tudom. A lényeg, hogy börtönbe került.
Nem olyan régen jutott az
eszembe, hogy vajon mi is lehet vele? Még mindig börtönben van? Vagy már lehet, hogy
nem is él? A sors furcsa fintoraként megtudtam kérdéseimre a választ. Találkoztam
egy emberrel, akivel beszélgetésünk valahogy a bûnesetekre terelõdött. Ekkor mondott olyant, hogy magam is
meglepõdtem. Azt mesélte:

képzeljem el, hogy az õ egyik
közeli szomszédja Magyarország elsõ taxis gyilkosságának
elkövetõje! Rákérdeztem a
névre, és egyezett. Nem tudtam, hogy mit gondoljak. Kiderült, hogy 2000 környékén
kiengedték. Azóta sem dolgozik, az alkohol rabja lett. Több
médium megkereste a szabadulást követõen, hogy miképpen látja a mai világot, mert
hogy '84 óta rengeteg idõ telt
el és sok minden megváltozott.
Mindenkit elutasított.
Bennem meg ott vannak a
kérdések. Hogy megérte-e neki, hogy ennyi idõt elvesztett
egy ilyen szörnyûség miatt? Ha
találkoznék vele, vajon mi lenne? Ti találkoznátok vele? Nem
érzek haragot, nem érzek
bosszút. Csak egy kérdés motoszkál bennem: Miért?
Elvett egy dolgos életet, két
gyerekkel, unokákkal. Megváltoztatott egy családot. Elvette
azt a lehetõséget, hogy megismerjem a nagyapámat. Maradt az a fekete, tragikus eset,
amit a család soha nem tud
elfelejteni.”
***
A halálos sérülést szenvedett Berta Jánosnak még
volt annyi ereje, hogy kiszálljon a kocsiból, s a közeli házban segítséget kérjen. 31 év
távlatából így emlékszik a tragikus eseményre Fitos Jánosné:
– A tévét néztük, amikor
kopogtatást hallottunk. Elõtte
szólt egy autó dudája is. Azt
hittük, hogy az egyik rokon
érkezett, de õ nem szokott
dudálni. Kinyitottuk az ajtót, s
ott állt Berta János, fal fehéren.
Csak annyit mondott: segítsenek, megszúrtak!
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– Ismerték az áldozatot?
– Akkor a kõolajfinomítóban dolgoztam, elõfordult,
hogy a busz kimaradása miatt
taxival mentem Egerszegrõl a
finomítóba, vagy haza. Általában Berta János volt a sofõr.
Beengedtük, próbáltuk csillapítani a vérzést. Aztán beültettük a Skodánkba, a férjem
beindult vele Egerszegre, mert
nem volt telefonunk, nem
tudtuk hívni a mentõket. A
férjem a taxiállomásra ment,
ott értesítette Berta János kollégáit, majd a kórházba indult.
Sajnos nem ért oda idõben. A
sofõr idõközben meghalt. A
kórházban azt mondták, hogy
ha mentõ van a helyszínen,
akkor sem lehetett volna megmenteni Berta János életét,
mert a késszúrás halálos volt.
– Ismerték a gyilkost?
– Szentiváni volt, innét került Zalaegerszegre.
***
Berta Péterrel, az áldozat
unokájával beszélgetünk. Õ
volt az, aki a napokban – a tragédia évfordulóján – közzétette írását az egyik közösségi
portálon.
– Mi késztette arra, hogy
ezt a tragikus esetet felidézze?
– Mindig is érdekelt ez az
eset, s annak háttere. Emléket
szeretnék állítani a nagyapámnak. 2012-ben fogalmazódott
meg bennem, hogy kiírom
magamból ezt a tragédiát.
– Úgy gondolja, hogy ez
még érdekli az embereket Zalaegerszegen?
– Szerintem nagyon sokan
nem tudják, hogy mi is történt
valójában.
– Pedig akkoriban nagy
visszhangot váltott ki. Másnap volt a május elsejei fel-

Zalaszentiván-Kisfaludpuszta… Az utca végén lévõ házban
kért segítséget Berta János. A házigazda Zalaegerszegre
indult vele, de a seb halálos volt.

Berta Péter: – 2012-ben fogalmazódott meg bennem, hogy
kiírom magamból a tragédiát.
vonulás, s ezen is errõl a
szörnyû esetrõl beszéltek az
emberek.
– A nagymamám elbeszélése szerint nagy sajtóvisszhangja volt országosan is. De aztán
elfelejtõdött az egész.
– Mert jöttek az újabb tragédiák… Manapság minden
hétre jut egy brutális gyilkosság.
– Ráadásul a modern média, az internet percre frissen
szállítja a híreket. Nem lehet
eltitkolni.
– Az írásból az derül ki,
hogy személyesen nem találkozott a gyilkossal. Nem is látta?
– Nem. Az akkor megjelent
cikkekben volt egy fotó róla.
Annyit tudok, hogy egy Egerszeg környéki helyi hajlékban
él, vagy élt.
– Mit szól a családja ahhoz, hogy feleleveníti ezt az
1984-es tragikus esetet?
– Nagymamám nagyon sokat segített abban, hogy teljes
képet kapjak nagyapám haláláról.
– Él még a nagymamája?
– Sajnos már nem. Édesapám is elmesélt néhány részletet, de õt nem akartam ezzel
terhelni, mert tudom, hogy nagyon nehezen viselte a tragédiát. Nem akartam felszakítani
a sebeket.
– Édesapja egyébként is
elég érzékeny ember. A focipályán legalábbis az volt…
– A magánéletben teljesen
más. A foci az egy külön világ.
– Egyszóval a családtagok
nem beszélték le arról, hogy
nagyapja halálának körülményeivel kapcsolatban kutakodjon?
– Nem. Ezt rám bízták, tiszteletben tartották a szándékomat.

– Amikor a nagyapját leszúrta a gyilkos, utolsó erejét
összeszedve becsengetett egy
kisfaludpusztai házba. Fitos
János a kórházba vitte, de
már késõn érkezett. Találkozott azóta Fitosékkal?
– Én nem találkoztam velük. A családban elhangzott,
hogy ismerték õket, de én nem.
– Mi lenne a reakciója, ha
találkozna a gyilkossal?
– Elõször jól megnézném
magamnak. Úgy hallottam,
hogy meglehetõsen leromlott
állapotban van.
– Talán nem is tudna vele
normális hangnemben beszélgetni…
– Elképzelhetõ. Nem tudom, hogy mit lehetne tõle
kérdezni… Azt, hogy miért tette? Szerintem nem kapnék rá
elfogadható választ, mert erre
a kérdésre nem is lehet azt
adni. Szerintem a sors keményen megfizet neki azért, amit
elkövetett.
– Mi a véleménye arról,
hogy ismét napirendre került
a halálbüntetés?
– Kétélû a dolog. Nem
tudom, hogy mennyire lehet
száz százalékosan minden esetben megtalálni a valódi tettest.
A tényleges életfogytiglani lehet ilyen esetekben a megoldás. Ilyenkor nincs megbocsáthatatlan tévedés, ha idõközben
kiderül, hogy a gyilkossággal
megvádolt ártatlan.
E.E.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az akác védelmében
zik a virágzásakor a méhek által begyûjtött csemegének. Az
akácméz a legtisztább, ikrásodásra nem hajlamos mézfajta.
Nyugaton is rendkívül kedvelt,
fontos exportcikk az akácméz.
Legújabban maga a faanyag
felhasználása is új lendületet
kaphat. Az akác jó szerszámfaként régtõl ismert. Most a
bútorgyártásban szakíthat ki
magának nagyobb szeletet.
Megjelentek már a lakásokban
a rusztikus miliõt kölcsönzõ

A magyar akácméz világmárka.

Az akácvirágzás ideje van…

Amikor még tömegével
mûködtek
Magyarországon
olyan éttermek, melyekben
cigánybandák húzták a vacsora mellé a nótákat, aligha fordult elõ, hogy az est folyamán
legalább egyszer ne csendültek volna fel az Akácos út
strófái. Alig akad ember is
olyan, aki legalább ezt az egy
nótát ne tudná eldanolni csillagfényes pinceszerek édesbús
hangulatában. Az akác századok óta kitörölhetetlen része a
magyar népléleknek.
Erõs megdöbbenést okozott, amikor az Európai Unió
okosai az akácnak, mint káros
növényfajnak a kiirtásáról
kezdtek beszélni. Érvelésük
szerint ennek a fafajtának ag-

resszív terjeszkedése ökológiai
és gazdasági károkozással jár
együtt. Lehet igazuk az akác
kipusztítását szorgalmazóknak
annyiban, hogy az akácnak
nincs helye ott, ahol a földterület más, értékesebb fajok
élettere is lehet. De Magyarországon számos vidék van, ahol
az akácon kívül szinte egyetlen
faj sem tud megélni. Elég az
eredethez visszalapoznunk. Az
akác Mária Terézia 18. századi
rendelete nyomán került be az
országba, az alföldi futóhomok
megkötése céljából.
Az unió által abcúgnak minõsülõ akácnak meg nem kerülhetõ haszna a virágzata által
bõséggel ontott nektár. A hazai
méztermés közel fele szárma-

akácbútorok, de egyre gyakrabban készülnek akácfából a
játszótéri eszközök is.
Az akác, csakúgy, mint az
akácméz, ma hungarikum.
Szerves kitörölhetetlen része a
magyar vidéknek. Nincs halandó, akit ne bûvölne el virágzáskor az akác bódító illata.
Vigyázzunk rá. Hogy holmi
uniós agyalások következményeként ne csak emlék legyen
az akácos út.
f.l.

Akácfából készült virágláda.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Valamikor a focikapu is ebbõl a fából készült. Hofi Géza
mondta: az a „hülye akác” volt a hibás a botlábú csatárok
szerint, ha kimaradtak a gólhelyzetek.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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ZTE focitörténelem fényképeken

Hat évtized a pálya szélén
Kevesen mondhatják el magukról, hogy hatvan éven keresztül fotózták a ZTE, illetve a
magyar válogatott zalaegerszegi mérkõzéseit. Horváth
Jenõ fényképész az 1955 és
2015 között készült több tízezer felvételébõl válogatta ki
azokat, amelyeket kiállításon
tár a közönség elé. A Hevesi
Sándor Színház galériájában
május 6-tól látogatható kiállítás megnyitóján köszöntõt
mondott Besenczi Árpád színházigazgató, aki futballkedvelõként örömét fejezte ki a tárlat kapcsán és a futballhoz
kötõdõ élményeirõl is mesélt.
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a megjelenteket, s
méltatta Horváth Jenõ munkásságát, a kiállítás létrejöttét,
ami méltó a város 130 éves
jubileumához. A polgármester
beszédében röviden felidézte
az idén 95 éves futballegyesület történetét, sikereit és reményét fejezte ki, hogy mihamarabb újra az elsõ osztályban szerepelhet a csapat. A ZTE
legendája, a futballakadémia
névadója, Szõcs János elmondta, hogy a stadion elképzelhetetlen volt Horváth Jenõ nélkül, még a játékvezetõk is
„megvárták” a mérkõzés kez-

– Nem kevés a hatvan év,
annak ellenére, hogy már
nyolcvan vagyok. Annak idején
a ZTE-ben futballoztam, de
hamar megsérültem. A szakmámmal, a fényképészettel
több pénzt kerestem, mint a
sporttal, így fiatal házasként
úgy döntöttem, hogy inkább
fotózok. Apám a városi kultúrház igazgatója volt, már 12
éves koromban eljártam az
ottani fotószakkörbe, ahol az
akkori nagyoktól, Boncz Barnabás „Jimitõl”, Gévay Ferenc
és Tóth János látszerészektõl
lestem el a fotózási technikákat. Annyira megkedveltem
a fotózást, hogy eldöntöttem:
fényképész leszek! A gimnázium után 1964-ben Pécsett
mestervizsgát tettem. Abban
az idõben mesterlevél kellett
ahhoz, hogy önálló kisiparos
lehessen valaki. Manapság is
inkább kisiparosnak tartom
magam, mint vállalkozónak.
– Ma is ott van a ZTE
mérkõzésein…
– A sportfotózás a mindenem, mindig ott kellett lennem a pálya szélén. Mindenkit
ismertem, mert tõsgyökeres
zalaegerszegi vagyok. A hatvanas évektõl kezdve készítettem a csapatképeket. A Fe-

Múltidézés a fényképek segítségével.
cemet, Kereki Zolit sem. Nagyon jó védõ volt, és 39-szeres
magyar válogatott. Szerettem a
technikás játékosokat. Állítólag én is az voltam; Madár Gabival és Belák Jánossal játszottam együtt.
– Mennyi ideig lehet focit
fotózni?
– Addig, míg az ember
menni tud és az agya is jól
mûködik. A fotózás több részterületbõl áll, van, aki épületeket örökít meg, én kimondottan portréfotós vagyok.
Mostanában is szerteágazó a
tevékenységem, s a ZTE honlapjára is fotózok. A feleségem
tiltakozása ellenére beregisztráltam a Facebookra, ahol sok
hírhez hozzájutok.
– Mennyit változott a
fotózás az elmúlt évtizedek
alatt?
– Érdekes dolog, hogy ma
mindenki „tud” fényképezni.

Jó dolog, hogy bejött a digitális fényképezés, de sajnos a
mûtermi fotózás kiveszõben
van. 15 éve használom a digitális technikát, Zalaegerszegen
nekem volt elõször ilyen fényképezõgépem. Kezdetekben
azt sem tudtam, hogy mi az az
egér, ami nem cincog, meg
kellett ismernem a számítógépet, s tanulni a számítástechnikát. Nagyon sokat köszönhetek
Nagy Zoltánnak, a közgazdasági szakközépiskola tanárának, aki fokozatosan bevezetett a digitális fotózásba. Ma
három nyomtatóból, szkennerbõl álló laborom van és milliós
értékû fényképezõgépeim. Ha
fotózásról van szó, számomra
nincs lehetetlen.
Pataki Balázs
A futballtörténeti tárlat hétköznapokon június 8-ig ingyenesen látogatható a Hevesi
Sándor Színház galériájában.

Elérhetõségeink:

Horváth Jenõ a 2001/2002-es bajnokcsapat tablója mellett.
désével. Felidézte a Budapesti
Honvéd elleni, havasesõben
megvívott mérkõzést, amelyen
az idõjárás sem tudta eltántorítani attól, hogy dokumentálja a mérkõzés pillanatait.
Horváth Jenõ örömét és
köszönetét fejezte ki, hogy a
kiállítás létrejöhetett. A nem
mindennapi tárlat kapcsán beszélgettünk múltról és jelenrõl
a város legendás fotográfusával.
– Hat évtizedet töltött el
már fotózással. Hogy emlékszik vissza a kezdetekre?

rencváros elleni 1-1 utáni bajnokavatás 2002-ben, majd a
Manchester United legyõzése
a Bajnokok Ligájában felejthetetlen élmény volt számomra. Angliába sajnos nem tudtam elmenni, de hazai pályán
minden mérkõzésen ott vagyok. Remélem, hogy a következõ években már újra az NB I-es
meccseken tehetem mindezt.
– Volt-e kedvenc játékosa?
– Soós Pista. Egy gólratörõ
csatár volt, akinek esze is volt
a labdarúgáshoz. De nem
hagyhatom ki másik kedven-

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

Lapunk
2015
legközelebbi
nyomtatott
száma
2015. június 18-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

– Aztán túl gyakran ne nyúlkálj be sörért, a hûtõ be van
kamerázva!

Állati
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
– Tyúkanyó, a kend adóbevallásában tizennyolc darab
tojás szerepel!...

Népmûvész pecás

Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

