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A fejlõdés tehetségben, szorgalomban, teljesítményben rejlik
Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait
A hagyományokhoz híven
az õsz második hétvégéjén,
szeptember 12-én tartották a
Zala Megyei Közgyûlés ünnepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területükön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megyeháza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki ismertette a megyei önkormányzat elmúlt esztendejének tevékenységét, melynek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasználásának elõkészítése tette ki.
Kidolgozták a szlovén, az osztrák és a horvát határ által országokat összekötõ programokat. Öt országgal közös pályázatot nyújtottak be, tagjai a
Balaton Fejlesztési Tanácsnak,
elnökségi feladatait látják el az
M9 Térségfejlesztési Tanácsnak is. Segítségüknek köszönhetõen többek között negyven
felsõoktatásban tanuló zalai
diák jut kollégiumi férõhelyhez Pécsett.
– A szûkös költségvetési
források mellett sikerül sikeres
munkát végezni. A támogatásoknál minden magyar lakosra
712 ezer forintot lehet számítani, 2020-ig naponta 3
milliárd forint költhetõ el. A
rendelkezésünkre álló összegbõl fel kell készítenünk Zala

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntartásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Exportképes gazdaságra van szükségünk, mely ki tud lépni a
határainkon túlra is. A pénzek
felhasználásánál elsõ célunk a
felzárkóztatás, majd a versenyképesség növelése és a területfejlesztés a fontos. Hazánkban
600 ezer vállalkozásból 590
ezer felzárkóztatásra vár. 10
ezer vállalkozónk adja a ma-
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gyar GDP 80 százalékát. A megyei önkormányzatnak a területfejlesztés terén van dolga, az
országra jutó 1400 milliárd forintból, 400 a megyei jogú városoké, 800 milliárd a megyei
önkormányzatoké. Zala megye
23 milliárd forinttal gazdálkodhat a következõ hét évben,
a legfontosabb, hogy ennek
legalább 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre fordítsuk. Kitörési
pontok vannak a mezõgazdaságban, ahol a kevésbé képzetteket lehet foglalkoztatni, illetve a turizmus területén lehet
még bõvíteni a foglalkoztatást
– számolt be a távolabbi tervekrõl a megyei vezetõ.
A programot ünnepélyessé
tette, színesítette a Zala Zenekar fellépése, tagjai népzenét
és zalai dalokat adtak elõ. Az
eseményen részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter,
aki beszédében kiemelte az
Európai Unió nyújtotta lehetõségek kihasználását, s a kormány által fontosnak tartott önkormányzatiságot, a települések
tevékenységének támogatását.

– Az önkormányzati törvény alkotásakor szembesültünk vele, hogy a helyi közösségek milyen fontosak, hogy
az adott terület önfenntartó
képessége az ország gazdasági,
összetartó erejét és erkölcsét
miként növeli. A zalai közösségek a felsoroltakból évszázadok óta kiveszik a részüket, jelentõset alkottak a jogi és társadalmi fejlesztés területén. A
múltba tekintve 1232-ben a
kehidai gyûlés meghatározta
hogyan kell a nemesi vármegyét, bíróságot létrehozni,
megalkotni. Kehidán alakult
meg az elsõ nemesi bíróság,
így Magyarország jogfejlõdésében a térség jelentõset alkotott. Az újjáalkotott önkormányzati törvényben a megye
megfelelõ szerepet kapott, a
terület fejlesztésére, rendezésére, vidékfejlesztésre megfelelõ ereje és képessége van. A
fejlõdés, a siker az ember tehetségében, szorgalmában és
teljesítményében rejlik, az itteni emberek rendelkeznek
ezekkel a tulajdonságokkal,
(Folytatás a 2. oldalon)
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A fejlõdés tehetségben, szorgalomban, teljesítményben rejlik
Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait
(Folytatás az 1. oldalról)
ezért is sikeres Zala megye. A
mai napon díjazottak szorgalmasak, teljesítõ képesek, saját
közösségükért, Zaláért és az
ország elõrehaladásáért dolgoznak. Nem spóroltak erejükkel, energiájukkal, hanem a közösség javára tevékenykedtek,
fejlesztették tevékenységüket.
Elismerésük inspiráció a fiatalok javára, hogy küzdjenek,
dolgozzanak és méltóan kövessék az elõdeiket – összegzett a
belügyminiszter.
A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elismeréseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai tevékenysége, tudományos
munkássága, életútja elismeréséül a Köz Szolgálatáért Arany
Fokozatát adományozta dr. Ördög Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által alapított díjakat adták át az arra
érdemesnek talált személyeknek.
A Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ címrõl 1996-ban határozott a Megyei Közgyûlés és
a díjat minden évben annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozza, aki egész
életmûvével a közösség érdekében vagy jelentõs eredményt hozó munkájával elismerést szerzett, s példamutató
emberi magatartásával hozzájárult a megye jó hírnevéhez.
Idén a Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ címet Zalaegerszeg
és Zala megye fejlõdése érdekében végzett több évtizedes
munkássága és közéleti szerepvállalása elismeréséül dr. Gyimesi Endre kapta, akit távollé-

tében fia, Gyimesi Márton
képviselt.
A Közgyûlés Zala Megye
Közszolgálatáért díját Szukics
Ferenc ny. rendõr dandártábornok kapta, aki több évtizeden keresztül hivatástudattal
végzett, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zala megye
közbiztonsági helyzetének javításához, megszilárdításához.
Zala Megye Közigazgatásáért
díjat adományoztak dr. Ratkovics Ágnesnek, aki a Csörnyeföldi, majd a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzõjeként szakmai elkötelezettséggel, alázattal és szorgalommal végezte köztisztviselõi
munkáját. A Zala Megye Egészségügyéért díjat idén dr. Szenes Mária, a Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályának fõorvosa érdemelte ki, aki
több évtizedes színvonalas, lelkiismeretes gyógyító és oktató
munkájáért kapta az elismerést. Zala Megye Fejlesztéséért
díjat adományoztak dr. Csite
Andrásnak közgazdász, szociológusnak, a HÉTFA kutatóintézet ügyvezetõjének, aki elkészítette Zala megye területfejlesztési tervezési dokumentumait, munkájával hozzájárult
a megye fejlesztésének elõmozdításához. A gyermekjóléti
szolgáltatás területén hivatástudattal, szakmai hozzáértéssel
végzett példamutató munkájáért Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjat ítéltek oda
Husz Mártának, a Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõjének. A közmûvelõdés, különösen az olvasóvá nevelés terén végzett

A Zala Zenekar az alkalomhoz illõ mûsorral színesítette az ünnepséget.

Dr. Pintér Sándor a Köz Szolgálatáért Arany Fokozatát adományozta dr. Ördög Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia
doktorának.
több évtizedes kiemelkedõ és
sokrétû tevékenysége elismeréséül Zalai Közmûvelõdésért
díjat adományoztak Horváthné Nagy Elvirának, aki közel
húsz éve vezeti a városi és
iskolai könyvtárt Zalakaroson.
Zalai Pedagógus díjat érdemelt
ki Linhart Rita, a keszthelyi
Asbóth iskola igazgató-helyettese, aki színvonalas pedagógiai és szervezõ munkájáért, a
nemzetközileg is elismert versenyzõ-felkészítésért kapta az
elismerést. Az Év Zalai Diákja
díjat kimagasló tanulmányi- és
versenyeredményeiért, valamint
példamutató közösségi munkájáért Szabó Tímea, zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium matematika tagozatos gimnáziumi
tanulója kapta. Zala Megye
Sportjáért díjat adományoztak
Steindl Józsefnek nemzetközi
versenyeredményeiért és Nagykanizsán több sportágban végzett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért. Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díjat ítéltek
oda a BEFAG Keszthelyi Erdész
Lövészklub egyesület versenyzõjeként 2014-ben a magyar
sportlövészet
legsikeresebb
sportolójának, Major Veronika futócéllövõnek, aki junior
kategóriában elért két világbajnoki aranyérem elismeréséül
kapta a kitüntetést. Kimagasló
szakmai színvonalon végzett
riporteri, szerkesztõi, újságírói
munkájának elismeréséül Zala
Megyei Sajtódíjat érdemelt ki
Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió ügyvezetõje. Zala Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért díjat adományoztak Czinki Ferenc ügyve-

zetõ igazgatónak, a nagykanizsai Faipari Szakosztály munkatársának a civil szervezeteket támogató áldozatos és a
német nemzetiségért végzett
önzetlen munkájáért. Keszthely-Hévíz térségében több évtizedes magas színvonalú idegenforgalmi munkájáért, a fiatal szakemberek patronálásáért, színvonalas igazgatói tevékenységéért Zala Turizmusáért díjat kapott Pécsvárady
Klára, a keszthelyi Helikon
Hotel, majd a hévízi Aqua Hotel egykori igazgatója. Több
évtizedes kiemelkedõ és színvonalas építésztervezõi tevékenységéért Zala Megye Építészetéért díjat adományoztak
Papp Nándor ny. építészmérnöknek, akinek nevéhez fûzõdik például a pusztaapáti, sohollári, budafai vadászházak,
vagy a lenti kisvasúti állomásépület és kiállítóhely. Zala megye fafaragó hagyományainak
ápolásáért, továbbadásáért, mûvészeti hagyományainak gazdagításáért Vajda Lajos díjat
érdemelt ki Konrád Lajos népi
iparmûvész, aki fafaragó szakköröket vezetett több zalai és
muravidéki településen és rendszeres résztvevõje a megyei és
országos népmûvészeti rendezvényeknek és kiállításoknak.
Az ünnepség végén pohárköszöntõt mondott dr. Pintér
Sándor belügyminiszter, aki
szívesen emlékezett vissza a
rendõrnyomozóként Zalában
töltött idõszakára, melyhez képest a megye sokat fejlõdött, s
ennek a folyamatnak a folytatásához kívánt jó munkát.
Kép és szöveg: Pataki Balázs
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Boldogasszonyok évadja
Augusztus és szeptember
néhány hete alatt három nagy
Mária ünnepet is találunk a
naptárban. Augusztus 15-én
volt Nagyboldogasszony, más
néven Mária mennybevételének ünnepe. A dogma szerint
Mária mennybevételével mentesült a halál egyszerû halandókat sújtó következményeitõl, testben és lélekben egyenesen a Mennyországba jutott.
Szent Alfonz szerint három
dolog teszi keserûvé a halált.
Ragaszkodás a földiekhez, a
lelkiismeret mardosása a bûnök miatt és az üdvözülés
bizonytalansága. Mária halála
mentes volt ezektõl a keserûségektõl, számára éppen három ellentétes tudat tette
könnyûvé a halált. Idézzünk
ide egy nagyon érzékletes
mondatot Horpácsi Illés nyelvésztõl Mária mennybevételérõl: „Nagyboldogasszony ünnepének titkában teljesedik ki az
Istenanya nagysága: az ég és
föld mennybe fölvett királynéja lett”.
Szeptember 8-án ünnepeljük Kisboldogasszony, azaz
Mária születésének napját. A

Teleki kódex Anna legendájában olvashatjuk: „Hogy Szent
Annának elkövetkezett az órája, a hétnek néminemû keddin
szüle. Egészségben szülé az
igaz Dávidnak királyi plántáját,
ez világnak elõtte választott
leányt, az édes Szûz Máriát.
Miképpen angyaltul megtanítottak valának, mert õ vala ez
világnak jövendõ megvilágosítója és asszonya és tengörnek
csillaga”. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró nap. A Stella puerpera
Solis (hajnali szép csillag)
tiszteletére szokás volt szeptember 8-ának hajnalán a
szabadban várni a napfelkeltét. Azt tartották a régiek,
hogy „akinek érdeme van rá”, a
kelõ napban meglátja Szûz
Máriát.
Harmadik Boldogasszonyunk:
Fogolykiváltó Boldogasszony.
Ünnepnapja szeptember 24-re
esik. Az ünnep eredetileg a
rabságban sínylõdõk szabadítására, a foglyok kiváltására
„jött létre”. Különösen nagy jelentõsége volt a török idõkben, amikor magyarok ezrei
raboskodtak a szultán börtö-

Búcsúszentlászló… Országos hírû a Fogolykiváltó Boldogasszony napi búcsú.
neiben. Új értelmet nyert a
vesztes világháborúk után az
ünnep. A fogolytáborokban
sínylõdõ katonák szabadulásáért szólt az ének: „Kegyelmes jó Anyánk tekints a foglyokra./Ó nagy irgalmú Szûzanya vezesd õket haza!” Manapság nincsenek idegen rabságban magyarok. Fogolykiváltó Boldogasszonynak azért

felfordult világunkban akad
dolga elég. Önmagunknak teremtett, öngyilkos rabságunkból való szabadulásunkért kell,
hogy szóljon most a könyörgésünk, hogy tévelygéseink útjáról rátaláljunk arra az ösvényre, amely hazavezet bennünket
Boldogasszonyunk védõ szárnyai alá.
f.l.

Haspóló és puffadt szoknya

Fölszállott a páva… A közszolgálati televízió egyik legjobb
vállalkozása.
A haspóló (crop top) egy
nõi ruhadarab. Valóban csak
„darab”, mert terjedelmében
alig haladja meg egy sportmelltartó méretét. Tavaly volt
igazán nagy divat a topocska,
de az idei forróságban is láthattunk még belõle eleget. A
kreáció kiötlõjének célja minden bizonnyal az volt, hogy
minél nagyobb felületet hagyjon szabadon a nõk testfelületének középsõ harmadából.

Legnagyobb baj az volt vele,
hogy a divatot minden kritika
nélkül majmoló tinédzserek közül olyanok is hordták, akiknek
inkább takargatni kellett volna
kissé elszabadult bájaikat…
Puffadt szoknya. Ne bújjunk divatlexikonokat, mert ez
az öltözék nem lelhetõ fel
sehol a vonatkozó irodalomban. Magam a Fölszállott a
páva népzenei és néptánc fesztivál beharangozója közben

találkoztam a meghatározással.
Az egyik kislány mondta ki a
jövendõ szereplõkkel készített
interjúk során. „Azért szeretem ezeket a régi ruhákat –
mondta a lányka a népviseleti
öltözékekre célozva –, mert a
szoknya mindig olyan puffadt”. Rendkívüli érzékletességgel ejtette ki a puffadt szót,
közben kezei kísérõ mozdulatával is megjelenítette a ruhadarab vonalát. Természetesen
a sok alsószoknyával „puffasztott” szoknyára gondolt.
S hogy miért ez a kis értekezés a megidézett ruhadarabok kapcsán?
Kultúrák reprezentánsai
ezek. A haspóló cucc, a puf-

fadt szoknya viselet. Elõbbi
egy-két szezont él, míg a másik
benne gyökerezik a magyar
történetben. Jóllehet ma már
jobbára csak ünnepi alkalmakkor kerülnek elõ a ládafiából a népmûvészet eme remekei; kivételes lehetõség, alkalom a most útjára induló,
remélhetõleg a korábbi vetélkedõk elsöprõ sikerével vetélkedõ adássorozat. Ismét láthatjuk a hegyi patakok tisztaságával ragyogó gyermekszemeket,
halljuk a süvölvény gyerkõcök
férfias erõt idézõ dobbantásait, tavaszi mezõk virágszõnyegét idézik majd a forgó
libbenõ puffadt szoknyák.
-flam-
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„Aki átlép a határon, tartsa be törvényeinket”

Fotó: mn.hu
Orbán Viktor a próbaidõs rendõrök ünnepélyes eskütételén
mondott beszédet.
Jogi határzár lépett hatályba szeptember 15-én nulla
órától Magyarországon, amely bûncselekménynek minõsíti, ha valaki a már
elkészült határkerítés illegális átlépésével jut az országba.
Az Országgyûlés szeptember eleji döntése
alapján a kormány
ettõl a naptól válsághelyzetet rendelhet
el a tömeges bevándorlás miatt.
Orbán Viktor szerint ráébredtünk, hogy
a rend, a béke és a
biztonság nem magától értetõdõ adomány, erõfeszítéseFotó: MTI
ket kell tennünk
azért, hogy fenntarthassuk. A miniszter- Egy katona és rendõrök Röszke határáelnök a Készenléti ban, a magyar-szerb határon, a biztonRendõrség Határren- sági határzár mellett.

Sebestyén Gyula

dészeti Igazgatóságának állományába kinevezett próbaidõs
rendõrök ünnepélyes eskütételén, a fõvárosi Hõsök terén
tartott rövid beszédet szeptember 14-én, hétfõn.
Kiemelte, hogy Magyarország egy ezeréves keresztény
kultúrával rendelkezõ ország,
és felhívta a figyelmet: „nem
akarjuk, hogy egy világméretû
népmozgás megváltoztassa hazánkat. Rendben, békében,
biztonságban akarunk élni,
nem akarunk káoszt” – tette
hozzá.
A miniszterelnök szerint
ezekben az idõkben felértékelõdik a rendõrök szerepe, és a
próbaidõs rendõrökhöz a következõ szavakat intézte: „Önök
kultúránk, életformánk és szuverenitásunk védelmezõi”.

A miniszerelnök hangsúlyozta: jogunk van ahhoz, hogy
meghatározzuk, ki jöhet be az
országunkba, aki pedig átlép a
határon, tartsa be törvényeinket.
Néhány hónap alatt akkora
embertömeg érkezett hazánkba a szerb határon keresztül,
mint Szeged egész lakossága –
tette hozzá.
Az új szabályok megerõsítik Magyarország határainak
védelmét, az illegális határátlépés ezentúl nem szabálysértés, hanem bûncselekmény
lesz, mely börtönnel és kitiltással sújtható – hívta fel a
figyelmet. A próbaidõs rendõröknek azt mondta: készüljenek arra, hogy becsapott emberekkel, indulattal és agresszióval találkoznak majd.

Változnak az idõk

– Arankám, ahogy halad ez a migránskérdés, egyre inkább az az érzésem, hogy már nem is Merkel tanti, hanem
Orbán tematizálja Európát...

Továbbra is Fidesz-elõny

késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

– Nézem a közvélemény-kutatási eredményeket és eszembe jut öreganyám egyik mondása: Minél többet szidnak
valakit, annál egészségesebb lesz!...
Rajz: Farkas László

5

Zalatáj

2015. szeptember 17.

Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában
Több, mint 570 millió forintos költséggel megújult a
Zala Megyei Kormányhivatal
három intézménye. A beruházás a zalaegerszegi Megyeházát, a Népegészségügyi Fõosztály Göcseji úti épületét és a
Nagykanizsai Járási Hivatalt
érintette. Utóbbit 2800 négyzetméteren hõszigetelték, a
tetején 150 napelemet helyeztek el, az irodákban pedig 600
lámpatestet cseréltek le. A kivitelezõ Szabadics Zrt. nevében
Burján Richárd az avató ünnepségen azt mondta: naponta 100 ember dolgozott a beruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot célzó fejlesztéssel évente csaknem 55
millió forintot spórolunk. Ez
azt jelenti, hogy 35 százalékkal

csökkentjük a kiadásainkat.
Idén november 30.-ig további
egymilliárd forintból hét intézmény újul meg – egyebek mellett a zalaegerszegi, a lenti és a
nagykanizsai járási hivatal épülete. Jövõre pedig úgy tervezzük, hogy még 10 létesítménynek valósul meg a rekonstrukciója – hangsúlyozta Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelképének nevezte a Megyeházát,
ahol azon fáradoznak, hogy
segítsék a Zalában élõ embereket. Az országban idén további 40 kormányhivatali létesítményt állítanak helyre. Ezeknek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.
– Ez folytatódik a következõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban állami, illetve önkormányzati
épületeket kívánunk felújítani

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.

Jótét lélek...

Sokan vettek részt az átadási ünnepségen a kormányhivatal, a
megyei önkormányzat, a járási hivatalok, s az önkormányzatok
részérõl.

– Képzeld, tegnap azt mondta a Dörgicseiné, hogy õ bizony egy harmincas, jó karban lévõ migránst befogadna
néhány éjszakára...
Rajz: Farkas László

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

a környezeti, illetve energiahatékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forintot fordítunk – tette hozzá dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a közigazgatásban is az életpályamo-

dellt. Az átalakításnak köszönhetõen több ezer kormánytisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyeháza átadási ünnepsége Stróber
László atya áldásával és a Kutyakölykök táncegyüttes mûsorával zárult.
m.zs.
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Az a valami nem bajusz…
Az elmúlt csütörtökön a
Magyar Narancs dobott egy
nagyot.
A vadliberális sajtótermék
Orbán Viktor fotóját hozta a
címlapon. Magyarország miniszterelnökének orra alá a lap
grafikusai a déli határzár építésénél használt drótra hajazó
bajuszt applikáltak. Az oda
csavarintott bajusz egyáltalán
nem idézi meg a pusztai emberek, csikósok, gulyások, kondások férfiékét, nem hasonlít a
huszárok suviszkolt bajuszára
és II. Rákóczi Ferenc képét
sem idézi meg. A kormányfõ orra alatt „díszelgõ” bajusz félreérthetetlenül Hitlerfazon.
Köztudott, hogy a Magyar
Narancs okkal, ok nélkül csepüli a kormányt, mocskolódásaik állandó célpontja maga
Orbán Viktor miniszterelnök
is. Most a menekült-ügynek a
liberálisok felfogásával ellentétes kezelése kapcsán kap
Orbán a fejére, s mint az most
történt: az orra alá. A Narancs

címlapjával most túlmentek
minden határon a lap szerkesztõi. Orbán Viktor Hitlerként
való megjelenítése minden
normálisan gondolkodó emberben – legyen bármelyik
politikai oldalhoz húzó – minden bizonnyal erõs ellenérzéseket kell, hogy kiváltson.
Gulyás Gergely, az Országgyûlés törvényalkotásért
felelõs alelnöke számon is
kérte a lapon a skandalumot. A
szerkesztõség cinikus, kioktató módon reagált Gulyás
rosszallására. Anélkül, hogy
ide citálnánk a teljes szöveget,
elég, ha a lap fõszerkesztõje,
Bojtár B. Endre mondatát
idézzük: „Az a valami Orbán
orra alatt ráadásul, ha jobban
megnézi a képviselõ úr, nem
bajusz.” Hát persze. Nem bajusz. Valami. Néhány hurokból
álló grafikai applikáció, ami
némi belemagyarázással Hitlerbajuszként is felfoghat a jámbor halandó. Így gondolják
Bojtárék a Magyar Narancs
szerkesztõségében.

Nem tanultak…
A szír kisfiú halálán „viccelõdik” a Charlie Hebdo
Nem tanult a tragédiából az
újság, úgy tûnik, továbbra sem
tudja a francia Charlie Hebdo
szatirikus lap, hol a határ: a
szír kisfiú haláláról közöltek
embertelen karikatúrákat.
A tengerbe fúlt szír gyermek, Aylan Kurdi tragédiájával és a keresztény értékekkel „viccelõdik” a szatirikus
párizsi magazin, a Charlie
Hebdo legújabb karikatúráján.

Aztán még egy rajzon: „Oly
közel a cél – két gyermekmenü ára egyért!”, hirdeti egy
ismert gyorsétteremlánc bohóca másutt.
Közismert, hogy a francia
szatirikus lap tizenkét munkatársa halt meg januárban
egy terrortámadásban, friss
számukban akkor az iszlámot,
Mohamed profétát figurázták ki.

A CÖF a Magyar Narancs szerkesztõsége elõtt rendezett tüntetést az ominózus címlap miatt.
Méltatlan az
összevetés, de világhíres mûvészeknek a megfeszített Krisztust
ábrázoló festményein, a Megváltó oldalából kibuggyanó vörös
patakocska sem
vér. Ha vegyelemzésnek vetjük alá azt a „valamit”, egyértelmûen kiderül,
hogy az bizony
csak festék. Különös
módon
mégsem jut senkinek sem eszébe, hogy áfonyalekvár…
A Magyar Narancs címlapja. Bojtár szerint
f.l. az nem bajusz.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
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.
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Kormányzati támogatással fejlõdhet Zalaszentgrót
A fejlesztési beruházások
és az uniós források koordinálása Zalában Manninger Jenõ miniszteri biztos, országgyûlési képviselõ feladata. Elsõdlegesen a Területi Operatív
Program és a Vidékfejlesztési
Program tartozik a prioritást
élvezõ teendõk közé. A miniszteri biztos ezekben a hetekben
folyamatosan egyeztet a zalai
önkormányzatok vezetõivel az
igények és a lehetõségek felmérésének kapcsán. Manninger Jenõvel a zalaszentgróti
megbeszélés után beszélgetett
lapunk munkatársa.
– A zalaszentgróti megbeszélésen Baracskai József polgármesterrel, Beke László alpolgármesterrel és Veress János helyi, fideszes képviselõvel találkoztam és tájékozódtam a jelenlegi helyzetrõl és a
fejlesztésre váró területekrõl –
mondta bevezetésként a miniszteri biztos. – Fontos tudni,
hogy a TOP (Területi Operatív

Program) elsõsorban a járásszékhelyeknek tartogat lehetõségeket. Számomra fontos
szempont, hogy a többi zalai
területhez képest a hátrányosabb helyzetben lévõ városok
és falvak is eséllyel induljanak
és támogatom azt, hogy pályázati forrásokhoz jussanak. Különbség a korábbi pályázatokhoz képest, hogy elsõsorban
olyan jellegû beruházások támogatásában kell gondolkodnia Zalaszentgrótnak is, amely
közvetlenül vagy közvetetten
ösztönzõleg hat a munkahelyteremtésre.
Manninger Jenõ kihangsúlyozta: a zalai kisváros adósságkonszolidációban nem részesült, a korábbi jó önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetõen, ezért most mintegy 181 millió forintos pályázati összeghez juthatnak. Ebbõl olyan fejlesztéseket oldhat
meg a helyi önkormányzat,
amelyeket például uniós for-

Manninger Jenõ: – Munkahelyteremtõ beruházásokra kell koncentrálni.

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.
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

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

en
iH rdess !
k
nálun

Helyszíni szemle a buszpályaudvaron.
rásból sokkal nehézkesebben
vagy egyáltalán nem lehetne.
Ilyen például a kormányzati
támogatással megvalósuló járdaépítés Zalaszentgróton.
– A város vezetésének a jövõbeni beruházások kapcsán
még egyszer szükséges lesz
átgondolni, hogy tudnak-e ipari területfejlesztésre javaslatot
tenni. Veress János fideszes
képviselõ javaslata szerint például egy korábbi gazdasági
terület megvásárlása esetén az
önkormányzat is képes lenne
pályázni és egy olyan telephelyet létesíthetne, amely a helyi
vállalkozások számára segítséget jelentene – tájékoztatott a
miniszteri biztos.
Több pályázati lehetõség
létezik Zalaszentgrót további
fejlesztésére is. A buszpályaudvar felújítására és a város centrumának a megújítására jó
eséllyel pályázhat. Ennek eredménye lesz majd, hogy új zöld
területek kialakítására is nyerhetnek a rendelkezésre álló
forrásokból.
Kerékpárutak kialakítására
is lehetõséget nyújt a TOP.

Zalaszentgrót önkormányzata
ebben a kérdésben inkább a
déli bicikli út folytatásában lát
fantáziát, amellyel kapcsolódnak majd a Balaton körüli kerékpár úthoz Kehidán keresztül.
Manninger Jenõ elmondta
még: a zalaszentgróti óvoda
jelenleg 40 fõvel mûködik. Az
intézmény vezetése az önkormányzattal karöltve azon dolgozik, hogy legyen bölcsõdei
csoport is a zalai városban. Az
új létesítménynek az elképzelések szerint a jelenlegi idõsek
klubjának épülete adna helyet.
Az idõsek klubja az egykori
gimnázium épületébe költözne egy külön helyiségbe.
A miniszteri biztos szerint
Zalaszentgróton nagyon fontos a vállalkozások támogatása.
Figyelemmel kíséri a nagy
cégek pályázatait. Különösen
az energiahatékonyság javítására lesznek pályázati esélyek.
Kiemelten fontos továbbá a
zalai kisváros számára is az
államilag támogatott közmunkaprogram fenntartása.
O. B.
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Hitelek és hitelezés

Tízezermilliárd forint keresi helyét, de nem találja
Nagyon nagy örömmel és
megelégedettséggel fogadtam
Csányi Sándornak, az OTP
Bank
elnök-vezérigazgatójának egy közgazdasági fórumon
elhangzott bejelentését, miszerint a hazai bankrendszerben
mintegy tízezermilliárd forint
áll rendelkezésre, amit a gazdaság hitelezésére lehetne fordítani. Csányi azt is elmondta,
hogy a tetemes összeg hitelként történõ kihelyezésének
egyetlen, eddig nem leküzdött
akadálya, hogy a hitel nem
kell, azaz nincs rá kereslet.
Az éves GDP mintegy harmadának megfelelõ összeg keresi tehát méltó helyét, de
nem találja. Végre hosszú mellébeszélések után itt az elsõ
tényfeltáró, õszinte mondat,
éppen a szektor legnagyobb
jelentõségû pénzintézetének
elsõ emberétõl. Tõle igazán
nyugodtan elfogadhatjuk, hogy
ez a helyzet. Ezzel szemben
régóta másról sem szól a közgazdasági disputa a magukat
és egymást szaktekintélyként
ajnározó elemzõi körökben,
hogy majd beindulnak a bankok, majd hiteleznek, és ez
hozzájárul a gazdasági növekedés fenntarthatóságához, a növekedés tempójának növeléséhez.
Nos, eddig nem járult hozzá sem ehhez, sem ahhoz,
ennyi bizonyos – és egyhamar
nem is fog. Sajnos nem volt
hiábavaló, hogy az ortodox
gazdasági guruk naponta szajkózták hitelszózataikat, mert a
gazdasági kormányzat is felkapaszkodott a szekerükre. Ha
emlékezetem nem csal, a bankadó éppen azzal az indoklással
csökkent, hogy akkor majd a
bankok hitelezni fognak. Nos,
azóta inkább tovább csökken-

• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

tek a kihelyezések. Ha nagyon
törnék magukat, akkor sem
tudnának többet hitelezni,
mert éppen abban a kis- és
középvállalati körben, ahol a
növekedés fokozásának a gátja
valóban a forráshiány, nincs
érdeklõdés a hitelek iránt. Ha
véletlenül lenne is, ez a kör
banki szempontból alapvetõen
szûz terület. Hiányoznak az ide
való banki elõkészületek legelemibb feltételei, a cégek nincsenek hitelképességi szempontból bevizsgálva, és a kisebb összegek miatt felmerülnek magasabb üzemgazdasági
költségek is, amit a várható
bevételek és a várható kockázatok együttesét mérlegelve a
bankok nem is vállalnának.
Végül a hitelezni képes – de
jelentõs hányadukban külföldi
– bankoktól nem várható el,
hogy éljenek-haljanak a hazai
ügyfelekért, inkább lezárva két
évtizedes, kiváló profitot hozó
mûködésüket, magyar érdekeltségüket is áruba bocsátják.
A hazánkba települt nemzetközi cégek is jól megvannak
forinthitelek nélkül. Inkább
tulajdonosi kölcsönökkel finanszíroznak, hogy a ma még
indokolatlanul magas magyar
kockázati felárakon keresztül a
hazai adórendszer elõl legálisan jelentõs összegeket menekítsenek ki – „hála” a hitelminõsítõk hazánkat sújtó bóvli
minõsítéseinek. A hitel tehát
nem kell, mégis erõltetik.
Szintén nagy örömömre
szolgált a hír, hogy a 2020-ig
terjedõ uniós pénzügyi idõszak forrásainak hatvan százalékát a kormány a hazai kis- és
középvállalkozások fejlesztésére szánja. Lelkesedésem azonban alábbhagyott, amikor arról

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Csányi Sándor szerint a tetemes összeg kihelyezésének egyetlen, még nem leküzdött akadálya, hogy a hitel nem kell, azaz
nincs rá kereslet.
is értesültem, hogy ennek is
tekintélyes részét éppen hitel
formájában kívánják a cégeknek juttatni. Éppen hitelként,
amire nincs kereslet, és egyhamar nem is lesz, hiszen ma már
a reális kamatokkal kapható
banki hitelek sem kellenek.
Az érthetõ, hogy a kedvezményezett cégeket valamilyen
formában kötésben kívánják
tartani, de annak a kockázatitõke-juttatás sokkal alkalmasabb formája lenne, mint a hitel. Érvként az is elhangzik
idõnként, hogy azért kell a
hitelt ajánlani, mert Brüsszel
csak így járult hozzá az érintett gazdaságfejlesztési operatív programok elfogadásához.
Ha ez így van, akkor Brüsszel
súlyosan tévedett, vagy azért,
mert nem ismeri kellõ mélységben a magyar helyzetet,
vagy eleve ki akarja siklatni a
hazai kis- és középvállalati fejlesztési programokat. (A kisés közepes vállalatokat 2020
után uniós pénzbõl már nem
lehet feltõkésíteni, és végleg
elbúcsúzhatunk e szektor versenyképességének megteremtésétõl.) Mindkét esetben a
helyzet korrigálása szükséges.
Végül arról is szólni kell,
hogy a kis- és közepes vállalkozások hitelezése nemzetközi
szinten sem kielégítõ. Sok a
panasz az unió fejlettebb országaiban is. Hiába csökkentette Mario Draghi a kamatot alig
észrevehetõ mértékre, a nagy
bankok is jószerivel csak a
nagy nemzetközi konszernekkel állnak szóba, ahol minden
munkavállaló után évi tízezer
eurós profitot várnak.
Természetesen az államok
is jó ügyfelek. Miért is bajlódnának kis- és közepes cégekkel

a pénzintézetek, az csak emeli
a mûködtetési költségeket,
növeli a megtérülés kockázatát. Az egyes országokról viszont egyben lehet lehúzni a
milliárdos profitot. Bajlódjon
csak a belföldi kisvállalkozásokkal az állam, ha akar. No
meg azzal, hogy a neki nyújtott
hitelek után a kamatfizetéshez
szükséges adókat beszedje.
Újabban az államok lettek a
legalkalmasabb fejõs tehenek,
és az sem baj, sõt egyenesen
rentábilis, ha egyesek idõnként bedõlnek, mint Görögország vagy Ukrajna. Akkor
majd segít a többi, még hitelképes ország, esetleg tagállam,
amelyek mentõprogramokon
keresztül hiteleznek a tönkrementeknek. A csõdbe jutott
országokba viszont olyan kormányok kellenek, amelyek a
jól megemelt kamatokhoz az
állami és magánvagyonok elvételével és értékesítésével, ha
kell az egész ország kiárusításával biztosítják a forrást. Addig zengik a „strukturális reformok” slágereit, amíg össze
nem jön a kamatfizetés nélküli, néhány százaléknyi folyó
költségvetési többlet – ami viszont éppen a kamatokra kell.
Szóval a hitel már régóta nem
az, ami valaha volt, és ezt jó
lenne mielõbb észrevenni. A
hitel már rég nem arról szól,
hogy az ügyfél a segítségével
elõbbre jut, hanem arról, hogy
az ügyfél elveszti fedezetül
odaadott vagyonát, és még
mindig tartozik.
Ha mást nem is, de ezt a
hazai devizahiteles háztartások és cégek biztosan megtanulták.
Boros Imre
közgazdász
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Magyarország forrásai egyelõre jók
Vízügyi fórum Nagykanizsán
Kvassay Jenõ Terv 2015 - A
nemzeti vízstratégia bemutatása és társadalmi véleményezés
címmel tartottak fórumot
szeptember 14-én Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A víz ügye nemzeti jövõképünk, benne biztonságpolitikánk meghatározó alkotóeleme. Magyarország vízben gazdag, mégis gyakran tapasztaljuk, hogy a vízkészleteink korlátozottan állnak rendelkezésünkre, vagy éppen bõségük
okoz károkat. A vízhez fûzõdõ
viszonyunk fenntarthatóvá tétele révén hatékonyan képviselhetjük érdekeinket és kibontakoztathatjuk a vizeinkben rejlõ kihasználatlan lehetõségeket és védhetjük ezt a
pótolhatatlan természeti kincset. Adottságainkhoz és nemzeti értékrendünkhöz igazodva – a kölcsönös elõnyökre és
a konszenzusra építve – kifogástalanul kell, hogy illeszkedjék a nemzetközi környezetbe
is mindaz, ahogyan bánunk a
vízzel.
– A víz kétségtelenül a 21.
század olaja – fogalmazott
Dénes
megnyitóbeszédében
Sándor polgármester. – Óriási
kincs, hiszen nélküle nincs
élet. Magyarország édesvíz forrásai egyelõre jók. Azonban
tudni kell, hogy vészesen fogy
a világban. Ennek megakadályozása miatt bizony lépnünk,
tennünk kell.
Dénes Sándor szerint a környezetvédelmi nevelést már
gyermekkorban el kell kezdeni, hiszen akkor rögzülnek a

mozdulatok, miszerint a vízre
mindig szükségünk lesz.
– Nagykanizsa szempontjából is nagyon fontos a vízgazdálkodás és a szennyvíz kezelés – tette hozzá a polgármester. – Az elmúlt évben a Pannon Egyetem kara a kanizsai
kampusszal, a Hidrofilt Kft.vel, valamint a várossal közösen létrehozta Soós Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpontot. Ahol azóta is megfeszített
munka folyik.
Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt. elnöke elmondta: a
kanizsai az utolsó állomása a
Kvassay-tervnek, hiszen összegzik a véleményeket és véglegesítik a programot, majd a belügyminiszter jóváhagyását követõen a miniszterelnökség
elé terjesztik.
– Az ország kiemelkedõ
programjáról van szó, melyben az Aquaprofit Zrt. szakemberei mellett számos kutató
és tudós dolgozik – fûzte hozzá Nádasi Tamás. – Áder János
köztársaság elnök révén Magyarország is csatlakozott egy
klímavédelmi
kampányhoz,
melynek lényege, hogy az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni megállapodás megkötésére ösztönözzenek 200 országot.
Ezt követõen dr. Ligetvári
Ferenc, az Aquaprofit Zrt. üzletág igazgatója mutatta be a
nemzeti vízstratégiát.
– A vízpolitikai stratégia
megalkotásának fõ célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak, illetve erre épülõ céljainak meghatározása Magyaror-

Dodó és Brumi a mókusban

Dénes Sándor szerint a víz kétségtelenül a 21. század olaja.
szág vízügyi adottságaira és a
vízgazdálkodás szakmai-szervezeti hátterére építve. – A Kvassay-terv célja, hogy minél teljesebben használjuk ki a víz
hasznait, adottságaink révén
rendelkezésre álló elõnyeinket,
kellõ biztonságban legyünk a
fenyegetõ káraitól, erõforrásait, ide értve a víz élõvilágát
is, megõrizzük a jövõ nemzedékek számára. Az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU
szabályozásra, a már elkészített
egyéb stratégiákra, tervekre,
programokra épül (Nemzeti
Környezetvédelmi Program,
Nemzeti Vidékstratégia, Új
Széchenyi Terv, az Európai
Unió Duna Stratégiája). Feladata a vizek kezelésével kapcsolatos célkitûzések meghatározása, és a feladatok megoldásához szükséges intézkedések
megvalósítási feltételeinek megteremtése, az öntözéses gaz-

dálkodás lehetõségeinek megteremtése, az aszály kártételeinek a megelõzése illetve mérséklése. Javaslatokat tartalmaz
az állami és önkormányzati, valamint a kormányzaton belüli
feladatellátás módosítására, a
finanszírozás feltételeinek javítására. A vízügyi stratégia dokumentuma a szakma, a politika és az ország lakosságának
a vízgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos – konszenzuson alapuló – egyezsége. A „szolgálni és szolgáltatni”
felfogás keretében csak a társadalom által ténylegesen igényelt, a fenntarthatóság követelményeinek megfelelõ beavatkozásokat szabad megtenni. A stratégia megvalósítását
szolgáló intézkedések jelentõs
része a 2014-2020 közötti
programozási idõszakban valósíthatók meg.
B.B.

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!

Hirdetésszervezõket
– Ez a sok nyikhaj a Parlamentben már igazán hozhatna
valami közhasznú rendeletet is. Például, hogy visszaigényelhetnénk a benyakalt pia ÁFA-ját...
Rajz: Farkas László

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Miért a harmadik, ha elsõk is lehetnénk?
Mindjárt az elején szeretném leszögezni: nem bántani
akarom a magyar labdarúgóválogatottat. Csak kérdéseim
vannak, amiket rajtam kívül
bárki feltehet, aki szereti a
labdarúgást, s azt akarja, hogy
ebben a nagyszerû játékban
ne csak epizódszereplõk legyünk.
Az elsõ kérdés mindjárt a
legfontosabb. Miért a pótselejtezõt jelentõ harmadik helyre
hajtunk, ha elsõk, vagy másodikak is lehetnénk? Döntetlenre játszunk, amikor – szerintem – jobbak vagyunk a
jelenlegi román és észak-ír
válogatottnál is. Ennek ellenére egy védekezõ felfogású
magyar válogatott lép pályára,
noha nyerni kellene.
Kézenfekvõ lehet a válasz:
azért, mert nincsenek jó támadó játékosaink.
Akkor miért nincs a keretben a góllövõlistát fölényesen vezetõ Böde Dániel?
Mert egyesek szerint kövér?
Mert nem jó „országimázs”?
Vagy nem fajsúlyos a menedzsere?
Elárulhatná már végre valaki, hogy milyen óriási bûnt
követett el Böde Dániel, hogy
még a keret közelébe sem ke-

rült a Románia és az ÉszakÍrország elleni EB selejtezõ
elõtt. Arról ugyanis nem olvastunk, hogy az FTC csatára
saját maga mondta volna le a
válogatottságot.
Lássuk be tárgyilagosan: a
mi csoportunk az egyik leggyengébb. Izland, Csehország,
Törökország, Hollandia ellen
csak az ötödik helyre lenne
esélyük. S ez még csak az Acsoport. Folytathatjuk a C-csoporttal: Spanyolország, Szlovákia, Ukrajna, Fehéroroszország. Vagy Németország Lengyelország, Írország, Skócia a
D-csoportban. Nincs is értelme tovább sorolni!
Ha ebbõl a csoportból sem
jutunk tovább, az a magyar
labdarúgás totális csõdjét jelenti. Beláthatatlan következményekkel jár. Semmi sem támasztja alá a továbbiakban a
stadionépítési programot, az
utánpótlásra fordított pénzt. A
válogatott elbukott, kupacsapataink az elõselejtezõkben elvéreztek.
Lehet majd magyarázkodni,
csak nem lesz értelme.
Az eredmények önmagukért beszélnek. A sport már
csak ilyen…
E.E.

A korábbi évekhez képest igencsak gyengécske román válogatott ellen nem tudtunk gólt rúgni hazai pályán. Igaz, nem is
kaptunk. Az egy ponttal azonban nem sokra mentünk.

Böde Dániel: fölényesen vezeti a góllövõlistát, de a válogatott
keretébe nem fér be.

A szabál az szabál

– avagy aranyszettben gyõztek a röplabdás lányok

Az „Aranyhülyeséget” is legyõzték.
Õszintén szólva a röplabda
szakág képviselõi az utóbbi
idõben nem nagyon kényeztették el a sportág híveit. Ezért

kisebb szenzációként éltük
meg, hogy a nõi válogatott bekerült az Európa-liga döntõjébe. A trófea megszerzésért az

elsõ mérkõzést Érden rendezték, ahol a magyar lányok 3:0
arányban legyõzték a címvédõ
törököket. A visszavágóra vasárnap este került sor Izmirben.
Bizakodva vártuk az összecsapást, a sportágat szeretõ, de
annak kacifántos szabályait
nem ismerõk úgy gondoltuk:
itthon 3:0, kinn nyerünk egy
játszmát, jöhet a lányok nyakába az aranyérem és miénk az
országra-világra szóló dicsõség. A lányok annak rendje s
módja szerint meg is nyerték
az elsõ szettet, a törökök viszont fordítottak és három
játszmát nyertek zsinórban. S
akkor belépett az a szabály,
amely ráadásra kötelezte a küzdõ feleket.
A röplabdában speciális szabály van: a szettarány nem számít, hanem a 3:0-s és a 3:1-es

siker is három pontot ér, míg a
3:2-nél a gyõztes két, a vesztes
egy pontot kap. Amennyiben
mindkét csapatnak ugyananynyi a pontszáma, egy úgynevezett aranyjátszma következik,
amely 15 pontig tart.
Szabál az szabál. A magyar
röpisekre még egy erõpróba
várt, s hallatlanul drámai játékban 15:13 arányban diadalmaskodtak a török válogatott felett. A végére minden szép és
jó lett. Nehéz elmenni viszont
szó nélkül a semmi logika által
alá nem támasztott speciális
szabály mellett. Nem áll tõlünk
messze a gondolat, hogy „Aranyhülyeség” néven alapítani kellene egy díjat, melyet azok a
sportági bürokraták kapnának,
akik jó dolgukban nem tudván
már mit csináljanak, kiötlik az
efféle szabályokat.
f.l.
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Justitia malmai…
– avagy mi újság a Kulcsár-ügyben?
Ebben az illegális bevándorlással terhelt világban sok
minden elsikkad. Mindent ural
a sajtóban a migránsáradat.
Sok, függõben levõ ügyet
elfed.
Pedig itt van egy érdekes
eset: a Kulcsár-ügy. Tíz éve
zajlik a büntetõ eljárás. Nem
kapkodják el.
Sikkasztás miatt kezdõdött
az eljárás a Nagykanizsáról
indult „bróker” ügyében. Ki
gondolta még akkor, hogy
lesz majd egykor Buda-Cash-,
Questor-, vagy a karcagi Bróker Marcsi-ügy. A kanizsai
fiatalember nekiindult a nagyvilágnak, hogy megvalósítsa
terveit. Nem voltak korlátok, lettek viszont politikai
összeköttetések. Azt hitte,
hogy mindent megtehet,
mindent megúszhat. S persze
voltak, „üzlettársai”, akiket fedezett.
Elszámította magát. Justitia
malmai azonban lassan, nagyon lassan õrölnek. Tíz évvel
a botrány kirobbanása után
gyakorlatilag még nem tartunk
sehol.
2015. júniusában az egyik
vádlott, Rejtõ E. Tibor, a K and
H Bank egykori elnök-vezérigazgatója betegsége miatt
szeptemberre halasztották a
Kulcsár Attila és társai ellen
sok milliárd forintos sikkasztás
miatt egy évtizede indult büntetõperben a vádbeszédet a
Fõvárosi Törvényszéken.
A tanács elnöke közölte,
hogy a vádlott kórházba került,
miután pedig az egykori bank-

vezetõ tevékenysége a vád
alapvetõ része, ezért a vádbeszédet el kell halasztani. A bíróság szeptember elejére tûzte
ki a következõ tárgyalást, várhatóan ekkor kezdõdnek a
perbeszédek, és október végéig kerülhet sor az elsõfokú
ítélet kihirdetésére.
Kulcsár Attila – akit 2003
nyarán Bécsben fogtak el – az
eljárás elsõ éveiben a rendõrségen és a bíróságon nem tett
érdemi nyilatkozatokat, csak a
nyomozó ügyészségen, ahol
viszont magára és másokra is
terhelõ vallomást tett. Ezután
megszûnt az elõzetes letartóztatása, miközben több, a bûnösségét tagadó társát továbbra is fogva tartották.
Az ügyészség 2005-ben
emelt vádat, a Fõvárosi Bíróság
– a Fõvárosi Törvényszék jogelõdje – 2008. augusztus 28-án
hirdette ki elsõfokú döntését,
melyben nyolc év börtönre és
230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte sikkasztás miatt
Kulcsár Attilát. Társai közül
többen kaptak sokéves börtönbüntetést és több tíz millió,
esetenként több száz millió
forintos vagyonelkobzást. Felmentették ugyanakkor a bûnsegédként elkövetett sikkasztás vádja alól Rejtõ E. Tibort.
Az elsõfokú ítélet idõpontjáig
a különbözõ eljárások, polgári
perek, jogerõs ítéletek és peren kívüli egyezségek következtében 11 milliárd forintot
fizettek ki a brókerbotrányban,
32 milliárdnyi követelés volt
függõben, az összes veszteség

Jég hátán is megél

Fotó: Index
A vádlottak a bírósági tárgyalóteremben.
pedig megközelítette a 46
milliárdot.
A fellebbezések után másodfokra kerülõ ügyben 2010
tavaszán, sokéves hallgatás
után Kulcsár Attila érdemben
megszólalt, volt munkahelyét,
a K and H Bankot és egykori
ügyfeleit támadta. A Fõvárosi
Ítélõtáblán az egyik szakértõre
hivatkozva az elsõrendû vádlott azt mondta: a bankot áthatották a szabálytalanságok,
ezt azonban egyes vezetõk
éveken át elnézték, majd pedig
a magát az ügy sértettjének
feltüntetõ bank – biztosítási
összegek reményében – valótlan nyilatkozatokat tett. Továbbá Kulcsár szerint a bank, illetve brókercége fölöslegesen
fizetett ki milliárdokat az állítólag megkárosított ügyfeleknek, mert nagy részüket valójában nem is érte kár.
A Fõvárosi Ítélõtábla 2010
májusában megalapozatlanság,
illetve súlyos eljárási hibák
miatt hatályon kívül helyezte
az elsõfokú döntést és új eljárásra utasított. A megismételt
elsõfokú eljárás 2010 decem-

Elérhetõségeink:

Rajz: Farkas László

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

– Szomszédom, ez a szélhámos Bitangfalvi naponta kimegy a Keletihez, elvegyül a migránsok között, és már öt
meleg takarót hozott haza a civil segítõktõl.

berében kezdõdött a Fõvárosi
Bíróságon, az eredetileg 24
vádlott közül 18 ügyében. Idõközben egy vádlott meghalt,
egy másik esetében pedig
egészségi állapota miatt kellett
felfüggeszteni az eljárást. Elhunyt továbbá egy szakértõ,
kollégája belépése további idõveszteséget okozott, csakúgy
mint a bírói tanács összetételének változása. A büntetõperben már tucatnyi különféle vádiratot tárgyal a bíróság, tavaly éppen hûtlen kezelés és pénzmosás miatt nyújtott be két újabb vádiratot az
ügyészség.
Várhatóan októberben születhet elsõfokú ítélet. 12 évvel
az ügy kirobbanása után.
Lassan mindenki elfelejti,
hogy ki is volt Kulcsár Attila,
mit is tett. Még az is lehet, hogy
olcsón megússza, mint egykor
a postabankos Princz Gábor. S
megússzák tettestársai is.
Ne ragadjunk le ennél a
piszkos illegális bevándorlásiügynél! Van itt ezenkívül éppen elég szennyes ügy.
Forrás: hvg.hu
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Éjszakai foci

– avagy ZTE-Balmazújváros meccs a baglyoknak

A Balmazújváros legyõzése után annak is örülhettek a szurkolók, hogy a ZTE a második helyre lépett elõre.
Bizonyára az éjszaka aktív
ragadozó madarainak szánta a
közszolgálati televízió a ZTEBalmazújváros mérkõzés közvetítését. Felvételrõl… Mielõtt
kirepülnek a baglyok zsákmányszerzõ körútjukra, még
megnézik az NB II-es mecset,

lanságban szenvedõ focibarátokra is.
Azért került sor idõpontmódosításra, mert a tv közvetíteni akarta a találkozót. Eredetileg szombaton, 19 órakor
kezdõdött volna a mérkõzés.
Ennek szellemében a klub úgy
szervezte meg a programot,
hogy azon 1 000 diák ingyenesen vehetett volna részt.
A vasárnap este azért más
idõpont. A gondos szülõ ilyenkor mérlegel: másnap iskola,
szombaton még rendben lenne, mert ott a vasárnap.
A reklámozókról, a támogatókról nem is beszélve. Vasárnap éjjel csak a krónikus álmatlanságban szenvedõk néz-

nek televíziót. Ez nem éppen
ideális üzleti kör.
Mindez azonban nem érdekelte a sportcsatorna vezetõit. Csak az, hogy vasárnap
éjjel volt szabad mûsoridõ.
Amikor már mindenki – akit
érdekelt – tudta az eredményt.
S aludt.
Egyébként semmi értelme
nem volt annak, hogy eltértek
az eredeti, szombati idõponttól. Ilyen erõvel ugyanis akár
vasárnap délelõtt is leadhatták
volna felvételrõl a találkozót.
Még az is jobb idõpont, mint a
vasárnap éjjeli.
Az M4-nél is elaludtak a
szerkesztõk. Nem elõször…
E.E.

aztán reszkessetek egerek,
pockok, patkányok!
Már jócskán elmúlt vasárnap 23 óra, amikor megkezdõdött a ZTE-meccs az M4
csatornán. Nem is lenne ezzel
gond, hiszen gondolni kell – a
baglyokon kívül – az álmat-

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Fotók: Zalatáj

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft

Daru Bencét köszöntik társai. Immár nyolcadik góljánál tart.

Szüret idején

Rajz: Farkas László

(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

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

– A következõ pinceszerre felhozom az unokámat, hogy
szavaljon nekünk szép verseket. Ne mondhassa senki, hogy
nem vagyunk hívei a kulturált borfogyasztásnak!...

