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Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

(Folytatás a 12. oldalon)

Rajz: Farkas László

Hívták már telefonon ol-
vasóinkat ingyenes egészség-
ügyi elõadásra?

Nagy divat mostanában.
Elmegy a gyanútlan polgár a
meghirdetett elegáns helyre,
ahol kellõ beetetés után meg-
kapja a valódi menüt. Bizony-

talan hatású csodaeszközöket
sóznak rá drága áron.

Otthon döbben rá, hogy
alaposan rászedték, de akkor
már késõ.

Így járt lapunk egyik régi
olvasója is.

(Részletek a 2-3. oldalon)

A hõtérkép „gyógyfotellé” változott

Árvíz… Az az érzésem, hogy
idõnként szükség van egy
ilyen természeti csapásra.

Nem csak azért, mert az
ilyen válsághelyzet összeková-

Levonult…

csolja a szétszakadt emberkö-
zösségeket, kapcsolatokat, ha-
nem azért is, hogy ne csak a köl-
tõ írja, hanem az egyszerû ha-
landó is lássa: „Habár fölûl a

gálya,/S alúl a víznek árja,/Azért
a víz az úr!” Az ember ilyenkor rá-
döbben arra, hogy az õ hatalma
is véges, s a sorsa mástól is függ.

Ajánlom mindenkinek,
aki szeretné megismerni a

és amagyar baloldal Hit

A „hiperaktív” Orbán Viktor. Azt tette, amit egy miniszterelnök-
nek tennie kell ilyenkor. Bármit is kárognak a jól ismert
vészmadarak.

Ellenzéki prófécia

– Meglátod, kapunk bõven aszályt, árvízet és hóakadályt,
amíg ezek kormányoznak!...
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Mindenkinek fontos az egész-
sége és a magunk módján
igyekszünk minél tovább meg-
õrizni azt. Hallottak már a
thermográfiai, vagyis hõtérké-
pezéses eljáráson alapuló álla-
potfelmérésrõl? A vizsgálat
alapjában véve hasznos lehet,
kicsit utánanézve kiderül, hogy
a szervezetünkben zajló vala-
mennyi folyamat hõhatással
jár. Általános panaszok esetén
a hõkamerás vizsgálat ráirá-
nyítja a figyelmet ezek elsõd-
leges okára, így támpontul
szolgálhat a további beavatko-
zásokhoz. A pontos kiértéke-
léshez azonban gyakorlott szak-
orvosokra van szükség, akik a
hõképek alapján felismerik az
esetlegesen problémás terüle-
teket.

A telefonos igényfelmérés,
közvetlen értékesítés korában
naponta többször is kapha-
tunk szolgáltatásokra, termék-
bemutatókra invitáló híváso-
kat. Hõtérképes állapotfelmé-
résre kapott meghívót tavaly
nyugdíjas olvasónk, is.
Elõzetesen telefonon tájékoz-
tatták, hogy a fizetõs szolgálta-
tás egy elõadás meghallgatá-
sáért „cserébe” ingyenes. A
rendezvényt 2012. július 16-án
délelõtt a megyeszékhelyi Bel-
ga Sörözõben tartották, ahol a
megjelentek az egy órás elõ-
adás után egy elõzetesen nem

József

– avagy hogyan lett az egészségügyi elõadásból termékbemutató?

jelzett termékbemutatón ve-
hettek részt. A helyszínen a
figyelmükbe ajánlottak egy
masszázsfotelt, melynek több
betegséget megelõzõ, gyógyító
hatásáról ismét órásra nyúló
elõadást hallgattak meg. A je-
lenlévõk számára kecsegtetõ
ajánlat ezután következett: a
közülük sorsolás után kiválasz-
tottaknak jelentõs árcsökken-
téssel kínálták a terméket. A
hõtérképes felmérés termék-
bemutatóvá változott.

– A telefonos beszélgeté-
sen, hõtérképes felmérésre,
egészségügyi elõadásra hívtak
bennünket, szó sem volt más-
ról. Elmondták, hogy ez a hõ-
térkép a gyõri központban 20
ezer forintba kerül, de itt most
ingyenes lesz. Ez volt a csali!
Elhangzott, hogy csak az kapja
meg a felvételt, aki az elõadást
végighallgatja. Hosszú egész-
ségügyi elõadást hallgattunk a
gyógyszerek hatásáról, beteg-
ségekrõl. Közben áttértek ar-
ra, hogy a problémákat egy
masszázsfotellel orvosolni le-
het. Egy táblára felírták, hogy
ennek az ára 999.999 forint,
de a közülünk bizonyos sor-
számmal rendelkezõk 389.999
forintért megvehetik. Elõzete-
sen osztottak ki kártyákat, ami-
bõl néhánynak a száma meg-
egyezett a náluk levõvel, mi is
olyan kártyát kaptunk, ami fel- jogosított a kedvezményre. Ki-

hangsúlyozták, hogy az álta-
lunk látott eszköznél csak egy
jobb van az országban, annak
ára 1,4 millió forint. Akkor
õszintén örültünk, hogy mi-
lyen kedvezményhez jutottunk
– emlékezett vissza a tavaly
történtekre József és felesége,
akiknek más masszázskészülé-
ke is volt otthon már.

Elõzõleg ajándékba kaptak
egy hátmasszírozót, és volt
nyakat ellazító készülékük is.
Úgy gondolták, hogy az új
berendezés – ami a teljes tes-
tet átfedi – hasznosabb lesz. A
fotelt az elõadás után 1 órával (!)
már ki is szállították hozzájuk,
Józseféknek nem volt elég
készpénzük, így a szomszédba
mentek kölcsönért. A szállító
feltûnõen zaklatott volt, azon
aggódott, hogy nem fizetik ki
a terméket. Az összeget termé-
szetesen összegyûjtötték rá,
úgy gondolták, hogy jó vásárt
csináltak. A vételtõl nyolc
munkanapon belül vissza lehe-

tett volna lépni, de Józsefék
csak két héttel a vásárlás után
bukkantak az áruházakban és
az interneten a foteljüknél sok-
kal jobb, és alapáron is ol-
csóbb készülékekre.

– Azt mondták a fotelünkrõl,
hogy mindenre jó, így többek
között prosztata és vérnyomás
problémákra is. Amikor vélet-
lenül megláttuk a miénknél
háromszor többet tudó fotelt
480 ezer forintért, szinte ha-
nyatt estünk. Minket átvertek!
Ez a fotel alig bizsergeti meg
az embert, a másikat kipróbál-
tuk, az sokkal jobb volt! Úgy
gondoltuk, hogy nem hagyjuk
annyiban! – mesélte keserûen
olvasónk, s mutatott még egy
prospektusban szereplõ fotelt
háromszor annyi tudással és
jótállással, csupán hatvan-
ezerért.

Elsõ útjuk a
vezetett,

ahol a nyolc nap eltelte miatt
a

irányították õket.

Fogyasztóvé-
delmi Szolgálathoz

Zala Megyei Békéltetõ Tes-
tülethez

A viccbe illõ, amatõr módon elkészített tintahiányos hõtérkép.

A testület minapi ülésén döntés született arról, hogy a
2013-ban az alábbi kitüntetõ címet és

díjakat adományozza:
Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ cím:

Zala Megye Közigazgatásáért Díj:
igazgató (Zalaegerszeg). Zala Megye Egészségügyéért Díj:

orvos igazgató (Keszthely). Zala Megye
Szociális Gondoskodásáért Díj: részlegve-
zetõ (Lenti). Zalai Közmûvelõdésért Díj:

(Zalaszentgrót). Zalai Pedagógus Díj:
óvodavezetõ (Zalaegerszeg). Az Év Zalai Diákja Díj:

tanuló (Zalaegerszeg). Zala Megye Sportjáért
Díj: tekézõ (Zalaegerszeg). Zala Megye Ifjúsági
Sportjáért Díj: tanár (Zalaegerszeg). Zala Me-
gyei Sajtódíj: felelõs szerkesztõ (Zalaegerszeg).
Zala Megye Közszolgálatáért Díj: rendõr-
alezredes (Nagykanizsa). Zalai Civil Társadalomért és Nem-
zetiségekért Díj: plébános (Murakeresztúr).
Zala Turizmusáért Díj: . Zala Megye
Fejlesztéséért Díj: térségfejlesztõ és terület-
fejlesztési szakember (Gelse). Zala Megye Építészetéért Díj:

építész (Keszthely). Zöld Zaláért Díj:
intézményvezetõ (Hévíz). Vajda Lajos Díj:

kosárfonó (Lenti).

Za-
la Megyei Közgyûlés

nh. Szalay Anna-
mária. dr. Halász Gabriella

dr.
Mándó Zsuzsanna

Ábrahám Csilla
Városi Kamarakó-

rus Fazekasné Farkas
Mária
Büki Bettina

Nemes Attila
Szanati József

Péter Árpád
dr. Németh József

Polgár Róbert
Gyenesdiás Nagyközség

Kovács Károly

Jankovics Tibor Laczkó
Mária Éva Dulics
Margit

Az idei díjazottak

A hõtérkép „gyógyfotellé” változott
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Riportunk készítésekor újra kipróbáltuk a kétszer használt fotelt.

Józsefék ott kértek szembesí-
tést, vételtõl való elállást, és az
elmaradt hõtérképek postázá-
sát az eladótól. A békéltetõ
testület októberre tûzte ki
tárgyalását, ahol az eladó nem
jelent meg, mivel a vevõ nem
jelezte idõben vételtõl való
elállását. Az eladó indoklását
az eljáró helyben hagyta, mivel
a masszázsfotel üzemképes és
szándékát a vevõ nem jelezte
nyolc munkanapon belül.

– A szomszédok is voltak
ezen az elõadáson, a hõtérké-
pet máig nem kapták meg. Mi
is csak azután, hogy augusz-
tusban a Békéltetõ Testület írt
nekik. Hozzáteszem, az orvo-
sok szerint nevetséges ez a
hõtérképes felvétel. Az elõadá-
son húszan voltunk, de sem-
milyen sorszámmal nem azo-
nosítottak bennünket, nem je-
gyezték, hogy éppen kirõl ké-
szül felvétel. Szerintem már
elõre megvolt a felvétel, így
többen egyformát kaptak –
mutatja az elmosódott amatõr
nyomtatványokat József, me-
lyeket nyomtatótinta híján
színhiányosan küldtek ki, és lé-
nyegében semmire sem hasz-
nálhatók.

Olvasónkat a békéltetõ tes-
tület után a irá-
nyították, ahol a panaszát meg-
hallgatták, de a nyugdíjasok-
nak járó kedvezményes eljárási
rendre nem volt jogosult. Ok-
tóberben ügyével a

fordult, ahol
kérelmét meghallgatták, de a
hivatal nem volt illetékes ügyé-
ben eljárni. Ezután zalaeger-
szegi jogászokat is megkérde-
zett, akik a cég Gyõrhöz való
közelsége, utazási költségek
miatt gyõri szakember meg-
bízását javasolták. A család
télen interneten próbált gyõri
ügyvédet keresni, de ügyü-
ket senki sem vállalta, illetve

bírósághoz

Gazdasági
Versenyhivatalhoz

azóta is várják a megígért
visszahívást.

A hõtérképes hívásokat in-
tézõ NEUE VITAL Kft. nevéhez
egy weboldal sem kapcsolható
az interneten, semmilyen in-
formációt nem osztanak meg
magukról, címüket sem találni.
Napjainkban egy magára vala-
mit is adó szolgáltató társasá-
got már meg lehet találni a
világhálón. A megadott címen
egy eladó ingatlant találunk az
interneten, melyet négy év
után idén június 12 óta is
árulnak. A hét éve pazarul ki-
alakított ház ára 32 millió, az
extrákat inkább nem sorol-
nánk... A cég székhelyét áttette
másik címre, kérdés, hogy mi-
kor fog a neve is megváltozni.
Internetes fórumok alapján
hasonló profilú, szintén több
panaszost „begyûjtõ” cég az N
E Vital Kft., másik nevén
Bayern Gold Kft.

József végsõ elkeseredésé-
ben fordult lapunkhoz, nyug-
díjasként megtakarított pénzü-
ket áldozták a „csodatévõ” fo-
telre. Szomszédságukban akad,
aki máig is fizeti a termék
részleteit. Egy biztos, termék-
bemutatóra nem mennek töb-
bet. Történetük használjon
többeknek tanulságként, hi-
szen naponta fogadjuk a kü-
lönbözõ hívásokat ilyen-olyan
szolgáltatások, termékek aján-
lásával. Egyre több az olyan
cég, amely az idõs emberek
betegségtõl való félelmére épít,
s csak a fülnek hasznos elõ-
adás után a megjelentek akciós
termékajánlást kapnak. A csa-
lád kijelentette, hogy ha lenne
olyan szakember, aki felkarol-
ná õket, akkor az esetleges
visszatérítés felét a betegek-
nek, árvízkárosultaknak ad-
nák. Olvasónk elérhetõsége a
szerkesztõségben megtalálható.

pébé

Érdekes riportot hallottam
minap az egyik rádióban. Eb-
ben elhangzott, hogy az

több száz (!) bi-
zottsága van. Az egyik képvi-
selõ szerette volna megtudni,
hogy az egyes bizottságoknak
kik a tagjai. Ez volt az utolsó
kérdése képviselõként.

Több tízezer bürokrata éli
vígan gondtalan világát

. Ennek a showhivatal-
nak, az
elnökérõl,
érdekes hír jelent meg nem-
rég. A baloldali politikus –
akinek hobbija Magyarország
froclizása – érettségi vizsga
nélkül tölti be e funkciót.

„A legnagyobb internetes
enciklopédiában is az szere-
pel, hogy érettségi bizonyít-
vány nélkül hagyta ott a közép-
iskolát (a Magyar Nemzet egy
korábbi, a Der Spiegelben
megjelentek alapján írt cikke
szerint egyszerûen kirúgták,
mert kétszer megbukott), majd
inni kezdett. Schulz a politikai
karrierje elõtt egy saját köny-
vesboltot vezetett. Az érettségi
vizsgát késõbb sem tette le. Ezt
azonban Brüsszelben nem ne-
hezményezték, amikor a politi-
kust az Európai Parlament el-
nökének jelölték. Az EP-elnök

Euró-
pai Uniónak

Brüsz-
szelben

Európai Parlamentnek
Martin Schulzról

Martin Schulz és a többiek…

Az érettségi nem követelmény az uniós elnöki poszt betölté-
séhez…

szóvivõje a Hír Televíziónak
megerõsítette, hogy Martin
Schulz a középiskolát sem
fejezte be, de ez nem követel-
mény az uniós elnöki poszt
betöltéséhez.” – írja az egyik
hírportál.

„Martin Schulz rendelkezik
a szükséges képzettségekkel.
Azért hadd idézzem a híres
amerikai írót, Mark Twaint, aki
azt mondta, hogy soha nem ke-
verhetõ össze a végzettsége a
képzettségével. Az Európai
Parlament elnöki tisztségének
betöltéséhez nincs szükség
egyetemi végzettségre. George
Washington sem rendelkezett
formálisan iskolai végzettség-
gel, és Abraham Lincoln sem.
Ez persze nem jelenti azt, hogy
az elnök úr ezekhez az em-
berekhez akarja hasonlítani
magát, ez csak egy történelmi
észrevétel” – mondta

, az Európai Parla-
ment elnökének szóvivõje.

Tökéletesen igaza van Mar-
cin Grajewskinek. Folytathat-
nánk a sort. Alighanem

, , sõt
sem érettsé-

gizett. Igaz, õket sem lehet egy
napon említeni Martin Schulz
elnök úrral.

Marcin
Grajewski

Michel-
angelo Leonardo da Vinci
Jézus Krisztus

E.E.

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Érdekes cikk került minap
a kezembe. A megyei lap 1957-
ben megjelent egyik számában
a riporter a

tett látogatá-
sáról számol be, nem elken-
dõzve a kifogásokat, de olykor
dicsér is.

Az írás több szempontból
is rendhagyó. Egyrészt képet
kapunk arról, hogy hol szóra-
kozhatott 56 évvel ezelõtt a
zalaegerszegi polgár, s arra is
fény derül, hogy mely egykori
étterem vagy presszó fogad
még ma is vendégeket.

Az írás a mai olvasónak
azért is érdekes lehet, mert el-
szokott (leszoktatták) a mai
magyar sajtóban a stílusok és a
mûfajok sokszínûségérõl.

Körútját az újságíró a
kezdte,

amit mi fiatalon csak „zsidó-
nak” hívtunk az elõtte lévõ

szobor miatt.
A Tanácsköztársaság zalaudvar-
noki születésû népbiztosát
azóta felváltotta
mellszobra, s az egykor méltán

zalaegerszegi ven-
déglátóhelyeken

Pont-
ház Cukrászdában

dr.
Hamburger Jenõ

Kossuth Lajos

Az Arany Báránytól a Nefelejcsig
– avagy rendhagyó idõutazás Egerszegen (1.)

kedvelt „Pontház” sem kávéval
és fagyival fogadja a betérõt.
Cipõbolt mûködik a helyén.

„Kellemes és a város való-
ban legnépszerûbb presszója.
Sohasem ásítozik üresen a ba-
rátságos kis helyiség, az apró
asztalkák mellett mindig ül
néhány vendég. Nagyrészt fe-
ketét fogyasztanak, s jóllehet a
városban az itteni feketekávé-
nak jogosan van a legjobb híre
néha mégis – nem fõz min-
denki egyformán – csapniva-
lóan rosszat, élvezhetetlen, sö-
tétszín löttyöt adnak. A ki-
szolgálás udvarias, sõt mi több,
figyelmes. Alig-alig fordul elõ,
hogy a kiszolgáló lányok elfe-
ledkezzenek az érkezõ vendég-
rõl. Jó lenne, ha a csorbaszélû
csészéket kicserélnék, igazán
csak a szerencséjük menti meg
az álmosszemû reggelizõket
attól, hogy a porcelán éles
széle kicifrázza ajkukat.”

Az újságíró a Pontház
Presszóból kilépve csak pár
métert sétált a nagytemplom
irányába, s megérkezett a Bá-

rány büfébe (vigyázat, nem
tévesztendõ össze a Bárány
Étteremmel és Cukrászdával!)
Lehangoló kép fogadta:

„És már ebbõl is tudhatja
mindenki, hogy az alábbiak-
ban a Bárány büféjérõl esik
szó, a melegítõn órák hosszat
rotyogó étel összesül-fõ. Gusz-
tustalan, étvágyrontó minden.
A poharak, csészék között még
talán mutatóban sem akad hi-
bátlan. Piszkos, rendetlen a

pult, és a cementpadló. A pul-
ton nem egyszer egész hosszá-
ban szennyes edényhalom ma-
gasodik, s a kõkockákon gyak-
ran tapos ételmaradékokra a
vendég. Udvariatlan, sõt durva
a büfé törzsközönsége, de
igyekeznek velük lépést tar-
tani a kiszolgálók is… Vajon be-
tévedt-e már ide a tisztiorvos?
Valószínû, hogy még nem. Pe-
dig nem ártana…”

A következõ állomás a
. Itt egészen más

kép fogadja az újságírót:
„Hófehér asztalterítõk és

rajtuk virág. Halkléptû pin-

Bá-
rány Étterem

cérek és kellemes muzsika –
ez az, ami elsõ pillanatra már a
vendég szemébe ötlik. Dicse-
kedhet az étterem még a meg-
lepõen jó konyhájával, ám
ugyancsak szerénykedhet a ki-
csiny adagokkal. Kár, hogy
szombat és vasárnap este
nincs sör. Avagy csak a vendég
sajnálja? Az igaz, hogy keve-
sebbet keres a vállalat a sörrel,
mintha bort, vagy tömény-
szeszt szolgálnak ki, azért a

vendég kívánságait mégsem il-
lik figyelmen kívül hagyni.”

Az Arany Bárány étterme
ma is fogadja a vendégeket.
Igaz, a korábbi nagytermet
kétfelé osztották: az egyik rész
megmaradt hagyományos étte-
remnek, a másikból sörözõ lett,
ahol azonban szintén lehet ét-
kezni. Naponta háromféle me-
nübõl választhat délben a ven-
dég. Az Arany Bárány

pedig ma is csodálatos.

(Folytatjuk)
Az archív fotókért köszönet

a zalairetrogast.uw.hu-nak.

Téli-
kertje

E.E.

A Pontház Cukrászda egykor Egerszeg legnépszerûbb
presszója volt.

Ma cipõbolt van a helyén.

Az Arany Bárány presszója egykor. Ma gyorsétterem üzemel
benne.

Az Arany Bárány Étterem egykori „halkléptû” pincérei.
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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

Sok lúd disznót gyõz – tart-
ja a mondás. azonban
nem egymás ellen küzdöttek a
ludak (sõt a csirkék, s a puly-
kák) és a disznók. Valameny-
nyiüket legyõzték… Eltörölték
a föld színérõl a és a

(ennek épülete
még áll). Sõt, még a
is. A és a

pedig idegen kezekbe ke-
rült. Az egykor méltán híres

is vég-
leg rápattintották a kupakot.

Törvényszerû volt ez a fo-
lyamat? Új sorozatunk ennek
próbál utána járni.

Kezdjük a legújabb, a
fejleményekkel, s majd in-

nét haladunk vissza a múltba,
megpróbáljuk kideríteni a Za-
labaromfi, a Zalahús, a Kanizsa
Sörgyár, s a többi üzem és gyár
bukásának okait.

Miért kellett bezárni alig
másfél év után a

.-t, amely-
nek reményteljes jövõt jósolt
még 2011 novemberében

vidékfejlesztési
miniszter?

A felszámolási kérelmet a
cég tulajdonosai által megbí-
zott végelszámoló nyújtotta be
a bíróságra. , a

vezérigazgatója
tavasszal tájékoztatta a dolgo-
zókat az eljárásról.

A Zalai Baromfifeldolgozó
Kft. 1,5 milliárd forintból épí-
tette fel a pacsai üzemet. A vál-
lalkozásnak összesen 15 tulaj-
donosa van; hat beszerzõ és
értékesítõ szövetkezet, egy ta-
karmánykeverõ, valamint nyolc
magánszemély. Az üzem mûkö-
dése során 173 dolgozó jelentet-
te a foglalkoztatási csúcsot. Most
94 embertõl váltak meg csopor-
tos létszámleépítés keretében.

A cég utolsó ügyvezetõje,
korábbi nyilatko-

zata szerint a hitelezõ banknak
1,2 milliárd forinttal tartozik a
társaság, amely 397 millió fo-
rint telepfejlesztési, valamint
224 millió foglalkoztatási tá-

Zalában

Zalahúst
Zalabaromfit

hûtõházat
gabonafeldolgozó tej-

ipar

nagykanizsai sörgyárra

pa-
csai

pacsai Zalai
Baromfifeldolgozó Kft

Fa-
zekas Sándor

Somogyi Ferenc
TM-Line Zrt.

Tordai Csaba

Kivéreztetve (1.)
mogatást kapott állami és eu-
rópai uniós forrásból. Az álla-
mi támogatást vissza kell fizet-
ni, hiszen a vállalat nem tel-
jesítette 2 éves foglalkoztatási
kötelezettségét. Fél évet kellett
volna kibírni…

Ami a tényeket illeti: a cég
vagyona közel 1 milliárd forint,
a tartozása mintegy 2,5 mil-
liárd. Hogy mi lesz a dolgozók
elmaradt fizetésével? A több
mint 110 egykori alkalmazott
júliusban juthat hozzá pénzé-
hez, a bérgarancia-igény meg-
haladja a 70-80 millió forintot.

A gyár bezárása érzékenyen
érinti munkaerõhelyze-
tét. Amikor mintegy 150-en
dolgoztak a vállalatnál, annak
közel fele pacsai volt. A kisvá-
rosban korábban 13 százalékos
volt a munkanélküliség. Most is-
mét gondot jelent ez a kérdés.

Hogy mi lesz a vállalat sor-
sa? Somogyi Ferenc (annak
idején a

felszámolója is volt
– E.E.) korábbi nyilatkozata
szerint kevés az esély az üzem
önálló újraindítására, annak
reálisabb esélye van, hogy egy
nagy cég feldolgozó-üzemegy-
sége legyen. (Korábbi sajtóhí-
rek megszellõztették

nevét, aki a bankszek-
toron kívül érintett mezõgaz-
dasági és élelmiszeripari be-
fektetésekben is – E.E.) Az
üzem, a géppark korszerû, a
dolgozók helyben vannak, a
bérszínvonal nem túl magas. A
szakértelemmel sincs gond, rá-
adásul az is költségcsökkentõ
tényezõ, hogy a környékrõl
szállíthatják az állatokat.

Miért kellett akkor mégis
bezárni a gyárat, ha ennyi a
pozitív érv a mûködés mellett?
Kicsi üzem ahhoz, hogy ön-
állóan mûködjön a piacon. A
jó árut is el kell tudni adni.
Nos, tapasztalataink szerint ez-
zel – vagyis a marketinggel –
valóban akadtak problémák.
Önálló üzemként képtelenek
voltak megszervezni a marke-

Pacsa

zalaegerszegi Zalaba-
romfi Zrt.

Csányi
Sándor

tinget, a szállítást, s a piaci je-
lenlét költségeit sem tudták
fedezni.

, a térség or-
szággyûlési képviselõje így lát-
ja a kialakult helyzetet:

– A gyárépítéshez, ami mint-
egy 1,5 milliárd forintba ke-
rült, hozzávetõleg 400 millió-
val járult hozzá az állam –
mondja. – A tulajdonosok meg-
kerestek, s a közremûködése-
met kérték abban, hogy segít-
sen a kormány a beruházás-
ban. 223 millió forint munka-
helyteremtõ beruházást is ka-
pott a gyár.

– A hitel mértéke szerin-
tem jelentõsen megterhelte a
gyár mûködését. Az avatás
után megkerestek a vezetõk,
hogy segítsek, mert újabb tá-
mogatásra lenne szükség. Be-
széltem Czomba Sándor állam-
titkár úrral, segítségét kérve,
aki 50 milliós támogatást tu-
dott ígérni. A cég vezetõi kö-
zölték, hogy legalább 400 mil-
lió forintra lenne szükség…

– Az valóban nem megy,
hogy folyamatosan pénzt te-
szünk bele egy vállalkozásba, s
az folyamatosan elfogy. Ez egy
magánvállalkozás, sok tulajdo-
nossal, s a mûködésébe nem
volt, s most sincs betekinté-
sünk. A tulajdonosoknak kö-
rültekintõbben kellett volna
eljárniuk. Sajnos a részleteket
nem ismerem, mert nincs in-

Vigh László

– Nagy reményekkel indult
a beruházás. Miért nem jött
be a számítás?

– Ez meglehetõsen eltérõ
nagyságrend…

formációnk. Nem kapunk. Azt
viszont nem értem, hogyan le-
hetett alig több, mint egy év
alatt 1,2 milliárdos hiányt ösz-
szehozni. Ez hihetetlen szá-
momra. Errõl talán az ügyveze-
tõk, Bedõ Tibor, Szép Imre és
Tordai Csaba tudnának többet
mondani. Ez is sokat elárul
egyébként: tizenvalahány hó-
nap alatt három ügyvezetõ…
Nagyon nagy titok lengi körül
az egész ügyet.

– Igen.

– Én is hallottam ilyen vé-
leményeket. Már az építkezés-
nél is voltak baklövések. Pél-
dául úgy alakították ki a rám-
pát, hogy a kamion nem tudott
kijárni. Annyi amatõr dolog tör-
tént a kivitelezésnél, s utána is,
hogy az szinte hihetetlen.

– Nagyon sajnálom, hogy
így alakult a helyzet, hiszen ez
egy nagyszerû kezdeményezés
volt. Csak valami történt ott, a
gyáron belül. Jó lenne, ha kide-
rülne, hogy mi. Õsszel feltét-
lenül újra kellene indítani az
üzemet. Ha nem sikerül, akkor
vége a gyárnak. Máris vannak
arra utaló jelek, hogy széthord-
ják majd a berendezéseket…

(Folytatjuk)
A sorozat új epizódjai hon-

lapunkon olvashatók:

– Ön is így ítéli meg?

– Tapasztalatunk szerint
sok minden – többek között a
marketing, a piackutatás –
meglehetõsen amatõr szinten
zajlott…

– Mi lesz a gyár sorsa?

E.E.

www.zalatajkiado.hu

Az avatás utáni üzemlátogatás percei a Zalai Baromfifeldolgo-
zóban 2012. február 21.-én. Bedõ Tibor, az elsõ ügyvezetõ
(jobbról) tájékoztatja Fazekas Sándor minisztert a gyáralapítás
részleteirõl.

Nagy reményekkel indult a termelés Pacsán.
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Második alkalommal ren-
dezték meg a háromnapos

, melynek leg-
látványosabb elemei május 25-
én elevenedtek
meg. A találkozót a

szer-
vezte karöltve

, s a
. Elõször

, a házigazda pol-
gármester, , a Ma-
gyar Iszlám Közösség elnöke,
és

, Szaúd-Arábia nagyköve-
te köszöntötte a megjelenteket.

A térség településeirõl és
az arab országokból idesereg-
lett vendégek elsõként az íjá-
szat rejtelmeibe kapcsolódtak
be, melyhez a

nyújtott útmutatást.

Nemzetközi Magyar-Arab Soly-
másztalálkozót

Nagypáliban
Göcsej-

Hegyhát Leader Egyesület
Nagypáli Község

Önkormányzatával Magyar
Solymász Egyesülettel
Köcse Tibor

Bolek Zoltán

H.E.Nabeel bin Khalaf bin
Ashour

Kanizsa Íjász
Egyesület

Madarak, íjak és agarak…
II. Nemzetközi Magyar-Arab Solymásztalálkozó Nagypáliban

A természetes anyagokból ké-
szült különbözõ tradicionális
íjak, technikák, anyagismerete
mellett az érdeklõdõk megis-
merkedtek az olimpiai, lovas,
vadász és csigás íjjal is, utóbbi
akár 300 km/órás sebességgel
képes kilõni a vesszõt.

Az
ezután a megéhezett

vendégek az udvari kemence
melegében készült ételekkel
csillapították éhségüket, majd
ebéd után az

(OAE) agárfutta-
tásával folytatódott a program.
A tenyésztõk jóvoltából a kí-
váncsiskodók megismerkedtek
a magyar, olasz, orosz és tuareg
fajtákkal, melyekre egyaránt
jellemzõ, hogy áldozatukat so-
sem tépik szét, csak addig ér-
dekli õket a zsákmány, amíg

Innovációs Ökocent-
rumban

Országos Aga-
rász Egyesület

megfogják. A kutyák alig várták,
hogy futhassanak az alkalmi nyúl,
vagyis zacskó után, a nézõknek
pedig az OAE elnöke,

mutatta be az állatokat.
Elhangzott, hogy magyar agár
bírja leginkább a hosszú távon
zajló vadászatot, így ha elõfordul,
hogy eltûnik a kutya, akkor nem
kell keresni, mert ugyanazon
az úton haza is talál. Más jel-
legû vadászatot lehet ûzni ido-
mított madarakkal, errõl a ku-
tyabemutatót követõen bizo-
nyosodtak meg a vendégek.

– Tegnap már volt bemuta-
tó a külföldi vendégek számá-
ra, ma magyar érdeklõdõk is-
merhetik meg a madarakat. 12
ragadozó szárnyast hoztunk,
ezek lényegében vadállatok,
így meggyõzõen kell õket mo-
tiválni, hogy azt tegyék, amit
mi szeretnénk. Pozitív élmé-
nyekkel és a teljesítményüknek
megfelelõ mennyiségû étellel
tudjuk õket jutalmazni. Ma-
gyarországon vándorsólyom-
mal, Feldegg-sólyommal, északi
sólyommal dolgozhatunk, illet-
ve használhatunk még karvalyt,
héját és szirti sast. Szeretnénk
tradicionális fajokkal, így turul-
madárral, vagy más néven ke-
recsensólyommal foglalkozni,
de hazánkban nincs rá enge-
dély – tudtuk meg

, a Magyar Solymász
Társaság elnökétõl, aki feleségé-
vel együtt afrikai uhubaglyok-
kal is elvarázsolta a közönséget.

– Nagyon tetszik a program,
kár, hogy az unokám nem tu-

Keresztes
János

Gasztonyi
Dánieltõl

dott eljönni. Nagyon érdekes
volt az íjászat történelmi átte-
kintése, szép dolgokat kínál-
nak a kézmûvesek is. Egész nap
kint vagyunk a bemutatókon,
lehet, hogy estig maradunk –
árulta el , aki a
Nagypáli Lakóparkból sétált át
férjével a programokra.

Az õszi elsõ rendezvény
után a második solymásztalál-
kozóra már

is érkez-
tek érdeklõdõk, így az arab or-
szágokkal szoros kapcsolatot
kialakító Bolek Zoltán is elé-
gedettségét fejezte ki.

– Sajnos az Emirátusokból
érkezõ delegáció kint maradt,
de így is többen vagyunk, mint
tavaly. Elõzõ napokon voltunk
Budapesten és Sümegen, de az
itteni a leglátványosabb prog-
ram. A külföldi kapcsolat ered-
ményeképp a vendégeink cé-
get vesznek, és szeretnének el-
kezdeni egy beruházást. A Nyu-
gat-Európából, Amerikából ér-
kezõ muszlimok a jó vendég-
szeretet miatt otthon érzik ma-
gukat itt, a mi feladatunk, hogy
bemutassuk nekik az azonos
gyökerekrõl eredõ kultúránkat
– számolt be Bolek Zoltán a ren-
dezvény sikerérõl, eredményeirõl.

A színes program mûvésze-
ti csoportok mûsorával, esti
piknikkel zárult.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Ferge Lászlóné

Líbiából, Tunéziá-
ból, Szaúd-Arábiából, Szudán-
ból, Törökországból

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Az íjászati bemutató korhû jelmezekben zajlott.

Ismét megcsodálhattuk a sólymokat Nagypáliban.

Az érdeklõdõk kedvenceket is találtak az agarak között.
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A
adatai szerint hazánk

2013 elsõ negyedévében 0,7%-
kal több GDP-t állított elõ,
mint az elõzõ negyedévben. A
rövidre szabott emlékezet okán
meg kell említeni, hogy a
2008 végén kitört nemzetközi
pénzügyi válság óta az

tagországainak gaz-
daságai pangnak, zuhannak.
Arra sem felesleges emlékezni,
hogy „mérvadó” hazai elem-
zõk – akik ma ezt a szerény
eredményt lebecsülik –, 2008
végén azt „elemezték”, hogy a
pénzügyi válság nem lesz je-
lentékeny hatással gazdaságunk
növekedésre. Nálunk idegen
tulajdonú bankok vannak, ami-
ket tulajdonosaik gondoznak –
ezt hangoztatták. A 2008 vé-
gén kötött el-
sõ számú kedvezményezettjei
mégis a bankok voltak. Gaz-
dasági zuhanás lett a vége.

Érdemes ezért a negyed-
éves adatot és annak jelentõsé-
gét a legalaposabb elemzés alá
venni, mert tanulságai messzi-
re mutatnak. Úgy mûködik a
világ, hogy az eredményeket
másokkal való összehasonlítás-
ban mérjük. A mi esetünkben
ennek az EU tagországok vi-
szonylatában van értelme, mert
tagország vagyunk és állandó
kritikai pergõtûz alatt is ál-
lunk, az EU vezetõi és egyes
tagországok, fõként balliberá-
lis politikusai részérõl. 2012
negyedik negyedévében ha-
zánk -2,8%-os recesszióban
volt, most meg +0,7%-os növe-
kedésben. A minden tagorszá-
got magában foglaló EU ebben
a negyedévben -0,6, ezen belül
az eurózóna országai pedig
-0,9%-kal esett vissza. A zu-
hanás 2013 elsõ negyedévében
folytatódott az EU-ban maga
-0,6 %-os és -0,5%-os értékével.
Ebbõl lógunk ki 1,1-1,6%-os
pozitív értékkel. A többiek víz
alatt, de mi a kevesek között
vagyunk, akiknek a feje leg-
alább kint van a vízbõl, s ez
becsülendõ.

Észre kell venni, hogy az
eurózóna országai rosszabbul
teljesítenek, mint azok, akik-
nek nemzeti valutájuk van. A
fõ baj tehát a zónán belül van
és az sugárzik tovább. A zóna
országai adják ugyanis a nega-
tív „teljesítmény” döntõ hánya-
dát. Hozzánk ez eddig nagyon
is besugárzott, amíg kereske-
delmünket szinte kizárólag a
zónára koncentráltuk. Amióta
szélesedik a kereskedelmünk
kapcsolatrendszere, a helyze-
tünk is javult egy kicsit. A világ
más tájait felére sem sújtotta
és sújtja a válság, mint az euró-
zóna gazdaságait. Az sem elha-
nyagolandó, hogy a nemzeti
valutával rendelkezõ EU-orszá-
gok között hazánk évekig a
legrosszabbul teljesített, ma
meg a legjobban. Ehhez az
kellett, hogy a jegybank ne te-
tézze a bajt, mint az elmúlt
több mint két évtizedben, ha-
nem klasszikus (és nem unor-

Központi Statisztikai Hi-
vatal

Euró-
pai Unió

IMF-EU hitelnek

Élet Simor András után
– avagy növekedésnek indult a magyar gazdaság

Kiderült, hogy van élet Simor András után is. Sõt!...

todox) módszereivel tegyen a
hazai gazdaság érdekében,
amit tettek a nem eurózóna
országainak jegybankjai.

Nem véletlenül adtam han-
got hitemnek egy a 2010-es vá-
lasztások elõtt megjelent lap-
számukban, hogy a változás aj-
taját elõször a jegybankra kel-
lett volna rányitni. Nem gon-
doltam, hogy az ajtó hét ördög-
lakattal van lezárva, azt kívül
és belül féltékeny cerberusok
õrizték.

Kissé késõn, de megnyílt. A
0,7%-ban ez is benne van. Az
EU-ból elismerés helyett kriti-
kai pergõtûz alá vették a ha-
zánkban folyó átalakítást. Az
átalakítás elvezetett a gazdasá-
gi megújuláshoz vezetõ útra,
szemben azzal, hogy hazánk-
ban eddig nem csak a felzár-
kózás maradt el, de a velünk
együtt csatlakozó országoktól
is leszakadtunk. Negyedszáza-
dig viszont az EU-ból nem
gyõztek dicsérni minket, most
meg gyaláznak. A választó két
évtized után felismerte a tur-
pisságot és erõs felhatalmazást
adott a változásokra, a társada-
lom és a gazdaság átalakításá-
ra, s ma is nagy többséggel
igenli és ezt ki is fejezi.

Itt minden a demokrácia
klasszikus szabályai szerint zaj-
lik, a választók választottak,
erõs felhatalmazást adtak. A
felhatalmazottak pedig azt te-
szik, amire felhatalmazták õket.
Ez tetszik a felhatalmazó vá-
lasztók nagy többségének. Má-
ra a korábban ellenséges piac
is bizalmat szavazott, mert ad-
ja és egyre olcsóbban adja a
pénzt, nem figyel a hiteltelene-
dett hitelminõsítõkre, meg az
EU kritikusokra.

Jól irányított gazdaságban
lehet csak biztos hozamot el-
érni – ez alapszabály. Manap-
ság Európában kevés az ilyen.
Az a valós kérdés, hogy akkor
ki is csinál karikatúrát a de-
mokráciából: a magyar kor-

mány, amely választói felhatal-
mazásának megfelelõen jár el,
vagy az EU vezetõi, akik két-
ségbe vonják, hogy ezt meg-
teheti? Ki nem veszi komolyan
az európai értékeket, egyebek
mellett a szuverenitást, hogy a
törvényeket nem Brüsszel dik-
tálja, mint hajdan Moszkva, aki
nekünk az évezredes helyett
még új alkotmányt is adott.
Nem véletlen, hogy a rend-
szerváltó alkotmánnyal szem-
ben sok kifogás érkezett, még
szükségességét is vitatták. A
hazai ellenzékkel együtt Brüsz-
szel irányítóinak jobban tet-
szett az 1949-es sztálini alkot-
mány, az ugyanis nem gördí-
tett akadályokat az ország el-
adósítása és elszegényítése elé.
Ezért a moszkvai és a brüsszeli
birodalmi igényeket egyaránt
ki tudta elégíteni. Az új meg
akadályokat gördít eléjük. Azt
parancsolja, hogy kifelé a gö-
dörbõl! Azt, hogy szedjük vég-
re össze magunkat. Azt, hogy
vegyük végre komolyan a kö-
zös, méltányos és arányos te-
herviselést. Ebbõl mindenki
vegye ki a részét, aki ezen a 93
ezer km -en gazdálkodik és
dolgozik, legyen munkavállaló,
bel- vagy külföldi tulajdonos. A
sikeres átalakításnak ez a titka.

Eddig nyílt titok volt, hogy
a hazánkban mûködõ nagy
nemzetközi cégek nem vállal-
nak a terhekbõl, csak a profit-
ból. Azt meg kisöprik az or-
szágból. A régi alkotmány en-
nek a magyar háznak(hazának)
adott pilléreket, nyitotta és a
rendszerváltás után is nyitva
tartotta a kaput a birodalmi
kifosztásnak. Az új alkot-
mánnyal megtörtént a pillérek
cseréje, de úgy, hogy közben a
ház ne omoljon össze. Ez sok-
kal bonyolultabb, mint az új
ház felhúzása alaptól a tetõig,
mert nagyon balesetveszélyes.
Sok részelemet (törvényeket)
kell lebontani, újakat beépí-
teni. Az átépítést végzõket bal-

2

eset is érheti. Akik a régi ház
szállítói voltak, dühöngnek,
mert nincs rájuk szükség. Per-
gõ nyelvû kritikájukban de-
mokráciáról fecsegnek. Féltik
tõlünk a mi demokráciánkat,
ami több, mint nevetséges, in-
kább szánalmas. Valójában a
korábbi jó üzleteiket féltik, de
errõl kínos lenne vitát folytat-
ni, mert ez nem hamis, hanem
hamar igaz beszéddé „fajulhat-
na”, amitõl rettegnek. Ezért er-
rõl inkább mélyen hallgatnak.

Az EU vezetõi pedig már
rég nem a valós európai érté-
kek – mint a nemzeti szuve-
renitás – szószólói, hanem
nagycégek érdekvezérelt kifu-
tói. Az átépítkezés ugyanis úgy
történt, hogy a ház magyar la-
kóinak a ház kevesebb termé-
kébõl is egy kicsivel több jut
most, a korábbi szállítókra
vagy nincs szükség, vagy keve-
sebbel kell beérniük. Ha mér-
téktartók vagyunk, be is érik
kevesebbel. Emlékezzünk, ami-
kor „mérvadó elemzõink” ban-
kok tömeges kivonulásáról be-
széltek a végtörlesztések kap-
csán, és most ugyanazt „elem-
zik” az energiaszolgáltatókat si-
ratva. A kivonulások elmaradtak.

Tanulságos a 0,7%-os növe-
kedés minõsége is. Ezúttal ar-
ról van szó, hogy az csak ki-
sebb részben vezethetõ vissza
az „elemzõk” által nagyra tar-
tott exportdinamikára, inkább
a hazai ügyekre. A szerény
GDP-bõl közben felszabadult
egy kis többlet vásárló erõ. A
végtörlesztõket már nem sá-
polják. A minimálbéresek, a
nyugdíjasok is többet költhet-
nek. A csökkenõ kamatok miatt
több pénz marad az eladóso-
dott államnál, a háztartásoknál
és a hazai tulajdonú cégeknél.
A hazánkról terjesztett rémhí-
rektõl motiválva több turista
érkezik, hogy közelrõl lásson
„diktatúrát”.

A 0,7% azt jelzi, hogy ha-
zánk új ígéretes utat talált,
amin a hazaiaknak az eredmé-
nyekbõl több juthat. Ne higy-
gyük azonban, hogy megállha-
tunk, mert az út elején va-
gyunk és az is tele lesz buk-
tatókkal, és nem csak jó szán-
dékkal lesz kikövezve. Óvato-
san kell rajta lépkednünk,
hogy végre legyen számottevõ
hazai tulajdonú egészséges
szerkezetû gazdaság, amire
nagy tömegekben kapaszkod-
hat fel a hazai társadalom. Ez
jó üzenet lenne az alapítók
által megálmodott nemzetek
Európájának, ami már rég fe-
ledésbe merült, de soha nem
lesz elég „demokratikus” egy
birodalmi szemléletû Európai
Uniónak.

közgazdász
Boros Imre
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Kicsi vagyok én,/Majd fel-
növök én,/Esztendõre vagy
kettõre/Autó leszek én…

S akkor majd én anyázom a
kismotorosokat, ha elfoglalják
elõlem a helyet a fizetõ parko-
lóban. Most még én voltam
ilyen pofátlan, de nem tudnak
velem mit csinálni. A parkoló-
õr is megmondta, hogy feles-
legesen tépik a szájukat az
autósok a havi 9.000 forintos
bérletükkel, ha nem tudnak
parkolni, engem nem lehet ki-
toloncolni, elszállítani, példás
büntetéssel észhez téríteni.
Azt csinálok, amit akarok. Pon-
tosan a gazdám, de nem is
akárhogy… Észrevették, hogy
milyen esztétikusan foglalom
el – ingyen – egy bérlettel ren-
delkezõ autós helyét? Ponto-

Egy ártatlan kismotor vallomása
– pofátlan gazdája helyett

san a kijelölt hely közepére
álltam. Se jobbra, se balra nem
lógok ki. (Ha oldalról nézzük.)
Még politikai elkötelezettség-
gel sem lehet vádolni. Csak po-
fátlansággal. Azzal viszont jo-
gosan.

Nem baj. Gazdám most elé-
gedett a helyzettel, bár egy mé-
terre odébb, a járdán is lerak-
hatna, s akkor egy autó lepar-
kolhatna az általam bitorolt
területen.

Elõbb-utóbb a gazdámnak
is lesz autója, s majd keresi a
szabad parkolóhelyet.

Egy éppen lenne, de ott
egy motor áll majd. Gazdámat
ismerve k…anyázni fog. Min-
den motoros édesanyját emle-
geti majd. Õ már csak ilyen…

E.E.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. Pontosan középen, parkolójegy
nélkül…

Sajátos selejtezés történt…

A
minap hozott ítéletet

és ellen lopás bûn-
tette miatt indított büntetõ-
ügyben. Lapunk korábban
több alkalommal is beszámolt
a történtekrõl.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság valamennyi vádlottat bû-
nösnek találta folytatólagosan,
társtettesként elkövetett lopás
bûntettében, ezért az I. rendû
vádlottat 8 hónap börtönre
ítélte, melynek végrehajtását 1
év próbaidõre felfüggesztette,
a II.-VI. rendû vádlottakat 90
napi tétel – 225.000 forint –

Zalaegerszegi Járásbíró-
ság Ó.
Gy. 7 társa

Fûtõházi „ócskaságok”…
Valamennyi vádlott bûnös

pénzbüntetésre ítélte 15 havi
részletfizetést engedélyezve,
míg a VII.-VIII. rendû vádlotta-
kat 2 évre próbára bocsátotta.
Egyetemlegesen kötelezte vala-
mennyi vádlottat 1.054.475 fo-
rint sértett részére történõ
megfizetésére.

Az ítéleti tényállás szerint a
vezérigaz-

gatója 2011. április 30-i ha-
tállyal a

bezárásáról döntött, melynek
következtében 2011. április 1.
napjával megkezdõdött a telep-
hely felszámolása, az ott talál-

MÁV-Gépészet Zrt.

zalaegerszegi vasútál-
lomás gépészeti telephelyének

ható eszközök kiselejtezése, illet-
ve átszállítása más telephelyekre.

A telephely felszámolásá-
nak megkezdésekor az I. ren-
dû vádlott (a telephely vezetõ-
je) a munkáltatója tudta és be-
legyezése nélkül a telephely
melletti fémteleptõl egy kon-
ténert kért az összegyûjtött al-
katrészek tárolására. A fémte-
lep által biztosított konténer-
be az I. rendû vádlott utasításá-
ra a MÁV-Gépészet Zrt. alkal-
mazásában álló, a telephelyen
foglalkoztatott II.-VIII. rendû
vádlottak a készleten nem sze-
replõ fém alkatrészeket bele-
rakták, majd a fémtelepre szál-
líttatták három alkalommal.

A jogtalanul eltulajdonított
fém- és alumínium alkatrészek,
szerelvények ellenértékét mind-
három alkalommal más vádlott
nevére kiállított mérlegjegyek
és számlák kiállításával doku-
mentálták.

A vádlottak összesen 16.729
kg fémanyagot értékesítettek,
melynek 1.087.235 forint el-
lenértékét az I. rendû vádlott
egyenlõ mértékben felosztotta
vádlott társai között.

A terheltek leadtak még 4 db
mozdonyba való hajtómûvet
is, melynek súlya 9.000 kg volt,
ellenértéke 567.000 forint, de
a hajtómûveket a fémtelep
nem vette át, mert veszélyes
hulladéknak minõsültek.

A VII. és a VIII. rendû vád-
lottak az elsõ fokú ítéletet tu-
domásul vették, míg az I.-VI.
rendû vádlottak fellebbezést
terjesztettek elõ helytelen mi-
nõsítés és enyhítés miatt.

Az ügyész az elsõ fokú íté-
letet szintén tudomásul vette.

A fellebbezésekre tekintet-
tel a büntetõügy a

folyta-
tódik.

Zalaeger-
szegi Törvényszéken

Zs.B.

A szomszédos fémtelepre szállították az alkatrészeket.

feladhatja a
havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

Sikeres szezont tudhatnak
magukénak a zalaegerszegi

tekései. A 43 éves
klub lányai a 2010-es bajnoki
cím utáni években harmadik
és második helyezést értek el,
idén másodjára lettek bajno-
kok. Ketten közülük a Zala-
egerszegen világbajnoki gyõz-
tes csapatot is erõsítették. A
bajnokság végeztével kértük
visszatekintésre, értékelésre
a ZTE-ZÁÉV elnökét,

– Az elõzõ bajnokságot az
utolsó fordulóban buktuk el,
így akkor a második helyen
zártunk. Névadó szponzorunk,
a ZÁÉV Zrt. minden évben el-
várja a dobogós helyezést a
csapattól. A keretben frissülés
történt: Perenyérõl leigazoltuk
Erdész Nórát és Imre Viktóriát,
így kicsit hosszabb lett a kispa-
dunk. Azt tudtuk, hogy Airizer
Emesével szülés után egy ideig
nem számolhatunk, így dobo-
gós célkitûzés reális volt.

– A versenykiírásban nem
egyértelmû a végsõ helyezés
eldöntése, és a MATESZ elnök-
sége a további problémákat
megelõzvén két bajnokot hir-
detett. A normál oda-visszavá-
gós lebonyolítás szerint, ahol a
csapat- és a szettpontok számí-
tanak, a ZTE-ZÁÉV lett a baj-
nok. A Világkupán is mi indul-
hatunk, eredményeink jobban
feljogosítanak a bajnoki címre.

– A bajnokság szeptember-
tõl április végéig zajlik, július
közepétõl a lányok már edzés-

ZTE-ZÁÉV

Borsos
Józsefet.

– Milyen elõjelekkel vág-
tak neki a szezonnak?

– Szoros küzdelmet vívtak
a Rákosheggyel a pályán és
utána azon kívül is…

– Milyen sûrû a program,
hogy zajlanak az edzések,
mérkõzések?

Igazi csapatként gyõzték le vetélytársaikat
A célkitûzés továbbra is a dobogós helyezés!

ben voltak, és csak június kö-
zepén álltak le egy hónapra. A
civil élet mellett nehéz össze-
hozni, de heti három edzés
van: hétfõn, kedden és csütör-
tökön. A hétvége pedig a baj-
noki mérkõzések jegyében zaj-
lik. A csapatbajnokság mellett
egyéniben is folyik a versen-
gés: Csurgai Anita idén a klasz-
szikus 120 dobásos verseny-
ben és összetettben is megvéd-
te bajnoki címét. Õsszel nem-
zetközi kupák vannak, amiken
az utóbbi években anyagi okok
miatt nem indultunk, de idén
megpróbálkozunk vele. Emel-
lett felmenõ rendszerben fut-
nak az egyéni országos verse-
nyek, és a klubnál serdülõ, if-
júsági korosztályt is versenyez-
tetünk. A csapatokat Zsidó Já-
nos edzi, aki második sze-
zonját teljesítette nálunk. A vi-
lágbajnokságon is szerepeltek
sportolóink, Nemes Irén és
Airizer Emese, akik elsõ helyet
szereztek.

– Június 15-tõl augusztus
20-ig tart az átigazolási idõ-
szak. Most már biztos, hogy
Airizer Emese harmadik gyer-
meke születése után újra teljes
bajnokságot játszhat, idén az
utolsó két fordulóban tért
vissza. Világbajnokunk, Nemes
Irén bejelentette távozását, õ
nagy valószínûséggel Ausztriá-
ban folytatja pályafutását, mely-
hez sok sikert kívánunk neki.
Nálunk tanult meg tekézni,
sok évig versenyzett nálunk,
de az osztrák szívóhatás be-
kebelezte õt is. Két játékossal
tárgyalunk, akiket még nem
szeretnénk megnevezni. Ha si-
kerül õket leigazolni, akkor
még erõsebbek leszünk, ha

– Várhatók-e személyi vál-
tozások az egyesület háza
táján?

nem, akkor ugyanolyan erõssé-
gû csapattal vágunk neki a
következõ szezonnak.

– Évek óta a ZÁÉV Zrt. és az
önkormányzat támogatására
alapozzuk a mûködésünket,
akikkel hosszú távú kapcsolat
van, amivel úgy gondolom
mindkét fél elégedett lehet. Az
utaztatás a jelentõs kiadás, egy
csapatbajnoki mérkõzéshez
buszt kell bérelni, ami manap-
ság Budapest, Székesfehérvár,
Tatabánya, Pécs, Gyõr, Szeged
viszonylatban nem olcsó do-
log. Ehhez jön még a játékosok
étkeztetése, szállásolása, neve-
zési díjak, verseny és sportor-
vosi engedélyek kiváltása, és a
mezek, felszerelés frissítése.

– Kik támogatják a csapa-
tot, mik jelentik a fõ költ-
ségeket?

– Hogyan vágnak neki a
következõ bajnokságnak?

– Egyértelmû cél a címvé-
dés, de tudni kell, hogy a Rá-
koshegy nagyon erõs csapat.
Játékosállományban erõsebb
mint mi, náluk inkább egyéni-
ségek vannak, de csapatként
mi jobban együtt vagyunk. A
célkitûzés továbbra is a dobo-
gó, ha szerencsénk van, akkor
ismét megszerezhetjük az elsõ
helyet. Nehezebb lesz megvé-
deni, mint kivinni volt, de a
lányok motiváltságával nincs
probléma. Úgy gondolom,
hogy folyton az élen lenni
nem lehet, ahhoz nagyobb tá-
mogatás, fizetett sportolók kel-
lenének... Több erõs csapat
lesz, kiegyenlítettebb bajnok-
ságot várok. Rákoshegy, Fe-
rencváros, BKV Elõre lehet a
fõ vetélytárs, de az esetleges
Tatabánya-KÖFÉM fúzió is erõs
ellenfelet adhat.

Pataki Balázs

A ZTE-ZÁÉV 2012/2013-as bajnokcsapata.

Csurgai Anita veszi át bajnoki elsõségért járó serleget.
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebo-
nyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi

egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben fel-
vételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõ-
hely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) be-

kezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hall-
gató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást

indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanul-

mányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival
összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

3. A pályázat benyújtásának módja:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány máso-

lata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, APEH jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rend-
szeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munka-
ügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultság-
ról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szerve-
zési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölt-
hetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton,
vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az álta-

la elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

2004 tavaszán a súlyosan
beteg

vette át a .
vezetését.

A klub nehéz anyagi hely-
zetben volt. Beszélgetõpartne-
rünket (név a szerkesztõség-
ben – E.E.) ekkor keresték
meg, abban bízva, hogy támo-
gatni tudja a csapatot.

– Hatalmi harc jellemezte
az akkori helyzetet. A város ve-
zetése részérõl érkezett a meg-
keresés arra, hogy vállaljak sze-
repet az elnökségben. Ki mit
hoz a cégbe? – fogalmazódott
meg akkor a kérdés, azt remél-
ve, hogy jelentõs felajánlások

Lang Józseftõl Nagy Fe-
renc ZTE FC Rt

Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (5.)

Vajon lesz-e még olyan varázslatos hangulat az egerszegi
stadionban, amilyen 2002. május 22-én volt?

lesznek. Nagy Ferenc teljhata-
lomra törekedett. Bújta a rész-
vénykönyvet, azt kutatta, hogy
kitõl vásárolhat tulajdonjogot.
Az volt az érzésem; leginkább
azt szeretné, hogy mi csak hoz-
zuk a pénzt, de az érdemi dol-
gokba ne szóljunk bele. Aka-
ratát akkor még nem tudta át-
verni az elnökségi üléseken,
ezért lemondott. Ekkor lett
cégvezetõ Tóth Géza, akit az
akkori polgármester, dr. Gyi-
mesi Endre is támogatott.
Összehívtak vagy negyven cég-
vezetõt, mindenki kapott egy
cetlit: írja fel, hogy mekkora
összeggel tudja támogatni a

ZTE-t. Az illusztris társaság 4,5
millió forintot tudott össze-
dobni. Én magam felajánlot-
tam 15 milliót. Nehéz idõszak
következett. Az egyik játékos-
nak (neve a szerkesztõségben
– E.E.) 1,25 millió forinttal tar-
toztunk. Meg kellett tartanunk,
így elõvettem a szekrénybõl a
pénzt. Másnap mégis felült a re-
pülõgépre és Cipruson landolt
– mondja a volt elnökségi tag.

– A következõ edzõ érkezé-
se idején tovább súlyosbodott
a helyzet Zalaegerszegen –
folytatja riportalanyunk. – Az
új bajnokságra megkezdõdött
ugyan a felkészülés, de nem
volt pénz. Gond volt az NB I-es
nevezéssel is, a ZTE ugyanis
tartozott az MLSZ-nek. Ekkor
jött képbe az a személy, aki ma
is fontos szerepet tölt be Za-
laegerszeg sportéletében. Sze-
rintem szeretett volna egy NB
I-es fociklub elnöke lenni. Egy
érdekes elképzelés szerint
amennyiben a ZTE nem indul-
hat az élvonalban, akkor egy
alacsonyabb osztályú egersze-
gi csapat talán a Siófok(?) jo-
gán NB I-es lehet. A nevezési
határidõ lejárta elõtt nem sok-
kal az egyik elnökségi tag (név
a szerkesztõségben – E.E.) hí-
vott, hogy gyakorlatilag semmi
sem történik annak érdeké-
ben, hogy a ZTE elindulhasson
az NB I-ben. 4,5 millió forint
hiányzott. Megbíztuk Nagy Fe-
rencet, hogy tárgyaljon az

MLSZ-el. Felhívtuk a polgár-
mestert, dr. Gyimesi Endrét is.
Végül is összejött a pénz, s a
fax 11 óra 45 perckor elment
az MLSZ-be. A nevezési határ-
idõ 12 óra volt. Így maradt
NB I-es a ZTE – idézi fel ezt az
idõszakot riportalanyunk.

Ezt követõen születettek
aztán azok a szerzõdések, meg-
állapodások, amelyek ma is a
ZTE FC Rt.-hez kötik

. Az
akkori fõszereplõk egyike (név
a szerkesztõségben – E.E.) sze-
rint a megállapodások fontos
részét képezte, hogy a klub a
szerzõdés idõtartama alatt a
nevét nem változtathatja meg,
székhelyét nem viheti el Za-
laegerszegrõl, s az egyezség
csak az élvonalra vonatkozik.
(E feltételek egyébként való-
ban szerepelnek a megállapo-
dásban – E.E.)

A feltételek közül az elsõ
kettõ továbbra is fennáll. A
harmadik viszont nem. A ZTE
ugyanis NB II-es lett.

Újabb beszélgetõpartnerem
megjegyzi: milyen szerzõdés
az, amelyikben nincs konkré-
tan meghatározva, hogy a ZTE
FC Rt.-nek hiteles beszámolót
kell adnia a gazdálkodásáról a
felvett hitel kezesvállalójának,
vagyis Zalaegerszeg Önkor-
mányzatának? Elmondása sze-
rint nekik korában havonta be
kellett számolniuk az önkor-
mányzatnak és a sportbizott-
ságnak is. Ezen kívül a polgár-
mestert is rendszeresen tájé-
koztatták a klub helyzetérõl.

Riportalanyunknak – mint
elmondta – számtalan népsze-
rûtlen feladatot kellett abban
az idõben megoldania.

Zala-
egerszeg Önkormányzatát
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Tájékoztatjuk Olvasóin-
kat, hogy az

címû sorozat újabb
epizódja helyhiány miatt
kimaradt. Megértésüket kö-
szönjük.

Elfeledett év-
forduló

Helyhiány miatt…

Bozsik Péter és a ZTE útja 2004-ben el-

ágazott.

Forrnak az indulatok a ZTE-Siófok mérkõzésen (2004. 04. 03.).

– Azt hiszem, komoly érde-
keket sértettem akkor – mond-
ja végezetül.

2005. július ötödike rend-
kívül fontos nap a ZTE FC Rt
és

életében.
Három olyan passzusra ke-

rült ekkor aláírás, amelyek olyan
hosszú távú kapcsolatot kény-
szerítettek a városra, amelybõl
úgy tûnik, hogy nem hamar és
nem könnyen tud szabadulni.

Ezen a napon egy „támoga-
tási megállapodás”, egy „meg-
állapodás” és egy „együttmû-
ködési megállapodás” aláírásá-
ra került sor.

Az elõzmények ismertek: a
vizsgálatok szerint is rendkívül
súlyos helyzetbe került a 2002-
ben bajnokságot nyert csapa-
tot mûködtetõ . Az
addigi támogatói kör drasztiku-
san csökkent, jelentõs új szpon-
zorokat nem sikerült találni.

Összecsaptak a hullámok a
társaság feje fölött, már csak az
önkormányzat segítségében
bízhatott. S a város mentõövet
dobott a fuldoklónak. A megál-
lapodás szerint az önkormány-
zat vállalta, hogy 2005-ben net-
tó 80 millió, 2006-ban nettó
90 millió forint vissza nem
térítendõ támogatásban része-
síti a ZTE FC Rt.-t. Rendkívül
fontos eleme a megállapodás-
nak, hogy 2007-tõl a támogatás
mértékét az elõzõ évhez viszo-

.
Zalaegerszeg Város Önkor-

mányzata

ZTE FC Rt

nyítva a KSH által
megállapított inflá-
ció mértékével meg-
emelik (inflációs in-
dexálás – a szerk.).
Abban is megegyez-
tek, hogy az önkor-
mányzat által, a ZTE
FC Rt.-tõl átvállalt ban-
ki hitel törlesztõ rész-
leteit az éves támoga-
tás összegébõl levon-
ják, s azt az önkormány-
zat közvetlenül a hi-
telintézetnek utalja át.

A ZTE FC Rt. 200
millió forint hitelt kí-
vánt felvenni. Ennek
fedezetét az önkor-
mányzat – errõl köz-
gyûlési határozat is
született – biztosítot-
ta. Ezen túl egy 100
milliós hitel felvétele
is tervben volt a klub
biztonságos mûkö-
dése érdekében. A

két hitel törlesztõ részleteinek
kiegyenlítése – a megállapo-
dás szerint – úgy történik,
hogy az önkormányzat éves
támogatásából ez levonásra ke-
rül, s azt a bank kapja.

Ha jól emlékszem, ez a meg-
állapodás 2015. december 31-
ig érvényes. S szerepel benne
egy olyan mondat, ami szá-
momra teljesen érthetetlen.
Lehet, hogy jogilag rendben
van, de etikailag semmiképp.
A megállapodást ugyanis sem
egyoldalú megállapodással,

.
A megállapodásban azért

található egy olyan pont is,
ami a ZTE FC Rt. kötelezett-
ségével foglalkozik. Ennek ér-
telmében, ha a csapat kiesik az
élvonalból, akkor a megállapo-
dás feltételeirõl újra kell tár-
gyalni. Viszont a támogatás mér-
téke akkor sem lehet kevesebb,
mint az eredeti szerzõdésben
szereplõ hitelek törlesztõ rész-
leteinek együttes összege.

Nem egyszerû dolog átlátni
a kialakult helyzetet. Még ak-
kor sem, ha csak ezt az egy
megállapodást vesszük alapul.
Még kacifántosabb a helyzet,
ha a 2005. július ötödikén alá-
írt másik két megállapodásba
is belepillantunk.

Erre is sor kerül majd, de
egyelõre maradjunk ennél a
„támogatási megállapodásnál”!

sem
közös megegyezéssel nem le-
het felmondani

Bármennyire is támadják Nagy
Ferencet, a ZTE FC Rt. elnökét,
a megállapodások alapján jog-
gal tárhatja szét a két kezét:
Uraim, lehet, hogy csökkente-
ni kellene a támogatást, mert a
csapat kiesett az NB I-bõl, de a
város viszont nem teljesítette
az inflációkövetéssel kapcsola-
tos vállalását! Én felbontanám
szívesen a szerzõdést, de nem
tehetem, hiszen a megállapo-
dásban az szerepel, hogy azt
sem egyoldalú nyilatkozattal,
sem közös megegyezéssel nem
lehet felmondani.

Ha csak a papírt nézzük, le-
het, hogy igaza van Nagy Fe-
rencnek. De egyszer majd szá-
mot kell adnia arról, hogy
ilyen bõkezû önkormányzati
támogatás mellett hová juttatta
ezt a klubot.

Még egy furcsaságot talál-
tam ebben a „támogatási meg-
állapodásban”: az önkormány-

zat részérõl az akkori polgár-
mester az aláíró, a ZTE FC Rt.
részérõl viszont az igazgatóság
két tagja. Nagy Ferenc neve
nem is szerepel a papíron. Pe-
dig akkor már ismét õ volt a
részvénytársaság elnöke.

S hogy azért a fociról is
essen szó, érdemes felidézni,
hogy 2002, a bajnokság meg-
nyerése után hogyan szerepelt
a csapat. A 2005/2006-os baj-
noksággal bezárólag a hetedik,
a kilencedik, a hatodik és a
tizenegyedik helyet szerezte
meg, miközben a korábban
már említett játékosvándorlás
mellett a szakvezetõket is szé-
pen fogyasztotta a klub:

és
ült sorrendben a kispadon eb-
ben az idõszakban.

(Folytatjuk)

Bo-
zsik Péter, Mihalecz István,
Gellei Imre, Dajka László,
Szentes Lázár Simon Antal

E.E.

A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvasha-
tók honlapunkon:

A Zalatáj nyomtatott változata – terjedelmi korlátok miatt
– jelentõs késéssel követheti csak a honlapot. Sok olvasónk –
akinek nincs internetkapcsolata vagy szeretné nyomtatásban
is követni a riportsorozatot – ennek ellenére azt kérte, hogy
az újságban is jelentessük meg a cikkeket. Emiatt azok megér-
tését kérjük, akik honlapunkon folyamatosan olvassák a leg-
újabb epizódokat is.

www.zalatajkiado.hu

Tisztelt Olvasóink!
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(Folytatás az 1. oldalról)

Levonult…
Gyülekezetének

ATV

Gréczy Zsolt
Vicsek Ferenc

televízióját, az
nézze legalább két héten ke-
resztül az hír-, illetve a
„betelefonálós” mûsorait. Fi-
gyelem: kellõ önfegyelem szük-
séges hozzá!

Oscar-díjas alakításhoz kö-
zeli, ahogy és

mûsorvezetõ
gondterhelten keresi azokat a

drámai pontokat, amiken ke-
resztül nagyokat lehet rúgni az

a gáton… Túl
sokat szerepel – mondták a
betelefonálók. Gréczy és Vi-
csek elvtárs jelentõségteljesen
bólintott ilyenkor. De egy szó
sem esett arról, hogy 2002-
ben, amikor a választások után
ránk zúdult az árvíz, az

Orbán-kormányba.
Orbán Viktor

MSZP

megválasztott miniszterelnöke,
éppen a fran-

cia Riviérán pihente ki fára-
dalmait. Több nap kellett ah-
hoz, hogy a kormányzati stáb
hazaimádkozza Magyarország
hivatalban lévõ miniszter-
elnökét.

Napok óta rágja a gumi-
csontot az ellenzéki sajtó és
politikusi tábor Orbán Viktor
árvízi szereplése kapcsán. Va-
jon miért lapátolt akkor a tv-
stábok kamerái elõtt

és
? Talán a politikai haszon-

szerzés reményében töltötték
a zsákokat a gáton? Mert ezzel
vádolták meg a hivatalban lévõ
miniszterelnököt. Remélem,
hogy „csak” szimpatizánsaik-
nak kívántak követendõ példát
mutatni az ellenzéki politi-
kusok.

Orbán Viktor azt tette, amit
a választók akaratából hiva-
talban lévõ miniszterelnöknek
kell! Végig a gáton volt minden
idõk második legnagyobb du-
nai árvízén. Akik ezt a köte-
lességét politikai haszonszer-
zésnek tekintik, gondolhatná-
nak arra is, hogy a miniszter-
elnök hatalmas kockázatot vál-
lalt. Mert ha az áradás lesz a
gyõztes, az ellenzék ízekre té-

Medgyessy Péter

Gyur-
csány Ferenc Bajnai Gor-
don

pi: lám, még az árvíz ellen sem
tudta megvédeni az országot,
alkalmatlan erre a posztra!

A is Orbán Vik-
tor árvízi „hiperaktivitásán”
viccelõdött. Azért megkérde-
zem, s ez nem vicc: hány em-
ber halt meg Németországban
az árvíz miatt? Közel tíz!… S
Csehországban? Több, mint
tíz!… S Magyarországon? Egy
se. Hát akkor viccelõdjenek a
saját gátjukon! De ebben a
helyzetben ott is nagyon mor-
bid és ízléstelen lenne.

Tisztelet, köszönet és elis-
merés minden határon belüli
és kívüli embernek, aki legény
volt a nagyon hosszú gáton
ezekben a rendkívüli na-
pokban.

Köszönet azoknak a vidéki,
s különösen a zalai emberek-
nek, akik mentették a fõvárost,
miközben a székesfõváros
egyes polgárai szörföztek, sé-
táltak, fényképeszkedtek. Árví-
zi turisták voltak, saját váro-
sukban. Azt hitték, hogy au-
gusztus huszadika van.

Az ország példát mutatott
ezekben a nehéz napokban
egész Európának. Ebben is.
Bármit is kárognak a jól ismert
vészmadarak…

német sajtó

E.E.

Igaz, a miniszterelnök a francia Riviérán is lehetett volna, mint
Medgyessy Péter 2002-ben. Talán kínai nyelven megjelent
emlékirataiban is szó esik errõl.

Bajnai Gordon forradalmi ifjúsági csapata is „kivette” részét
az árvíz elleni küzdelembõl…

Gyurcsány Ferenc is lapátot ragadott. Ennek természetesen
semmi köze nem volt a propagandához…

Bajnai Gordon a gáton. Szó sem volt politikai haszonszerzésrõl.


