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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 2. oldalon)

Július 4-én (érdekes egybe-
esés: ez a Függetlenség Napja
az Egyesült Államokban, 1776.
július 4-én írták alá a Füg-
getlenségi Nyilatkozatot) az

„zöldszoc-
liberális” része elfogadta a

jelentést. A portugál
EU-képviselõ minden konkré-
tumot és valóságalapot nélkü-
lözõ „munkája” az alapvetõ
jogok magyarországi helyze-
tével foglalkozott. Akinek van

Európai Parlament
Rui

Tavares

Megmutatták igazi arcukat
némi hallása a politikához,
azonnal lefordíthatta közért-
hetõ nyelvre, minden más csak
felesleges szócséplés.

1. A multinacionális cégek
nem tûrik, hogy a magyar ku-
rucok megapasszák eddigi ext-
raprofitjukat holmi rezsicsök-
kentéssel, bankadóval, külön-
utas gazdaságpolitikával.

2. Az Európai Unió „zöld-
szocliberális” része nem tûri,
hogy egyes tagállamok komo-

lyan vegyék nemzeti szuvere-
nitásukat. Fõleg úgy, hogy
olyan „ósdi” nézeteket „koty-

vasztanak” alkotmányukba, mint
a keresztény gyökerek, vagy a

EU diktatúra? A dolgok abba az irányba haladnak…

Lapzárta után, rendkívüli
ülésen tárgyalt

a és a
között 2005 július 5-én

született megállapodás eset-
leges módosításáról.

Lapunk és honlapunk
(www.zalatajkiado.hu) rég-

Zalaegerszeg
Közgyûlése város ZTE
FC Rt.

Napirenden a „ZTE-szerzõdés”
óta foglalkozik a ZTE helyze-
tével, ennek megfelelõen a 8
évvel aláírt szerzõdés követ-
kezményeivel.

Az ülés részleteire na-
ponta frissülõ honlapunkon
és nyomtatott újságunkban
visszatérünk.

Pszichiáternél

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a
férjem csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy
Mesterházy, és mi legyen Gyurcsánnyal!...
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(Folytatás az 1. oldalról)

Rui Tavares: Söprögethetne saját portája elõtt. Ráférne Portu-
gáliára…

Átmentek a szivárvány alatt… Meleg szelet vetnek, vihart
arathatnak!

Megmutatták igazi arcukat
családnak azt a „túlhaladott”
nézetét, hogy azt egy férfi és
egy nõ, s gyermekeik alkot-
hatják csak.

A magyar parlament hatá-
rozatban ítélte el a jelentés el-
fogadását. Az ellenzéki pártok
képviselõi (a Jobbik kivételé-
vel) vagy nemmel szavaztak,
vagy nem is vettek részt a
voksoláson, ami egy cseppet
sem meglepõ. EU-képviselõik
már Strasbourgban, a Tavares-
jelentés vitáján, majd annak
elfogadásakor színt vallottak.

Azt tették most is, amit
szellemi örökösei-

ként mindig is tettek Magyar-
ország ellen.

Nem árt, ha felsoroljuk név
szerint is azokat, akik magyar

Kun Béláék

képviselõként megszavazták a
Tavares-jelentést:

Papíron ugyan még
mindig magyar EU-képviselõk,
de a józanul gondolkodó bal-
oldali érzelmû emberek sem
mondhatják komolyan, hogy
õk valóban az ország érdekeit
képviselik.

Elképzelhetetlennek tar-
tom, hogy egy , egy

, egy vagy akár
egy EU-képviselõ ha-
zája ellen szavazott volna, ha
éppen ,

támadja a Ta-
vares-jelentés (esetükben is le-
hetett volna mondvacsinált
ügyeket keresni vagy kreálni).

Göncz Kin-
ga, Tabajdi Csaba, Herczog
Edit, dr. Gurmai Zita és Bok-
ros Lajos…

német
olasz francia

lengyel

Németországot Olasz-
országot, Franciaországot, Len-
gyelországot

Göncz, Tabajdi, Herczog,
Gurmai és Bokros megtette,
amit sokan egyszerûen csak
így minõsítettek: hazaárulás.

A „haladó” baloldal ismét
megmutatta igazi arcát. A kis-
emberek védelmezõjeként tün-
tetik fel magukat, miközben a
multinacionális tõke legszor-
galmasabb kiszolgálói. Új gaz-
dasági filozófiájukhoz pedig
egy Európa nyugati felén egy-
re divatosabb áramlatot is hoz-
zácsaptak. Lelkesen támogat-
ták a július hatodiki

rendezvényt.
Meleg szél fújta a szivár-

ványos lobogókat e napon a
fõvárosban. Homoszexuálisok,
s egyéb „mások” érezték úgy,
hogy már nagyon szûk nekik
az otthon négy fala, mássá-
gukat ismét meg kell mutat-
niuk a nagyvilágnak.

mondta egyik
paródiájában: „1945 elõtt ül-

Budapest
Pride

Hofi Géza

dözték, utána eltûrték a ho-
moszexualitást. Azt nem vá-
rom meg, hogy kötelezõvé is
teszik.” Ki gondolta volna,
hogy a humorista poénja ha-
marosan már nem is vicc lesz…

A liberális Európa – Tava-
res után – megint üzent ne-
künk. Arrogáns, magamutoga-
tó, undorító módon.

S ezzel még nincs vége.
Lapzártakor tartotta magát a
hír, hogy július 17-21. között, a
Velencei-tó partján

együtt
ünnepel majd Rui Tavares és

. A Tavares-je-
lentés elfogadására akár koc-
cinthatnak is, mint egykor

, hivatalban
lévõ magyar miniszterelnök
tette román kollégájával a szé-
gyenletes Trianon-diktátum év-
fordulóján.

„Európa li-
berális politikai erõinek egyik
legnagyobb találkozóján”

Bajnai Gordon

Medgyessy Péter

E.E.

Az elmúlt hétvégén került
sor a hagyományos, má-
ra már nemzetköri hírû Bajai
Halfõzõ Fesztiválra. A péntek-
tõl vasárnapig tartó rendez-
vény gazdag kulturális prog-
ramok mellett zajlott, a lényeg
persze mégiscsak a hal, illetve
a belõle készített gasztronó-
miai produktumok voltak.

A város központjában, a
Szentháromság téren és a Pe-
tõfi-szigeten bográcsok ezrei
alatt lobbant fel a tûz, hogy ki-
ki bizonyítsa, miképp lesz a
tegnap még fickándozó vízi
jószágokból a legeredetibb,
legjobb, legbajaibb halászlé.

A fõzõverseny résztvevõi
között idén is hagyományosan
feltûntek ismert sportolók, mû-
vészek és politikusok is. Utób-
bi kategóriából jelen volt a
bajai származású

, korábbi miniszterelnök,
most az baloldali
választási pártszövetség társ-
elnöke.

Baján

Bajnai Gor-
don

Együtt PM

Bajai a' la Bajnai
Bajnai külön partit rende-

zett egy illusztris társaságnak.
Vendége volt
távozott jegybankelnök,

egykori SZDSZ-es gazda-
sági miniszter, ott voltak az
elhíresült Wallis cégcsoport
egykori és mai vezetõi:

és

Rajtuk kívül Bajnai bográ-
csa mellett kóstolgatott még

és
, a Gyurcsány és Bajnai

kormányok vezetõ politikai
tanácsadója is.

A fenti névsort böngészve,
feltolul a kérdés: Bajnai vajon
pusztán azért hívta-e õket bog-
rácsa mellé, mert tudja róluk,
hogy a bajai halászlé gyógyít-
hatatlan rajongói az ismert
potentátok, vagy valami mást
is próbáltak kifõzni a gaszt-
ronómiai élvezkedés „oldal-
vízén”?

A Bajnai-módra fõtt halász-
lé bizonyára ízlett a szocialis-

Simor András
Kóka

János

Wink-
ler Gyula, Noah Steinberg
Veres Tibor.

Dessewffy Tibor Keszthelyi
András

ták nyolc éves dicstelen kor-
szakát lezáró volt miniszter-
elnök vendégeinek. A jelen-
lévõkre gondolva, libákról, bel-
városi ingatlanpanamákról,
devizaadósságról aligha esett
sok szó. Hogy mi fõtt még
Bajnai privát partiján a ha-

lászlé mellett, egyelõre nem
tudhatjuk.

Az Együtt PM sajtóirodája
annyit közölt, hogy Bajnai Gor-
donnak „munkamegbeszélése,
hivatalos találkozója a bajai
hétvége során nem volt.”

f.l.

A cikkben szereplõ vendégek mellett Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke is odafért Bajnai kondérjához.
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Rajz: Farkas László

Olvasom az újságban, hogy
finanszírozhatatlanná vált a
fogászati alapellátás a

szerint,
akik pert fontolgatnak az

ellen.
„Az állami finanszírozás el-

értéktelenedett, a város pedig
az elmúlt csaknem két évti-
zedben egy fillér támogatást
sem nyújtott a fogászati alap-
ellátás mûködtetéséhez” – fo-
galmazott me-
gyei szakfõorvos, hozzátéve:
„A magánvagyonukból körze-

zala-
egerszegi fogorvosok

ön-
kormányzat

dr. Sáska József

Fogas kérdések Zalaegerszegen

Ára: Ft190

XXIV. évfolyam

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 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

tenként átlagosan évi 2,5 mil-
lió forint hiányt pótolnak.
Ilyen mértékben a továbbiak-
ban nem tudunk hozzájárulni
a szociális ellátásokhoz.”

Már majdnem elõvettem a
zsebkendõmet Sáska fõorvos
úr szívszaggató panaszát meg-
könnyezve, amikor eszembe
jutott – miután mániákus szám-
lagyûjtõ vagyok –, hogy meg-
keresem a maszek fogászati
kezeléseim számláit.

Egyet sem találtam. Nem
azért, mert eldobtam ezeket,

hanem azért, mert nem kap-
tam. Igaz, nem is kértem. Meg-
kérdeztem a családtagjaimat, a
barátaimat, az ismerõseimet.
Hasonló volt a helyzet.

Visszatérve a panaszra: ha
jár, akkor jár, jogosan kérik. Ha
csak adható, akkor kissé más a
helyzet. Mielõtt perre menné-
nek, nem ártana átgondolni a
helyzetet a maga teljességében.

Nem túl szimpatikus, ha va-
laki mohó az egészségügy sa-
játos hazai helyzetében, ked-
ves Sáska fõorvos úr! Nomen
est omen… Tanult latint, ismeri
a mondást!

Vajon miért építenek, épí-
tettek szálláshelyeket, bõvítet-
tek rendelõket az egerszegi
fogorvosok (is)? Megmondja,
vagy megmondjam? Talán vala-

mennyien számlával „feltan-
kolva” engedték útjukra az
osztrák, vagy német pacien-
seket egy-egy kezelés és éjsza-
kai szállás biztosítása után?

Érdekes lenne, ha egyszer az
adóhatóság lecsapna a fogorvo-
si elõjegyzési naplókra és azt
összevetné a számlatömbökkel...

Tudom, hogy nem szabad
általánosítani (nem is teszem),
nem lehet egy kalap alá venni
mindenkit. De az az üzenet,
amit megfogalmaztak, nem hi-
szem, hogy az ügyüket szol-
gálja. Mert az emberek –
mielõtt sajnálni kezdik önöket
–, azért gondolkodnak. Pél-
dául arról a jelenségrõl is, amit
a fenti sorokban jelezni, érzé-
keltetni akartam.

E.E.

Pert fontolgatnak az önkormányzat ellen. Nem ártana elõtte át-
gondolni a helyzetet a maga teljességében.

A fotó illusztrációA fotó illusztráció

Balos aggodalom

– Ez az Orbán nem bír magával! Pénz az egészségügynek,
pénz a katonáknak, pénz a pedagógusoknak... Ki fog így a
szocikra szavazni?!

Népszerûségi csúszdán



4 2013. július 18.Zalatáj

A magyar nép életében a ló
mindig fontos szereppel bírt,
õseink idején és napjainkban
egyaránt. A göcseji dombok
piciny, egyutcás falujának,

egyik fehérre me-
szelt házában
lakik, aki évek óta foglalkozik
e szép, nemes állattal. A vaká-
ció kezdetével egyre több a
tennivalója, hiszen egész nyá-
ron át táborokat szervez és
vezet e barátságos portán.

– Nagyszüleim falun élnek,
így gyermekkoromban gyak-
ran tartózkodtam náluk és le-
hetõségem volt arra, hogy
megkedveljem az állatokat.
Leginkább a lovak keltették fel
az érdeklõdésemet, hiszen a
magyar emberhez hozzátarto-
zik a ló, sok tehetséges lovas
van hazánkban. A ló a szabad-
ságot jelenti számomra, a ter-
mészet közelségét, van egy jel-
legzetes illata, és minden, ami
kapcsolatos vele, azt szív-
ügyemnek tekintem. Ezzel ma-
gyarázható, hogy egy idõ után
eljártam lovardába segíteni,
tenni-venni, cserébe lovagol-
hattam. Így tehát e szakmával
kapcsolatosan képeztem ma-
gam, elõször a zalaegerszegi
Kinizsi Pál Mezõgazdasági
Szakközépiskolában, majd Bá-
bolnán, Pettkó-Szandtler Tibor
Lovas Szakképzõ Iskolájában
belovagló szakon folytattam
tanulmányaimat. Késõbb dol-
goztam lovászként, gyakran
vállaltam belovaglást – hallot-
tuk Roland vallomását e pálya
kezdeti lépéseirõl.

Az oszlopos építésû régi
ház és udvara tele virágokkal,
mindenhol a természet tapint-

Gom-
bosszegnek

Varga Roland

„A ló a szabadságot jelenti számomra…”
Lovastábor a göcseji dombháton

ható közelsége, a nyugalom és
az állatok iránti szeretet tárul
elénk. A domboldalról tarka
macska fut az árnyas fa alá,
ahogy beljebb érünk, halljuk a
lovak jellegzetes zajait, látjuk a
kerítések hosszú vonulatát és a
bálaszalmák tömegét.

– Három évvel ezelõtt vet-
tük meg ezt a birtokot, istállót
építettünk hozzá, majd jöttek a
lovak. Volt már két lovam, és
sorban vásároltam a többit. Je-
lenleg öt van. Egyikkel megyei
szinten is versenyeztem az el-
múlt évben Bagod színeiben.
Vállalok belovaglást, fiatal lo-
vak betörését és kezességre
szoktatását. Mindeközben meg-
szereztem a tábor szervezõi és
lovastúra vezetõi képesítést.
Tavaly kezdtük el a táborok
szervezését, nyaranta 3-4-et,
10-12 fõs csoportokban. Ezek-
ben a táborokban a gyerek a
lényeg, az, ahogy ismerkedik a
lóval, és egyre jobban, bát-
rabban közeledik felé és bánik
vele. A napunk lóápolással kez-
dõdik, majd a lovaglás, ebéd,
és ezt követõen a lovakkal
kapcsolatos teendõk következ-
nek, lószerszámok tisztítása,
lóápolás, istállótakarítás, és
természetesen délutáni órák-
ban ismét lovaglás, valamint
lehetõség van sétakocsikázásra
is. Minden napra beiktatunk
olyan elfoglaltságot, amely a
természettel kapcsolatos. Gon-
dolok itt az íjászatra, növények
szedésére, azok felhasználásá-
ra, kerékpártúrákra, valamint
karikásostorozásra. A lényeg
az, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, megismerjék a lovat,
a futószáron való lovaglást. Így

megtanulhatják a tanügetést
és a könnyûügetést is, el tud-
ják engedni a nyerget. A tá-
borunkban 8-9 évesek is van-
nak, de úgy vélem, hogy 11
éves kortól érzi biztonságosan
a lovagolást egy kisgyerek –
kaptuk a felvilágosítást a lo-
vasoktatótól.

A faszerkezetû istállóban
és

kíváncsian fogadtak
bennünket csillogó szõrrel, kü-
lönbözõ fazonra nyírt sörény-
nyel. Az udvaron éppen ügyes-
ségi játékban mérte össze tu-
dását a fõként lányokból álló
csapat. Roland párja és az ok-
tatásban is társa

. Az egyetemista lány nya-
ranta segít barátjának a gye-
rekek lovas oktatásában. Õ 12
éves kora óta lovagol, és az
azóta megszerzett tudást pró-
bálja átadni az idelátogató
gyerekek számára kedvesen,
nyugodtan, figyelve a tanulás
menetére.

– Nagyon szeretem a lo-
vakat és a lovaglást, a lovak
tisztítását is – közölte lelkesen
a kisiskolás

, aki bátran ült Játék
nyergében.

Játék, Mokka, Lord, Vezér
Oregon

Szekercés
Ivett

Domján Domi-
nika

Nagy a sürgés-forgás a nap-
közis tábor udvarán, hiszen el-
érkezett az elsõ csoport záró-
napja. A kondérban rotyog a
kolbászos paprikáskrumpli, a
megterített asztalokon száraz-
növényekbõl és termésekbõl
összerakott képek, virágkom-
pozíciók. A szülõk érkezését
követõen, a lovak felnyerge-
lése után a csodás falucska
határában kialakított lovaspá-
lya felé vették az irányt a lova-
sok és kísérõik. Lehetõség
adódott a tábor ideje alatt ta-
nultak megtekintésére, a kez-
dõk még vezetõszáron, a na-
gyobbak anélkül. Végül zárás-
ként Roland betyárruhát öltött
és csikósbemutatót tartott. Az
egyhetes munka hatékonysá-
gát jelzi a feladatok utáni meg-
hitt hangulatú eredményhirde-
tés és a gyerekek saját ké-
szítésû ajándékai oktatóiknak.

A kora esti órákban kötet-
len, baráti hangulatú beszélge-
téssel, bográcsozással zárult az
idei elsõ lovastábor a Gom-
bosszegi Lovasudvarban, aho-
vá még július 22-26.-ig és
augusztus 5-9-ig várják szere-
tettel a kicsiket és nagyokat.

Török Irén

A ló és Roland barátsága már gyermekkorban kezdõdött.

Dominika örömmel mutatta be szüleinek a héten tanultakat.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•
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A magyar költõóriás,
talán legkegyetlenebb

verse a
Olvassák el csak!

Düh, harag, keserûség csen-
dül ki a versbõl. Hogy miért
kéri a verést a költõ? Mert a
magyar elnyomott, szolgafajta,
akaratgyenge, széthulló, szer-
vetlen nép. Szerinte…

A váteszi magatartás, a nem-
zethalál víziója nem szokatlan
a magyar költõktõl. Ady azon-
ban mindenkinél keményeb-
ben fogalmaz.

Nekünk Mohács kell, ha
van is? Bizony, na-
gyon kevés szó esik gyõztes
csatáinkról. Alátámasztva egy
érvvel azt, hogy a magyar tény-
leg pesszimista nemzet.

Pedig lenne mire emelt fõ-
vel emlékezni. Például a po-
zsonyi csatára. Az Egyesült Ál-
lamok összhadinemzeti kato-
nai akadémiáján, a -
on évtizedek óta minden le-
endõ amerikai hivatásos tiszt
vizsgázik a pozsonyi csatából.
Ugyanis hivatalos tananyag.
Náluk.

Nálunk nem sokat tud az
átlagpolgár a pozsonyi csatá-
ról. Érdemes tehát errõl elol-
vasni írását:

„907. július 4-én kezdõdött
a pozsonyi csata, melyben a
honfoglaló magyarok döntõ
gyõzelmet arattak Luitpold ba-
jor õrgróf seregei felett, aki
Pannónia visszaszerzése érde-
kében tört a törzsszövetség te-
rületére. Az ütközetben aratott
diadal nyomán a Dunántúlon
is megszilárdult magyar ura-
lom; ezt követõen aztán
több mint 120 évig nem lépett
ellenséges katona hazánk
földjére.

Bár a honfoglalás hivatalos
dátumának 895-96-ot tartjuk,
õseink letelepedése a Kárpát-
medencében egy-két évnél jó-

Ady
Endre

Nekünk Mohács kell.

„Ha van Isten, ne könyö-
rüljön rajta:/Veréshez szokott
fajta,/Cigány-népek langy szi-
vû sihederje,/Verje csak, verje,
verje.

Ha van Isten, meg ne saj-
náljon engem:/Én magyar-
nak születtem./Szent galamb-
ja nehogy zöld ágat hoz-
zon,/Üssön csak, ostorozzon.

Ha van Isten, földtõl a
fényes égig/Rángasson minket
végig./Ne legyen egy félpercnyi
békességünk,/Mert akkor vé-
günk, végünk.”

Pozsony

West Point

Tarján M. Tamás

Nekünk Mohács kell
– ha van Pozsony is?

val hosszabb folyamat volt: a
Dunántúl például csak a 900-as
hadjárat során került a magya-
rok kezébe, mely hódítást kö-
vetõen a szállásterületek hatá-
ra körülbelül a Fischa és Mor-
va folyóknál húzódhatott. Ár-
pád és alvezérei 895 után
megsemmisítették Szvatopluk
morva nagyfejedelem orszá-
gát, és megszállták a Keleti
Frank Birodalom keleti terü-
leteit, ahol szláv fejedelmek és
a bajor õrgróf uralkodtak, mint
a király vazallusai. Luitpold õr-
gróf 907-es hadjáratának célja
ennek megfelelõen a magya-
rok kiûzése volt, amihez ko-
moly segítséget kapott Gyer-
mek Lajos királytól (ur. 900-
911) – pontosabban a nevében
kormányzó Hatto mainzi ér-
sektõl – a pápától és a német
egyháztól is. Becslések szerint
Ennsburgban 907 júniusában
mintegy 100 000 katona gyûlt
össze, akik Luitpolddal és
Theotmár salzburgi érsekkel
az élen hamarosan megin-
dultak, hogy – a krónika sza-
vai szerint – kiirtsák a ma-
gyarokat.

A csatáról annak jelentõ-
sége ellenére kevés forrással
rendelkezünk; csak német év-
könyvek és a küzdelem során
elesett elõkelõségek nekrológ-
jai alapján tudjuk valamelyest
rekonstruálni az eseményeket.
Az biztos, hogy Luitpold célja
Pozsony – akkori nevén Bre-
zalauspurc – bevétele volt,
amit a Duna két partján elõre-
nyomulva, csellel akart végre-
hajtani; a hadjárat késõbbi sza-
kaszában aztán valószínûleg a
Dunántúl többi várát akarta
elfoglalni. A bajorok igen ra-
vasz módon támadtak a törzs-
szövetségre, hiszen hadaik gyü-
lekezõjét a szokásos ennsburgi
hadi mustra idõpontjára tet-
ték, így a magyar kémek
hosszú ideig nem gyanítottak
ellenséges szándékot. A néme-
tek két hadoszlopa – az õrgróf
serege északon, az érseké dé-
len – június 17-én indult el az
Enns folyó partján fekvõ vár-
tól, de a gyepûelve õrei errõl
csak 10 nappal késõbb sze-
rezhettek tudomást.

Miután egyes német elõke-
lõségek halálát a nekrológok
június utolsó napjaira teszik,
feltételezhetjük, hogy a gyepût
védõ harcosok már felvonulás
közben is zaklatták Thietmar

érsek csapatait, hogy idõt nyer-
hessenek a magyar fõseregek
összegyûjtésére. A Kárpát-me-
dence nyugati felén letelepe-
dett törzsek idõközben becslé-
sek szerint 40 000 fõnyi köny-
nyûlovasságot küldtek a Po-
zsonnyal szemben fekvõ Duna-
partra. Eközben a portyázók
állandó zaklatásaikkal kifárasz-
tották a déli bajor hadsereget,
és színlelt megfutásaikkal fo-
lyamatosan maguk után csal-
ták Thietmar erõit. A magyar
csel aztán Pozsonnyal szem-
ben hozott eredményt, ahol az
elõõrsök bevezették a táma-
dókat egy elzárt medencébe,
és a környezõ magaslatokról
támadva tömegével nyilazták,
majd vágták le a német har-
cosokat. A július 4-i – elsõ –
csatában az egyházfõk sere-
geinek java része elpusztult,
miközben az utánpótlást szál-
lító Sieghart hajóiból jó né-
hány a – tapló segítségével
meggyújtott – tüzes nyilak ál-
dozatául esett.

A gyõzelem ugyanakkor
még csak félsikert jelentett, hi-
szen a Duna északi partján
idõközben megérkeztek Luit-
pold erõi is, aki cselbõl öt
nappal lemaradt az érsek mö-
gött. Thietmar katasztrofális ve-
resége azonban keresztülhúzta
a herceg számításait, hiszen jú-
nius 5-én a gyõztes magyar
hadak könnyedén átkelhettek
a folyón, majd a Dévényi-szo-
rosban hasonló taktikával meg-
semmisítették Luitpold erõit
is. A két napon át tartó po-
zsonyi ütközet megtizedelte a
bajor méltóságokat, hiszen a
harcokban elesett a herceg,
Thietmar érsek, és rajtuk kívül
még számos püspök és apát is.
A gyõztesek késõbb üldözõbe
vették a menekülõ keresztény
hadakat, és az ellentámadás
során a magyar szállásterületet

egészen az Enns folyóig tolták
ki. A vereség akkora trauma
volt a nyugatiak számára, hogy
ezután egészen II. Konrád (ur.
1024-1039) 1030-as támadá-
sáig nem vállalkoztak Magyar-
ország meghódítására.

A pozsonyi csata a magyar
hadtörténet egyik legfonto-
sabb gyõzelme volt, melyet
õseink elsõsorban a reflex-
íjnak, és nomád harcmodoruk-
nak köszönhettek. A bajorok
nem ismerték sem a fegyver
hatékonyságát, sem a magya-
rok taktikáját, ezért túlerejük
dacára könnyû prédának bi-
zonyultak a törzsszövetség
erõi számára. A csata gyõztes
hadvezérének kilétét ugyanak-
kor máig nem sikerült tisz-
tázni: egyesek szerint Árpád
fejedelem irányította Pozsony-
nál õseink seregeit, mások pe-
dig úgy tartják, éppen az õ
halálát – és Zolta hatalomra
kerülését – próbálta meg ki-
használni a Keleti Frank Biro-
dalom. Ismét mások azt állít-
ják, hogy Árpád ebben a csa-
tában lelte halálát. Bármelyik
fejedelem is vezette hadainkat
Pozsonynál, hozzájárult a törzs-
szövetség helyzetének megszi-
lárdulásához, és pontot tett
Kárpát-medencei sikeres hon-
foglalásunk végére.”

Eddig a pozsonyi csata
története. Vajon hogy írhatná
napjainkban az utolsó két vers-
szakot Ady? Akár így is fogal-
mazhatna:

Ha van Isten, meg ne saj-
náljon minket:/Mi magyarnak
születtünk./Európa uniója nem
a Tavares-jelentés elutasítását
hozta/Üssön csak, ostorozzon./

Ha van Isten, földtõl a
fényes égig/Rángasson minket
végig,/Ne legyen egy félperc-
nyi békességünk Pozsonytól
Strasbourgig,/Mert akkor vé-
günk, de reméljük nekik is.

A magyarok „kiírtására” indultak. Totális vereséget szenvedtek.
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Közismert az a történet a
nyúlról, hogy ha volt sapka a
fején, azért kapott, ha nem,
akkor meg azért.

Felsejlik gyermekkoromból
egy anekdota, melyet disznó-
vágások idején szoktak mesél-
ni az öregek.

Gazduraméknál disznótorra
készült a család. A házat beleng-
te a leölt mangalica „földi ma-
radványainak” tepsikbõl, lábasok-
ból kiáradó illata. Köztük az
ilyenkor megkerülhetetlen cse-
mege, a véres és májas hurkáé
is, ami legyûrhetetlenül bein-
dította a pavlovi reflexeket
Pistánál, a család gyerekénél is.

– Aztán eszel-e a hurkához
kenyeret? – kérdezte gazd-
uram a gyerkõcöt.

– Nem én! – válaszolta Pista.
– Nem-e? Hát te csak tisztán

hurkával akarsz jóllakni?! –
dörrent az öreg, s lekevert egy
nyaklevest a fiának.

Asztalra került a hurka,
gazduram ismét kérdezte a
gyereket:

– Nahát, eszel-e a hurkához
kenyeret?

– Eszek, eszek, édesapám!
– sietett a válasszal Pista,
visszagondolva a taslira. De
szinte még el sem hangzott
újabb állásfoglalása, kapott
megint a fejére. Értetlenül bá-
mult az apjára, aki imígyen
kommentálta cselekedetét:

– Ahhoz is a kenyeret pa-
zarolnád!...

A hajdani mesélõk szerint
valóságalappal rendelkezõ ado-

Kenyérrel és kenyér nélkül…
mával a
kapcsolatban hozakodom most
elõ. Néhány napja került sor

arra a Rui Ta-
vares portugál EP-képviselõ
nevével fémjelzett, a magyar-
országi közállapotokról szóló
jelentés parlamenti jóváhagyá-
sára. Az Európa Parlamentben
többséget élvezõ baloldal (szo-
cialisták, liberálisok, zöldek)
szavazataival a tárgyi tévedé-
sektõl, helyenként nyilvánvaló
hazugságoktól hemzsegõ, Ma-
gyarországot elítélõ jelentés el-
fogadásra került.

Visszautalva a fenti anek-
dotára, nyilvánvaló, annak da-
cára, hogy az európai baloldal
jószerivel semmit sem tudott
konkrét bizonyítékként felhoz-
ni az általa megfogalmazott
vádak alátámasztására, a sza-
vazáskor a delegátusok (köz-
tük a kép-
viselõk és is) rá-
bólintottak a jelentésre.

A botrányos, sokak által
gazdasági érdeksérelmek po-
litikai köntösbe való bújtatásá-
nak szándéka mellett zajlott
procedúra tanulsága az lehet a
magyar kormány számára, hogy
haladjon tovább a megkezdett
úton. Folytassa a rezsicsökken-
tést, adóztassa az elmúlt évti-
zedek korlátlan haszonélve-
zõit, a bankokat és a multikat,
tartsa magyar kézen a termõ-
földet, terjessze ki a családok
védelmét, mondja ki, hogy a
házasság egy férfi és egy nõ
törvényes kapcsolata, vállalja

Tavares-jelentéssel

Strasbourgban

magyar szocialista
Bokros Lajos

fel, hogy Magyarország (Szent
István örökségeként) a keresz-
ténység évezreden átívelõ meg-
tartó erején alapuló állam.

Tegye ezt a kormány az
európai baloldalnak a nagytõ-
két arcátlanul kiszolgáló csa-
hosai, s a prüszkölõ brüsszeli
bürokraták ellenére. Visszatér-

ve a fenti kis történethez és a
Tavares-jelentéshez, a kormány
egye csak kenyér nélkül a hur-
kát. Így is, úgyis kap a fejére
Brüsszeltõl.

Kenyérrel, és kenyér nél-
kül. Ha úgy tetszik: sapkában,
és sapka nélkül…

F.L.

A szerzõ illusztrációja

Fenti számokra pillantva
(legalábbis a sportfertõzöttek)
egy kosárlabda-mérkõzés vég-
eredményét látnák. Szó nincs
errõl. A 106:90 egy egészen
más jellegû, az és az

– ha úgy tetszik –
és között

dúló, éppen aktuális „meccs”
számokban való kifejezõdése.

Az levál-
tására szervezõdõ balliberális
ellenzék jelen idõben két meg-
határozó ereje, a szocialista
párt és a Bajnai Gordon nevé-
vel fémjelzett konglomerátum
között a sûrûn hangoztatott
együttmûködési készség elle-
nére, mindenki által jól látha-
tóan zajlik a vetélkedés az el-
sõség megszerzéséért.

Társadalmi támogatottság
dolgában a legutóbbi közvéle-
mény-kutatások szerint egyér-
telmûen a szocialisták és per-
sze Mesterházy elõnyét jelzik,
viszont baloldali értelmiségi
körökben Bajnait alkalmasabb-

MSZP
Együtt PM
Mesterházy Bajnai

Orbán-kormány

Egy furcsa „mérkõzés”
– avagy 106:90

nak látják a miniszterel-
nök-jelöltségre, nem is be-
szélve arról, hogy a korábbi
miniszterelnök igen hatha-
tós támogatásra számíthat kül-
földi nagytõkés csoportok ré-
szérõl.

Visszatérve a 106:90-hez. A
szüntelenül hangoztatott együtt-
mûködés legújabb állomása-
ként a szocialisták és Bajnaiék
megállapodtak abban, hogy ki-
cserélik az egyéni választóke-
rületekbe delegálni kívánt je-
löltjeik listáját. Mindezt termé-
szetesen avégett, hogy egy-egy
adott körzetben a legesélye-
sebb személyt indíthassák a
Fidesz jelöltje ellen.

Az MSZP annak rendje és
módja szerint megküldte a ma-
ga, 106 nevet tartalmazó listá-
ját az Együtt PM-nek. A Bajnai
Gordon vezette koalíció részé-
rõl viszont csak 90 körzetre
„elegendõ” névsor érkezett vá-
laszként. Közben az is kide-
rült, hogy a listázott személyek

sem jelöltek egyelõre, hanem
körzeti koordinátorok.

A kosármeccs eredményre
hajazó, a kicserélt listák közötti
különbség híven leképezi a két
ellenzéki erõ közötti vetélkedés
jelenlegi állását. Egyre inkább
tisztázódni látszik, hogy a nagy
svunggal induló Bajnai-szövetség
nem rendelkezik olyan társadal-
mi háttérrel, amely feljogosíta-
ná arra, hogy az Orbán Viktor ve-
zette kormányerõk leváltására
szövetkezõk vezetõ ereje legyen.

Az „eredményjelzõ” most a
szocialisták és elnökük, Mes-
terházy Attila gyõzelmét mu-
tatja az ellenzék miniszterel-
nök-jelöltségéért folytatott küz-
delemben. Bajnainak a jelen
állás szerint csak a másodhe-
gedûs szerepe jutna, de nem
lehet tudni, hogy milyen folya-
matok zajlanak, milyen pénzek
folynak a háttérben.

A „meccsnek” még aligha
van vége.

f.l.

Egyelõre Mesterházy (jobbról) áll nyerésre.
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Hazánkban a rendszervál-
tást követõen a nemzetközi
piaci integráció szédítõ sebes-
séggel valósult meg. Míg 1989-
ben a hazánkban mûködõ ide-
gen, többségi külföldi tulaj-
donban lévõ cégek kibocsátá-
sa és exportja elhanyagolható
volt, kevesebb, mint tíz év
múlva az arány megkerülhetet-
lenül meghatározóvá vált. Kis
túlzással azt állíthatjuk, hogy
hazánk gazdasági kulcspozí-
ciói az áru elõállításában, kis-
és nagykereskedelemben, bank-
és biztosításügyben, sõt a kom-
munális szolgáltatások terüle-
tén is egy szemvillanás alatt
kerültek idegen kezekbe. Ezt
ma már senki nem vitatja, no-
ha a köznyelv a magyar és a
magyarországi (domestic) gaz-
daság között a mai napig nem
tesz különbséget. Még a sta-
tisztika és számviteli nyilván-
tartás sem.

Ennél is kevesebb szó esett
arról, hogy ez a terepfoglalás
azért volt ilyen sikeres, mert a
villámháborús sebességgel be-
vonuló nemzetközi tõke a
nemzeti szabályozó és ellenõr-
zõ intézmények egy részét is
sikeresen maga alá gyûrte.
Azok nemzeti keretek között
létrehozott és finanszírozott
intézményként már a behatoló
tõke érdekeit szolgálják. Mára
az is napvilágra került - és ez
nem sötét összeesküvéselmé-
let már, hanem annak gyakor-
lata tárgykörébe tartozik –, hogy
egyes intézményi vezetõink
nem nemzeti, hanem felhatal-
mazás nélküli, minden nyil-
vánosságot kizáró szupertitkos
nemzetközi fórumokon kap-
nak instrukciókat, ami alapján
mûködnek, sõt igyekeztek a
hazai törvényeket is ennek
megfelelõen alakítatni.

Az instrukciók több eset-
ben rapid módon hazai törvé-
nyekben testesülnek meg. A
jelenség a pénzügyeket mû-
ködtetõ törvényeken figyelhe-
tõ meg leginkább, de nem
mentes ettõl a jelenségtõl a
teljes agrárgazdaság szabály-
rendszere sem, hogy csak a leg-
jellemzõbb eseteket említsük.

Több ilyen mûködést tanú-
sító intézményünkrõl is szót
ejthetünk, de a téma megvilá-
gítását az szolgálja a legjobban
– aktualitása kapcsán is –, ha a
Pénzügyi Szervezetek Állami

A PSZÁF intézményi szereptévesztése
Már akkor hibázott, amikor a „devizahitelt” piacra engedte

Felügyelete (PSZÁF)

Leh-
mann Brothers

Kú-
ria

közel-
múltbeli két jellemzõ esetét
vizsgáljuk. A 2008 végén kár-
tyavárként összeomlott

adósságleve-
leit a legkiválóbb (AAA) minõ-
sítéssel az egyik hazai bank is
forgalmazta, egészen az össze-
omlásig. A bukás után – érezve
felelõsségét – az általa szerve-
zett befektetõk részére saját
költségére 50%-os kárenyhítést
ajánlott, amit azok visszautasí-
tottak és bírósághoz fordultak.
A bíróság szakvéleményt kért a
PSZÁF-tól, hogy megalapozza a
pórul járt ügyfelek követelését.
A szakvélemény azonban vé-
delmébe vette a vezeklésre haj-
lamos forgalmazó bankot,
mondván: minden kötelezett-
ségének eleget tett az ügyfelek
érdekében. A bíróság így nem
adott igazat az ügyfeleknek,
akik ezért egy centet sem kap-
tak, viszont állhatták a perek
tetemes költségét. A testület
igazán karakterisztikus visel-
kedési módját azonban a

elé került devizahitel per-
ben tanúsította, ami már a köz-
véleménynek nem csak az ér-
deklõdését, de felháborodását
is kiváltotta. Ennek hevülete
attól egy cseppet sem csitult,
hogy a PSZÁF késõbb azzal
mentegetõzött, hogy csak a
szakvéleményét fejtette ki.
Amit leírtak, az ugyan szakvé-
lemény, de nem azokban a
kérdésekben, ami az ügy elbí-
rálásához szükséges. Nem szól
arról, hogy kapott-e az ügyfél
devizát, vagy csak a neve a de-
vizahitel az ügyletnek, mert
ugye nem kapott, amit már
egy bank hivatalos levélben el
is elismert. Arra sincs szakvé-
lekedési pont, hogy a deviza
nélküli devizahitel esetén mi-
ként lehet vételi és eladási ár-
folyamokat alkalmazni nagy ár-
folyamréssel. Adás-vétel ugya-
nis két különbözõ pénznem
között történhet, de a devizá-
nak nevezett hitelekben ilyen-
rõl nincs szó. Azt is meg kellett
volna említeni, hogy a hivat-
kozott devizák kamatszintjénél
az ügyfelekre alkalmazott sok-
kalta magasabb volt, inkább
hasonlított az is a forint piaci
kamataira, mint például a sváj-
ci frankéra. Nos, ezekre a vá-
laszokra lett volna a bíróság-
nak szüksége, de ezek kima-
radtak a szakvélekedésbõl. Bõ-

séggel volt a közel harminc
oldalban viszont olyan szak-
elem, amitõl a bíróság vállán
érezhette a bankokat elmarasz-
taló ítéletének tonnányi súlyát.
Volt ott a bankokra leselkedõ
csõdveszélytõl, egészen az ál-
lamcsõdöt is a közeli lehetõ-
ségek birodalmába varázsoló
szakaggodalmaskodás. Errõl csak
annyit, hogy jelen cikk szer-
zõje a devizahiteleseket men-
tesítõ sarc jogi eszközökkel
történõ megoldásából nem a
hatalmas leskelõdõ veszélyt, ha-
nem a lehetõséget látja a honi
gazdaságpolitika mozgásteré-
nek további bõvítését illetõen.

Az érintett hitelek forint
alapú pályára történõ vissza-
helyezése mind a bankrend-
szer, mind az ügyfelek részére
elõre számítható terheket és a
bankoknak bevételeket jelen-
tene, azaz stabilitást. A PSZÁF
szakvéleménye akár születhe-
tett volna a
is, hiszen ezeket a fenyegetés-
nek is felfogható aggodalma-
kat ez a fórum is számtalan-
szor hangoztatta. Mi több, ezek
a sugallatok inkább a hazánk-
ban mûködõ külföldi tulaj-
donú leánybankok tulajdono-
sai rövidtávú profitérdekeinek
szirénhangjai. A PSZÁF nem
tett mást, mint ezt öntötte
szakvéleményébe, mérföldre
távolodva kodifikált feladatá-
tól, a hazai pénzügyi termékek
fogyasztói (magyar háztartá-
sok és cégek) jogos érdekei
védelmétõl.

A PSZÁF – nem elõször –
súlyos intézményi szerepté-
vesztésben van. Devizahitel
ügyben ez akkor kezdõdött,

Bankszövetségben

amikor ezt a „terméket” a piac-
ra engedte, de úgy látszik, hogy
következetes önmagához és in-
tézményi szereptévesztéséhez.

közgazdász
: Mint ismert, jú-

nius 25-én a Kúria július 4-re
elhalasztotta a döntést abban a
devizahiteles perben, amit az
OTP egyik ügyfele indított a
bankkal szemben azért, mert a
szerzõdésében nem tüntették
fel a devizahiteleknél általáno-
san alkalmazott vételi és eladá-
si árfolyamokat. Az ügyrõl a

tavaly
decemberben hozott jogerõs
ítéletében kimondta, hogy a
szerzõdés semmis. A vesztes
per után az OTP Bank felül-
vizsgálati kérelemmel fordult a
Kúriához.

Nos, nem nyilvánította sem-
misnek a devizahitel-szerzõ-
dést július negyediki ítéleté-
ben a Kúria. Ez alapján a szer-
zõdés megmarad, de a testület
tett egy kiegészítést is, ami az
adósnak kedvez. Eszerint az
alkalmazható árfolyamrés 1
százalék lehet. A testület az
árfolyamrést a fogyasztó szem-
pontjából költségként határoz-
ta meg.

Boros Imre

Utóirat

Fõvárosi Törvényszék

Tüntetõk a Kúria elõtt a „devizahiteles” ügy tárgyalása alatt.
A PSZÁF hiába mentegetõzött, nagyot hibázott…

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Szomorú a helyzet. Az el-
múlt években sorra csõdöltek
be a zalai élelmiszerfeldolgozó
cégek: , ,

, ,
, s most a

A miértek-
re keressük a választ soro-
zatunkban. A legfiatalabb áldo-
zattal, a üzemmel kezd-
tük a sort.

Végre egy jó hír ebben a
szomorú történetben: a pacsai
székhelyû

. felszámolója,
bejelentette, hogy

átutalták a dolgozók számlá-
jára az elmaradt munkabért.
Összesen 133 dolgozó kapott
több, mint 30 millió forintot,
ami átlagosan bruttó 200-300
ezer forintot jelentett.

Jelenleg készül a kft. va-
gyonértékelése, s ezt követõen
hirdetik meg a céget érté-
kesítésre.

Folyik tehát a kárenyhíté-
si folyamat Pacsán. Informá-
cióink szerint nem szeretnék
az érintettek, ha az aktuál-
politika közel kerülne ehhez a
folyamathoz.

Vajon mit kellett volna más-
képp csinálni? – teszik fel a
kérdést bizonyára a tulajdo-
nosok. Amikor 2008-ban a

csõdje után a ter-
melõi oldal nem tudta meg-
szerezni a céget, felvetõdött,
hogy a beszerzési és értékesítõ
szövetkezetek (BÉSZ) önálló
vágóüzemet építhetnének. A
pacsai üzem felére gondoltak
akkor.

2008 szeptember… Végleg
bezárt a BOV. A történtek után
a termelõi kör arra az elha-
tározásra jutott, hogy új pá-
lyázatot nyújtanak be egy na-
gyobb vágóra. A feldolgozót

Zalabaromfi Zalahús
Kanizsa Sörgyár Goldsun
Zalagabona pacsai
baromfifeldolgozó.

pacsai

Zalai Baromfifel-
dolgozó Kft So-
mogyi Ferenc

Za-
labaromfi

Kivéreztetve (2.)
nem érintette volna az átter-
vezés. 2011 februárjában meg-
indult az építkezés, november
végén pedig már pulykát vág-
tak Pacsán.

Hozzáértõ vélemény sze-
rint egyfajta kényszer szülte a
pacsai beruházást. Szakmai-
lag nem sikerült úgy elõké-
szíteni, mint amikor csak 1-2
tulajdonos vág bele egy ilyen
vállalkozásba. Mint ismere-
tes, a cégnek 15 tulajdonosa
(hat beszerzõ és értékesítõ
szövetkezet, egy takarmány-
keverõ, valamint nyolc magán-
személy) van. Egy rosszul
megalakított és mûködõ tsz-
hez lehetne hasonlítani a be-
ruházást – fogalmazták meg
találóan.

Ma Magyarországon általá-
ban a vágók szervezik a ter-
melési integrációt. Ebben az
össznépi ügyletben azonban a
szervezés hagyott kívánni valót
maga mögött.

Pacsán az alapanyag olda-
láról maximum 60-70 száza-
lékban volt leterhelve az üzem.
S aztán jött a megroggyantó
ütés. Voltak olyan hónapok,
amikor az árbevétel nem fe-
dezte a költségeket. Az élõállat
feldolgozott húsának ára nem
érte el a takarmányét. Nagy
csapás volt ez a feldolgo-
zóknak. A kisvágók leálltak, az
ország akkori négy nagy üze-
me közül kettõ már nem is
létezik.

2012-ben még mintegy 100
ezer tonna volt a hazai vá-
gókból kibocsátott hús, 2013-
ban várhatóan ez csak 65 ezer
tonna lesz. Drasztikus a visz-
szaesés.

Meglepõ a hozzáértõ véle-
mény, miszerint Pacsa sorsa
elkerülhetetlen volt. Sok hibát

lehetne mûködésével kapcso-
latban említeni, de optimális
esetben is ez a sors várt volna
rá. Legfeljebb késõbb.

Készültek modellek, s ki-
derült: talán nem is baj, hogy
nem volt 100 %-os az üzem
kapacitásának kihasználása. Na-
gyon rossz idõben indították a
gyárat. Egyes szakértõi vélemé-
nyek szerint, ha a takarmány-
árak árrobbanása elõbb bekö-
vetkezik, a bank nem is folyó-
sított volna hitelt a gyárnak.

A pacsai gyár hamar átesett
az iparág gyermekbetegségein.

, a második ügyve-
zetõ érkezéséig a cég egyik
kritikus pontja a piackutatás
és a marketing volt. Irányí-
tásával megváltozott a helyzet:
heti 12 ezer pulykát vágtak,
ráadásul nem raktárra. Addig
5-6 ezer volt ez a szám, de en-
nek a felét a raktár nyelte el.
Az új vezetõ 40 éves személyes
kapcsolatai révén olyan piacok
is megnyíltak, amelyeket siker-
telenül ostromoltak addig a
pacsaiak. Ha õ nincs, már ko-
rábban lehúzhatták volna a
rolót Pacsán.

S hogy ki vagy mi ütötte az
utolsó szeget abba a bizonyos
koporsóba? A hús ára lefelé, a

Szép Imre

takarmányé viszont felfelé
ment. Ezt már nem lehetett
kivédeni.

A legnagyobb tanulság eb-
ben a szomorú esetben az
lehet, hogy miképpen kell a
termelõi bázist megvédeni.
Elérni azt, hogy a lehetõ leg-
kisebb kár érje a termelõket,
mert általában õket sújtja a
legnagyobb veszteség. Pacsa
esetében ezt sikerült kivédeni,
szemben azzal, ami évekkel
ezelõtt a Zalabaromfi Zrt.-nél
vagy a Hajdú-Bétnél történt.

Természetesen felvetõdik a
kérdés: mit hoz a jövõ? Min-
den a piactól függ. Hozzáértõ
vélemények szerint a cég fel-
számolója azok közé tartozik,
aki tartja a szavát. A cég jö-
võjéért aggódók remélik –
amennyiben rajta múlik – ta-
lán nem engedi részletekben
értékesíteni az üzemet.

Pénz és bátorság kell csu-
pán – állítja egy szakember. Ha
ez megvan, akkor azonnal újra
lehet indítani az üzemet. Csak
egy gombnyomás kérdése!
Még… Ha viszont sokáig vár-
nak, akkor ez a gyár is az enyé-
szeté lesz, mint a BOV.

(Folytatjuk)
E.E.

Van, aki úgy véli, hogy rossz idõben indult a pacsai gyár.

Pacsa esetében sikerült elérni, hogy a beszállítók ne úgy
járjanak, mint a Bajnai Gordon érdekeltségû Hajdú-Bétnél.

Vajon újra indul a termelés, vagy ez a gyár is az enyészeté lesz,
mint a BOV?
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Évek óta kétpólusú az élvo-
nalbeli tekebajnokság (Szuper
Liga), idén egy év kihagyás
után ismét a

csapata szerezte meg
az aranyérmet az erõsebbnek
tartott elõtt. Ebbõl
az alkalomból és a következõ
szezonra való felkészülés ap-
ropóján kérdeztük az egyesü-
let elnökét,

– A közelmúltat tekintve
tényleg büszkék lehetünk, de
ha jövõbe tekintünk, akkor
vannak fenntartások, hiszen
évrõl évre folyamatos küzde-
lem a klub finanszírozása. A
névadó támogatónk továbbra
is mellettünk áll, viszont to-
vábbi szponzorokat egyre ne-
hezebb találni, folyamatosan
tárgyalunk az önkormányzattal
is. A költségvetés 10 százaléka
még hiányzik, de mindig arra tö-
rekszünk, hogy biztos legyen
az anyagi háttér. Sajnos a gaz-
dasági válság alatt az önkormány-
zati támogatás is csökkent, és
az azóta keletkezett hiányt kell
folyamatosan pótolnunk. Sze-
retnénk, ha a zalaegerszegi
sportélet zászlóshajója jövõre
kiemelt támogatást kaphatna.

Zalaegerszegi TK
- FM Vas

Szegedi TE

Takács Lászlót.
– Nagyszerû érzés lehet

aranyérmes csapat elnökének
lenni…

Bajnokság után és elõtt az aranyérmes tekézõk
Továbbra is a Szeged a nagy rivális

– Tavaly ilyenkor a bajno-
ki címet célozták meg?

– A Szeged elleni mérkõzé-
sek lesznek a döntõek az új
bajnokságban is?

–

– Nem határoztunk meg
ilyent, hiszen a tavaly tavasszal
elvesztett szezonban jobb volt
a játékoskeretünk, és nem mi
nyertünk. Most meg a Bajno-
kok Ligáját nyert Szeged tûnt
jobbnak, és mi gyõztünk. Mind-
két csapat erõs, és nincs más
rivális, így az egymás elleni
találkozók döntenek a bajnoki
címrõl. A világbajnokságon is
látszott, hogy milyen jó játéko-
sok alkotják a Szegedet, de a
bajnokságban ellenünk Zala-
egerszegen és otthon is betliz-
tek, mi pedig okosan verse-
nyezve nyertünk. Jobban akar-
tuk a bajnoki címet, õk meg
lehet, hogy könnyebben is
vették a mérkõzéseket, hiszen
végigverték Európát. A mi
együttesünk egységes és morá-
lisan is erõs volt.

Ismerve a sportág hely-
zetét sajnos nem számítok vál-
tozásra. Egy-két meccs izgal-
masabb idegenben, de válto-
zatlanul két mérkõzés dönt az
aranyról. Szegeden is megha-
tározó játékos távozott, mi köz-
ben leigazoltuk a válogatott

kerettag Botházy Pétert. Két
játékosunk távozott, Boanta
Claudiu dolgozni ment Auszt-
riába, Kiss Tamás Olaszország-
ba igazolt. Õket sajnos el kel-
lett engednünk, mert külföl-
dön több pénzt kereshetnek. A
helyükre lépõ ifjúsági váloga-
tott tehetségek, Pákai Zsolt,
Kozma Károly és a lovászi
Pintér Károly, a zalaszentgróti
Farkas Ádám elõtt adott a
lehetõség, hogy bizonyítsanak,
két-három éven belül elérhetik
a távozók szintjét. 10 fõs a ke-
retünk, de sérülés, betegség
bármikor jöhet, viszont akkor
sincs okunk aggodalomra.

– Igen, egy megbeszélésen
ez is téma volt, és a város tá-
mogat bennünket, kiemelt si-
ker esetén újra le kell ülnünk
tárgyalni, hogy a Bajnokok Li-
gájában is indulni tudjunk. 16
ország bajnokaival versengünk,
rendkívül erõs a mezõny. Az
alapcsapatot Farkas Sándor,
Nemes Attila, Fehér Zoltán,
Botházy Péter és Járfás Szilárd
alkotja, és melléjük hatodik-
ként szállhat be a játékosed-
zõnk, Fehér László vagy az
említett fiatalok egyike.

– Egy hónapig nem voltak
edzések, július 20-tól külön
edzésterv szerint fizikai felké-

– Indul a csapat a nemzet-
közi kupában is?

– Mennyi pihenõt tartot-
tak, mikor kezdik a felké-
szülést?

szítés kezdõdik. A bajnokság
augusztus végén indul, és öt
forduló után, október elsején
kezdõdik a Világkupa.

– Sokan dicsértek bennün-
ket, és kérdezték is, hogy a pá-
lya miért nem maradt Eger-
szegen… A jövõben is nyolcas
pálya lesz a feltétele, hogy va-
lamely város nemzetközi ver-
senyt rendezhessen. Nekünk
hat sávos pályánk van, mely-
nek már korábban felmerült az
átalakítása, akár zöldmezõs be-
ruházással, akár pályabõvítés-
sel. Tervben van állami támo-
gatással megvalósuló országos
szintû utánpótlás nevelõ köz-
pontok kialakítása, melyek el-
méletileg Szeged, Budapest,
Gyõr mellett Zalaegerszegen
létesülhetnének. A jövõbeni
fejlesztéshez a város állná az
önerõt.

– Szeretnénk zökkenõmen-
tesen, biztos háttérrel végig-
játszani a szezont. A legjobb
nyolc közé szeretnénk jutni a
Bajnokok Ligájában, a bajnok-
ságban az elsõ két hely egyi-
kének megszerzése a cél. To-
vábbra is Egerszeg sikersportá-
ga szeretnénk maradni, és ta-
lán lesz majd egyszer itt is
nyolcas pálya.

– Szép, modern pályát lát-
hattunk ez egerszegi VB-n. Mi-
lyen a csapat létesítménye?

– Milyen szezonnal lenne
elégedett?

Pataki Balázs

A ZTK-FM Vas bajnokcsapata 2013-ban.

Pintér Károly õsztõl még több lehetõséget kaphat.

A világbajnokságon aranyérmes magyar nõi és férfi csapatban
is voltak zalaegerszegi versenyzõk.

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
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (6.)

Sajtóközlemény
SALLA PROJEKT - Lövõi EsélyTeremtõ program és Salla Tábor

Salla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Tel.: 92/371-004
E-mail: pinter@zalalovo.hu
zalakonyvtar@gmail.com

A zalalövõi „Salla” Mûvelõdési Központ és Könyvtár Salla Projektje
(TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0072) megvalósításában a Lövõi EsélyTeremtõ
programsorozat is elindult a tananyagfejlesztéssel, az érintett csoportok
feltérképezésével és a képzések meghirdetésével. Elõadások – és egyedi
képzést kínáló programsorozat indul az év második felében, a munka-
nélküli és hátrányos helyzetû fiatal felnõttek, illetve a mozgáskor-
látozottak és csökkentlátók részére, melyben egészségügyi, munkaügyi,
internet- és könyvtárhasználati ismereteket sajátíthatnak el a résztvevõk
ingyenesen, egyénre szabott tanulási módszerekkel.

A projekt fiataloknak szóló programjai közül a Salla Tábor 2013.
augusztus 22-én indul, ingyenes, napközis rendszerû és az 5 napos
programsorozat része egy kirándulás a Dunakanyarba. Ide zalalövõi fel-
sõ tagozatos általános iskolás és középiskolás fiatalokat várnak.

A jószándékú észrevétele-
ket, tanácsokat köszönöm, a vo-
nalas telefonokról érkezõ név-
telen üzenetekkel nem tudok
mit kezdeni. Használhatóbbak
lennének, ha konkrét személy
is állna mögöttük. Mert ha igaz
a kritika, azt el kell fogadnom,
de a homályos sejtetésekkel, bi-
zony intézkedések „kilátásba he-
lyezésével” nem foglalkozom.
Az a helyzet, hogy a
1989/90-ben a jelenleginél sok-
kal nagyobb fajsúlyú témákkal
foglalkozott, sértve az akkori
állampárt helyi képviselõinek
érdekét. A mostaninál veszé-
lyesebb figyelmeztetés sem tán-
torított el bennünket szándé-
kuktól. Közel ötven sajtóper
után is itt vagyunk.

E személyes kitérõ után –
amit meg kellett tenni a tisztán-
látás miatt – folytassuk idõuta-
zásunkat. A sorozat a 2002-ben
megszerzett korona, sõt a
zalaegerszegi labdarúgás szinte

Zalatáj

valamennyi addig gyûjtött kin-
csének elvesztését kívánja be-
mutatni a szurkolóinak.

Egyetlen szándék vezérel
bennünket: nem szeretnénk,
hogy ez a bõ egy évtized úgy
múlna majd el, hogy egyetlen
mélyre ásó mondat sem foglal-
kozna a visszaesés okaival. A saj-
tó ugyanis meglehetõsen szer-
vilis módon kezelte eddig a

t.
Ennek is érthetõek az okai.

Normális körülmények között
ugyanis elképzelhetetlen, hogy
a megye meghatározó lapjának
sporttal foglalkozó munkatársa
üzleti kapcsolatban áll(t) a ZTE
FC Rt. többségi tulajdonával.
Elvárható lenne tõle a tárgyila-
gos mondatfûzés, ha a klubról
van szó? Adják meg önök erre a
választ.

Mielõtt a 2005. július 5-én
aláírt,

és a ZTE FC Rt.
között született megállapodá-

ZTE

ZTE
FC Rt.-

Zalaegerszeg Önkor-
mányzata

sokra visszatérnénk, nem hagy-
hatjuk szó nélkül azt a tényt,
hogy a

(KNYF) nyilvános-
ságra hozta azt a 33 labdarúgó-
mérkõzést, amelyekkel össze-
függésben „felmerült a mani-
puláció megalapozott gyanúja
a nemzetközi bundabotrány ma-
gyarországi vonatkozásában”.
Az érintettek között sajnos a

Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség

ZTE neve is szerepel. Hogy me-
lyek ezek a találkozók? Ime:

Magyar bajnoki mérkõ-
zések:

(3-3), 2008. má-
jus 17.

(1-4), 2008. no-
vember 9.

(5-3), 2009. má-
jus 23.

Ligakupa mérkõzések:
(3-1), 2007. szep-

tember 9.
(3-5), 2007. szep-

tember 17.
Mielõtt bárki pálcát törne a

ZTE felett, látva a felsorolt öt
találkozót, érdemes egy kicsit
jobban körülnézni az üggyel
kapcsolatos hírek között. Érde-
kes adatokra bukkan az ember
a sportnapilap február 27.-iki

ZTE-REAC

Siófok-ZTE

ZTE-Siófok

ZTE-REAC

REAC-ZTE

számában. Az ügyészség által
meggyanúsított 46 személy kö-
zül egyetlen sem köthetõ já-
tékosként a ZTE-hez. A bunda-
gyanús öt mérkõzés közül hár-
mat a REAC, kettõt a Siófok el-
len játszott az egerszegi csapat,
s egyetlen találkozón sem szen-
vedett vereséget (4 gyõzelem, 1
döntetlen). A gyanúsítottak kö-
zött viszont hemzsegnek a
REAC és a Siófok játékosai. Ez
alapján talán – remélhetõen –
az szûrhetõ le, hogy ebbõl a
szempontból tiszta maradt a
ZTE, nem kell szégyenkeznünk.

Egyelõre nem jelenthetjük
ki ezt még teljes biztonsággal,

A gyanús mérkõzések egyike a 2009. május 23-án lejátszott
ZTE-Siófok (5-3) összecsapás.

Aczél Zoltán: a REAC-nál és a Siófoknál is érintett volt az
ügyészség szerint.

– Bundázásban már a világ élvonalához tartozunk.

mert az ügyészség három sze-
mély nevét nem kívánja a nyilvá-
nosság elé tárni. Lehet, hogy õk
voltak azok, akik „énekeltek”?
Mindenesetre meglehetõsen
furcsa a lista, mert van aki teljes
névvel szerepel rajta, s van, aki
csak családi nevének kezdõ-
betûjével.

Még egy szembetûnõ dolog
a névsorra pillantva: szép
számmal található és

a gyanúsítottak kö-
zött. A labdarúgásban járatos,
annak kulisszatitkait jól ismerõ
szakemberrel beszélgettem, s õ
egy érdekes dologra hívta fel a
figyelmemet. Vajon miért jön
havi 2-3 százezer forintnak
megfelelõ euróért Magyaror-
szágra focizni egy külföldi?
Ez megéri neki? Nem, de a

szervezõ
menedzser
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Tájékoztatjuk Olvasóin-
kat, hogy az

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

Elfeledett év-
forduló

Helyhiány miatt…

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!

menedzseren keresztül ez az
összeg növekszik, az ehhez
szükséges pénz pedig nem min-
dig tiszta forrásból származik.
Lehet, hogy éppen fogadási
csalásból…

Sokan kérdezték: hát már a
is maszatol? Nem kell itt

szerzõdéseket emlegetni, ha
nem szerepel az anyagban,

Zalatáj

hogy kik is az aláírói ezeknek a
dokumentumoknak. Nem ma-
gánszerzõdésrõl van szó, még
akkor sem, ha egy magántár-
saságnak adja az önkormányzat
a város adófizetõinek pénzét.

Szerettem volna elkerülni,
hogy neveket említsek. De hát
másképp alakult. A 2005. július
5-én aláírt

az önkormányzat részé-
rõl az akkori polgármester,

szignálta. A
. nevében

és , az igazga-
tóság tagjai jegyezték.

, a ZTE FC Rt. elnökének
aláírása nem szerepel a szer-
zõdésen.

S most lépjünk tovább!
2005. július ötödikén egy

is született. S hogy
megelõzzük az újabb üzene-
teket, tisztázzuk mindjárt, hogy
kik az aláírói ennek. Az önkor-
mányzat részérõl dr. Gyimesi
Endre polgármester, a ZTE FC
Rt.-tõl Nagy Ferenc, Németh
Ferenc, Prófusz Róbert,

és a

képviseletében ve-
zérigazgató. Csak emlékezte-
tõül: lapunk korábban már rész-
letesen foglalkozott a Baluszt-
rád szcientológiai kötõdésével.
S ehhez a vonulathoz sorol-
hatjuk a késõbb Zalaegerszegre

„támogatási szer-
zõdést”

dr.
Gyimesi Endre ZTE
FC Rt Prófusz Róbert

Németh Ferenc
Nagy

Ferenc

„Meg-
állapodás”

Takács
Zoltán Balusztrád Ingat-
lanfejlesztõ Részvénytársaság

Gyõri László

szerzõdõ szak-
mai igazgatót, aki saját maga
nyilatkozott a szcientológiai egy-
házhoz fûzõdõ kapcsolatáról.

No, térjünk vissza a „Megál-
lapodáshoz”! A szerzõdés tény-
szerûen megállapítja, hogy az
önkormányzat és a ZTE FC Rt.
között létrejött együtmûködési
megállapodás és támogatási

Mészáros Ferenc

megállapodás alapján a ZTE FC
Rt. 100 millió forint hitelt kíván
felvenni a biztonságos mûködés
érdekében.

A megállapodás rögzíti:
amennyiben a ZTE FC Rt. kiesik
(természetesen a részvénytársa-
ság nem eshet ki, csak az általa
mûködtetett csapat – a szerk.)
az NB I-bõl, akkor Nagy Ferenc,
Németh Ferenc, Prófusz Ró-
bert, Takács Zoltán és a Baluszt-
rád Rt. egymás közt azonos mér-
tékben kötelezettséget vállal,
hogy a részvénytársaság által
felvett 100 millió forint hitel
még hátralévõ törlesztõrész-
leteit visszafizetik az önkor-
mányzatnak.

Nos, úgy tudom, hogy ezt az
összeget a mai napig nem kapta
meg az önkormányzat.

A megállapodásban – isme-
reteim szerint – az is szerepel,
hogy amennyiben a ZTE vissza-
jut az NB I-be, az önkormányzat
ismét folyósítja a támogatást.

Egy nagyon fontos mondat
található a megállapodásban. A
szerzõdõ felek közös erõfeszíté-
seket tesznek annak érdekében,
hogy „Nagy Ferenc, a jelen szer-
zõdõ felek és a társaság több-
ségi tulajdont szerezzen a ZTE
FC Rt.-ben.”

A megállapodás szerint
Nagy Ferenc, Németh Ferenc,
Prófusz Róbert, Takács Zoltán

és a Balusztrád Rt. kötelezett-
séget vállalt arra, hogy 2005.
szeptember 30-ig újabb 50 mil-
lió forint befizetését vállalja. S
ha ennek nem tesznek eleget,
akkor kötelezettségük lesz arra,
hogy azt a részvénycsomagot,
amellyel a többségi tulajdon-
szerzés megtörtént, bekerülési
árfolyamon értékesítik az ön-
kormányzatnak vagy az általa
megjelölt személynek.

A tények pontos rögzítésé-
hez tartozik, hogy a megállapo-
dáson Nagy Ferenc aláírása nem
elnökként, hanem részvényes-
ként szerepel.

Szeretnénk, hogy Nagy Fe-
renc is megszólaljon a riport-
sorozatban. Az alábbi levelet
küldtük neki:

„Tisztelt Elnök Úr!
Kiadónk terve, hogy a 2002-

ben született cí-
mû kötet második részét meg-
jelenteti. Ezzel párhuzamosan
szeretnénk egy Önnel készített
riportot az „Old Traffordtól Ko-
zármislenyig” címû sorozat ke-

Megkoronázva

retében honlapunkon, illetve a
Zalatáj címû újságban megje-
lentetni.

Szeretném, ha egy átfogó
riport keretében kifejtené véle-
ményét a klub mûködésérõl, a
csapat szereplésérõl az említett
idõszakot figyelembe véve.

Amennyiben a személyes ta-
lálkozás helyett az e-mailon
feltett kérdéseket választja, azt
is megköszönjük.

Várjuk válaszát, s ha a sze-
mélyes találkozás mellett dönt,
szíveskedjen megadni a riport
idõpontját. Amennyiben az e-
mailon küldött kérdésekre vála-
szolna, azt is szíveskedjen közöl-
ni, hogy elküldhessük kérdé-
seinket.

Várom gyors válaszát! Köszö-
nöm. Üdvözlettel: Ekler Elemér”

Most már csak Nagy Feren-
cen múlik, hogy mikor olvas-
hatják a vele készített riportot.
Az elnök-tulajdonos azonban
nem válaszol.

(Folytatjuk)
E.E.

A megállapodások egyetlen szóval sem említik azt, hogy milyen

kötelezettségei vannak a ZTE FC Rt.-nek az utánpótlásnevelés

területén.

Ritka pillanat… Nagy Ferenc nem idegenlégiósok szerzõdtetésé-
rõl tárgyal, hanem a csapat talán egyetlen zalaegerszegi születé-
sû játékosát, Kocsárdi Gergelyt köszönti.
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A megyei napilapban 1957-
ben jelent meg egy érdekes
cikk, amelyben a zalaegerszegi
vendéglátóhelyeken tapasztalt
benyomásokról számolt be a
riporter.

Sorozatunk elõzõ részében
a , a

, az
akkori minõsítésérõl ol-

vashattak, ugyanakkor arról is
írtunk, hogy mi lett a sorsa az
egykori presszónak, büfének
és étteremnek.

Sorozatunkat folytatva a
a riporter következõ

állomása. A ma már nem létezõ
presszóról így ír a kolléga:

„Különös székek, díszek a
cukrászdában. A vendég nem
telefonálhat. Hiába hivatkozik
arra, hogy kifizeti a telefoná-
lási díjat, elküldik a postára. A

Pontház Presszó Bárány
Büfé Arany Bárány Étte-
rem

Nefelejcs

Az Arany Báránytól a Nefelejcsig
– avagy rendhagyó idõutazás Egerszegen (2.)

kiszolgálás udvarias, az árak
magasak. Talán azt kell meg-
fizetni a vendégnek, hogy ko-
mor, feketére festett, kovácsolt-
vas asztalokkal és irodai szé-
kekkel bútorozták be a cuk-
rászdát? Vagy talán azt, hogy
nem tudni milyen megfontolás
alapján, gót stílusú ablakot
törtek az egyik falon? Egy-
szóval kissé ízléstelen stílus-
egyveleg uralkodik a zenés
cukrászdában. Erre bizony kár
volt oly sok pénzt kidobni.
Fele költséggel mégegyszer
ilyen kellemes helyet lehetett
volna a »Nefibõl« varázsolni, ha
tervezõi nem feledkeznek meg
a jóízlésrõl.”

A Nefelejcs után irány a
párhuzamos Kosztolányi utca!
Az egykori a
volt , majd , jelen-

Béke Étterem,
Gulyás Sport

leg a
. A riporter-

nek vegyes benyomásai voltak
a Békében:

„Ha máskor nem is, de a
szombat est tiszteletére még a
pincértársadalom legifjabb tag-
ja is leborotválhatná álláról a
szerte meredezõ szõke pihéit.
A közkedvelt »Salinak« nem
ártana leszokni a kiszolgálás
közbeni sörözgetésrõl. Külö-
nös figyelmet érdemel az itte-
ni folyóbor. A sötét középkor-
ban is bizonyára csak súlyo-

Fidesz zalaegerszegi szer-
vezetének irodája

sabb bûnök esetében használ-
ták rabvallatásra ennek mását.
A helyiség egyébként tiszta,
korszerû és levegõs. A jó zene
miatt is keresett étterem.”

Sorozatunkat folytatva szí-
vesen vesszük, ha egykori fo-
tókat küldenek (információk-
kal együtt) az egykori zala-
egerszegi szórakozóhelyekrõl.
Elõre is köszönjük olvasóinknak!

(Folytatjuk)
Az archív fotókért köszönet

a -nak.

E.E.

zalairetrogast.uw.hu

Rendhagyó kávéreklám a korabeli újságban.

A régi Nefelejcs kívülrõl a Kossuth utcán.

A „Nefi” belülrõl.

Az új Nefelejcs bisztró. Már ez sem fogad vendégeket.

Az egykori Béke a Kosztolányi utcán.


