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OÁZIS A VÁROS SZÍVÉBEN

NYITÁS SZEPTEMBERBEN!

A naptár szerint uborkasze-
zon lenne a politikában, de az
idõ sürgeti a „demokratikus”
baloldalt, hogy záros határ-
idõn belül megnevezze minisz-
terelnök-jelöltjét, aki mögé fel
kell sorakoznia a kormányvál-
tást akaró ellenzéki erõknek.

Jelen állás szerint egy po-
litikus, és
egy „jó könyvelõ”,

neve forog közszájon.
Mesterházy a szocialista párt
aktuális elnöke, Bajnai Gordon

Mesterházy Attila
Bajnai Gor-

don

Szekunderbõl primer - vagy fordítva?
Mesterházy vagy Bajnai legyen a „jelölt”?

a Fidesz kétharmada elõtt a
szocialisták utolsó miniszterel-
nöke, most az válasz-
tási szövetség „frontembere”.

Bajnai Gordon 2012-es szín-
relépése óta folyik a polémia
arról, hogy a két jeles férfiú kö-
zül melyikük veheti fel na-
gyobb eséllyel Orbán Viktor
miniszterelnök ellenében a
versenyt. Nagyon sokáig úgy
tûnt, hogy Bajnai az elsõ szá-
mú jelölt, egyebek mellett

Együtt-PM

Bajnai vagy Mesterházy?...

Az elmúlt években sorra
zártak be a zalai élelmiszerfel-
dolgozó üzemek. Szomorú vé-
get ért meg a , a

, a , a
, s folytathatnánk még

a sort.
Az említett cégek több év-

tizedes mûködés után (a Kani-
zsa Sörgyárat például 1892-
ben alapították!) zártak be. Ki-
vétel a nagy reményekkel in-
dított

, amelynek építése 2011.
februárjában kezdõdött, s még
ebben az évben, novemberben
beindult a vágósor a pacsai
üzemben. Alig telt el egy év, s

Zalabaromfi
Zalahús Goldsun Kanizsa
Sörgyár

Zalai Baromfifeldolgo-
zó

Kivéreztetve (6.)
leállt a termelés, bezárt gyár,
sõt azóta a felszámláló már
meg is hirdette értékesítésre.

Sorozatunk elõzõ részében
írtunk arról, hogy

, a Zalai Baromfifeldolgo-
zó Kft. felszámolója azon szak-
emberek közé tartozik – hoz-
záértõ vélemények szerint –,
aki tartja a szavát, s ameny-
nyiben rajta múlik, nem en-
gedi részletekben értékesíteni
az üzemet.

Pénz és bátorság kell csu-
pán a folytatáshoz – állította
elõzõ részünkben egy szak-
ember. Ha ez megvan, akkor

Somogyi Fe-
renc

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Jelenleg Mesterházy vezet Bajnai elõtt…

azért, mert külföldi balliberális
körök és a hozzájuk köthetõ
gazdasági érdekcsoportok õt
látták inkább a „korszakváltás”
ideájának megvalósítására al-
kalmas figurának.

Bajnaiék tavaly õszi „berob-
banása” után Mesterházy Attila
folyamatosan megerõsödött a
szocialista párton belül. A párt

egyértelmû vezéralakjává avan-
zsált. Összekapta a kétharma-
dos Fidesz gyõzelem után ro-
mokban heverõ MSZP-t, oly-
annyira, hogy a szocialista párt
mára megkérdõjelezhetetlenül
a baloldal vezetõ ereje lett. Az
idõ múlásával sokáig kimon-
datlanul, napjainkra óvatosan
kimondva: egyre több helyen
hangzik el, hogy Mesterhá-

zynak kellene vinni a zászlót
az Orbán-kormány leváltására
indított csatában. Legutóbb a

cikkezett arról,
hogy Bajnainak egyre kisebb
az esélye arra, hogy a baloldali
szövetség listavezetõje legyen.
Itthon több médium is úgy
kommentálta a külországi lap-
véleményt, hogy „Bajnait már
külföldön is leírták”.

Itthon a szocialisták termé-
szetes szövetségesének számí-
tó

elsõ embere,
figyelemreméltóan fo-

galmazott a napokban. Schmuck
szerint 2009 és 2010 között
egy profi könyvelõre volt szük-
sége Magyarországnak, 2014-
ben viszont már egy más vér-

Die Presse

Magyar Szociáldemokraták
Pártja Schmuck
Andor

mérsékletû emberre van szük-
sége a baloldalnak. Aki a jelen
politikai konstellációban nem
lehet más, mint Mesterházy
Attila.

Most, amikor folynak a tár-
gyalások, a „helyosztó” egyez-
kedések a szocialisták és Baj-
naiék között, egyre inkább va-
lószínûsíthetõ, hogy 2014-ben
Mesterházy lesz Orbán Viktor
kihívója. A korábban (fõleg
külföldön) elsõdleges jelölt-
nek szánt Bajnai Gordon csilla-
ga leáldozni látszik. Nem nagy
kockázat megjövendölni, hogy
a „libásként” elhíresült „profi
könyvelõnek” jövõ tavasszal
csak szekunder szerep jut a
választásokon.

f.l.

Szekunderbõl primer - vagy fordítva?
Mesterházy vagy Bajnai legyen a „jelölt”?

Kivéreztetve (6.)
Õsszel újraindul a termelés Pacsán?

azonnal újra lehet indítani az
üzemet. Csak egy gombnyo-
más kérdése! Egyelõre… De ha
sokáig várnak, akkor ez a
gyár is az enyészeté lesz, mint
a BOV.

Vajon miért bukott el a
pacsai üzem? Ha az okokat ke-
ressük, nem kapunk egyértel-
mû, határozott választ. Volt, aki
úgy fogalmazott – név nélkül
–, hogy rossz idõben indult az
üzem. Nem is értette, hogy a
bank miért adott hitelt. Ha
viszont a bank úgy látta, hogy
érdemes kockáztatni, akkor ta-
lán én látom rosszul – fogal-
mazott, majd egy közismert
Murphy-idézettel indokolta sze-
repvállalását: „Amit nem tudsz
megakadályozni, annak állj az

élére.” Ez azonban csak átme-
neti optimizmus volt, hiszen
2012. decemberében már lát-
ta, hogy a gyár meg fog bukni.
A racionalitás mellé kell a hit,
de a hit nem helyettesíti a ra-
cionalitást – fogalmazott.

A magyar baromfitermelõi
és feldolgozói ábránd szerint a
termelõ, a takarmány elõállító-
ja és a vágó tartozzon egy ér-
dekkörbe. Pacsán ez megtör-
tént, de információink szerint
egyikünk sem „kereste halálra
magát”.

A pacsai sikertelenségben
talán az egyetlen pozitívum,
hogy a vágó nem lett „szét-
hordva”, a beszállítók pedig ki
lettek fizetve. Máshol általában
a termelõ maradt pácban, Pa-
csán viszont nem. Ez azonban

csak részeredmény, hiszen nem
ezt a célt tûzték ki induláskor
az alapítók. Egy stabilan mû-
ködõ, biztos beszállítói háttér-
rel és piaccal rendelkezõ, nye-
reséges üzem létrehozása volt
az elképzelés.

Pénz és bátorság kell a foly-
tatáshoz – írtuk a cikk elején.
Vajon lesz-e folytatás Pacsán?

Jó hírrel szolgált ezzel kap-
csolatban , a térség
országgyûlési képviselõje:

– Hamarosan megjelenik majd
a közlönyben, hogy ki nyerte
el a gyár értékesítésére kiírt pá-
lyázatot. Õsztõl újra üzemelni
fog a pacsai baromfifeldolgozó.

(Folytatjuk)

Vigh László

E.E.

Rajz: Farkas László

Rossz elõérzet

– Erõsen gágognak a libák az ólban, apjuk! Alighanem a
Bajnai jön kampányolni...

Vigh László (balról) szerint õsszel újra üzemelni fog a pacsai
baromfifeldolgozó.
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Az utóbbi években egyre többen keresnek és vállalnak
munkát az EU tagállamaiban.

Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot ismertetünk,
amelyekre a külföldi munkavállalás során érdemes oda-
figyelni.

– Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak!
– Soha ne fizessen magánközvetítõnek közvetítési, regiszt-

rációs vagy egyéb díjat!
– Nyelvtudás nélkül vagy gyenge, hiányos nyelvtudással

lehetõleg ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre még a leg-
egyszerûbb munkák esetében sem.

– Lehetõleg vigyen magával legalább annyi pénzt, ami a
hazautazás költségeit fedezheti.

– Végzettséget igazoló dokumentumokat célszerû még
itthon lefordíttatni.

– Útlevelét, lakcímkártyáját, személyi igazolványát – ha
egy mód van rá – soha ne adja át a munkaadónak vagy a
közvetítõnek, mert így azonnal kiszolgáltatottá válik.

– Kiutazás elõtt célszerû kiváltania az ún. Európai Egész-
ségbiztosítási Kártyát, illetve érdemes biztosítást kötnie leg-
alább arra az idõre, amíg munkába nem áll, és meg nem
gyõzõdik arról, hogy a munkaadója fizeti a társadalom-
biztosítási járuléko(ka)t.

Munkavállalás az EU-ban

További információért forduljon
munkatársunkhoz személyesen a

(Zalaegerszeg, Petõfi u. 24.)
vagy telefonon a 92/550-546-os te-
lefonszámon, illetve e-mailben a
zala@europedirect.hu címen.

Za-
la Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rában

Ha magyar len-
ne, az 1987-ben Oscar-díjra je-
lölt bájos filmjének,

második részét akár
is leforgathatná.

A filmbéli történetben a
hajnali köd még fel sem szállt a
bájos kis cseh település házai
közül, de már egy köpcös férfi
lépked az utcán. Éleset füty-
tyent, erre csatlakozik hozzá
egy nyurga fiú. Dolgozni in-
dulnak: a sofõr és kocsikí-
sérõje. Ez a nap is úgy indul,
mint a többi, ám a hirtelen
haragú Pávelnél betelik a po-
hár és szakít kocsikísérõjével.

A mi kis történetünk 2013
júliusában Petriventén játszó-
dik. , a falu pol-

Jirí Menzel

Az én kis
falumnak
Petriventén

Trojkó Tamás

„Az én kis falum”
– avagy a petriventei önfeloszlatás

gármestere is útnak indul egy
reggel, az üzleti ügyek Buda-
pestre szólítják. A kiszállásnak
történetünkben is szakítás lesz
a vége, igaz, ezt a polgár-
mester a fõvárosban még nem
tudhatja. Hazaérve értesül ar-
ról, hogy távollétében Petri-
vente képviselõ-testülete fel-
oszlatta önmagát.

Az eseményrõl beszámoló
tudósításokat olvasva a törté-
net már-már Jirí Menzel sza-
tirikus világát idézi.

A megyei napilap írása sze-
rint nehéz megítélni, hogy
miért döntött így a testület,
konkrét okokat senki nem tu-
dott vagy akart mondani. Az
önfeloszlatást indítványozó

képviselõt több-
szöri próbálkozás után sem
tudta elérni telefonon a napi-
lap újságírója.

A lapnak a jegyzõasszony-
nyal sem volt szerencséje, aki

ifj.
Bokán István

elfoglaltságára hivatkozva „nem
ér rá tájékoztatni”.

leterheltsége azonban
meglehetõsen szelektív volt,
hiszen a távirati iroda munka-
társának elmondta, hogy sze-
rinte a testület önfeloszlatása
törvényes volt, az azt kezdemé-
nyezõ képviselõ nem szemé-
lyes ellentét miatt vetette fel a
javaslatot.

Nyakó Melinda jegyzõvel
mi sem voltunk szerencsé-
sebbek, mint a napilap. Elsõ
alkalommal idõhiányra hivat-
kozva nem nyilatkozott, más-
napra kért visszahívást. Azóta
sem veszi fel a telefonját.

Trojkó Tamás egyébként
hazaérkezése után telefonon, a

Nyakó Me-
linda

jegyzõtõl tudta meg, hogy fel-
oszlatta magát a testület. A falu
lakosságának nagy része pedig
csak pár nappal késõbb ér-
tesült a történtekrõl.

A polgármester szerint
rendkívül etikátlan volt a testü-
let lépése: ezt szemtõl szembe
kellett volna megtenni. Vissza-
utasítja a szakmai alkalmatlan-
ságról szóló vádat, ezt több
adattal is alátámasztva cáfolja.
Elmondása szerint nemrég 32
millió forintos pályázati támo-
gatást kapott a falu, amit egy-
részt a kultúrház belsõ fel-
újítására (korábban már sor
került a külsõ renoválásra) sze-
retnének fordítani az egyéb
faluszépítési programok mel-
lett, megújult a játszótér, be-
indult a szociális földprogram.
Trojkó Tamás leszögezte: to-
vábbra is úgy végzi a munkáját,
ahogy addig, vagyis szívvel és
lélekkel.

Petriventén – a jelenlegi
állás szerint – október 6-án
tartják az idõközi választást.
Tudják milyen nap ez? Nem-
zeti gyásznap, az aradi vér-
tanúk emléknapja!

Ez már nem is szatíra. In-
kább tragédia…

A kialakult helyzettel kap-
csolatban megkerestük a

, ahol
fõigazgató az

alábbi tájékoztatást adta la-
punknak:

– Petrivente község képvi-
selõ-testülete a megjelent saj-

Zala
Megyei Kormányhivatalt
dr. Sifter Rózsa

tóhírek szerint 2013. július 10-
én önfeloszlatásról döntött. A
polgármester jelezte, hogy nem
hívta össze a testületi ülést,
ezért törvényességi felügyeleti
vizsgálatot indítottunk. Ezt
követõen, a jegyzõkönyv be-
érkezése után, törvényességi
felhívással éltünk. A képviselõ-
testületnek 30 nap áll rendel-
kezésére az augusztus 8-án
kiküldött felhívásban foglaltak
megtárgyalására.

Az ügy újabb fejleményeire
természetesen visszatérünk.

E.E.

A nemrég felújított játszótér. Ki játszik kivel?

Beindult a szociális földprogram – mondja a polgármester.
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8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 89.
Tel./fax: (+36) 92-325-558
Mobil: (+36) 30-947-0654,

(+36) 30-505-5761
E-mail:

keramiakft@keramiakft.t-online.hu
www.keramiakft.hu

- Kályhacsempe-gyártás
- Samottanyagok, tüzelõajtók, kandallóbetétek

- Cserépkályhák, kandallók építése
Egyéni elképzelések szerint tervet készítünk

Nyitva tartás:
hétköznap: 7 - 12 és 13 - 16, szombat: 9 - 12

KERÁMIA Kft.

Az elmúlt napok váratlan és
meglepõ híre volt, hogy le-
mondott polgármes-
tere,

A Zala-parti kisvárosban
2009-ben, az addigi polgár-
mester, halála
után megtartott idõközi válasz-
táson kapott bizalmat a füg-
getlenként induló Vertetics
László, aki 2010-ben, a soros
önkormányzati voksoláson is
elnyerte a zalalövõiek bizal-
mát. Mostani lemondása min-
denkit meglepett, annak okait
csak találgatni lehet, hiszen az
újságíróknak nem kívánta indo-
kolni döntését. Kiadónk is meg-
kereste az okokat firtatva, de
mi sem kaptunk konkrét választ.

– A képviselõ-testület tag-
jainak leírtam, hogy miért

Zalalövõ
Vertetics László.

Kozma János

Miért mondott le Vertetics László?
Idõközi polgármester-választás lesz Zalalövõn

döntöttem így, többet nem
szeretnék ezzel a témával fog-
lalkozni – mondta érdeklõdé-
sünkre Vertetics László, majd
még hozzátette: – Nem hivatali
okok játszottak szerepet dön-
tésemben, hanem magánjel-
legûek.

– Semmi! Kizárólag családi
okok miatt döntöttem így.

Az idõközi voksolás idõ-
pontjáról a helyi választási bi-
zottság dönt majd. Addig az
alpolgármester,
látja el ideiglenesen a város-
vezetõi teendõket.

Zalalövõn máris megkez-
dõdtek a találgatások arról,
hogy várhatóan kik indulnak
majd a polgármesteri címért

– Tehát semmi közük a
közélethez?

Herczeg Imre

az idõközi választáson. Kézen-
fekvõ volt, hogy megkérdez-
tük Herczeg Imrét is.

– Ezen még nem gondol-
kodtam, sok egyéb dolog fog-
lal most le – válaszolt az alpol-
gármester.

Régi, rutinos induló a vá-
lasztásokon a
„Salla” Mûvelõdési Központ
igazgatója, a képviselõ-testület
tagja. Természetesen õt is meg-
kérdeztük.

– Egyelõre nem téma az
idõközi választáson való indu-
lásom, hiszen a közelgõ Zala
Menti Napok rendezvénysoro-
zat szervezése minden perce-
met leköt. Ezen a kérdésen
még ráérek gondolkodni.

Pintér Antal,

Gödörházi Norbert Fi-
desz-KDNP

– Indul az idõközi válasz-
táson? –

a
támogatásával in-

dult 2010-ben a polgármester-
választáson, de akkor nem sike-
rült nyernie, viszont bekerült a
képviselõ-testületbe.

kérdeztük tõle is.
– Még nem döntöttem, de

pillanatnyilag valamivel annak
nagyobb a valószínûsége,
hogy elindulok – mondta a
képviselõ.

Zalalövõn természetesen to-
vábbra is beszédtéma Vertetics
László váratlan lemondása, hi-
szen semmi jel nem utalt arra,
hogy megválik hivatalától, s
feloldhatatlan ellentétrõl, kon-
fliktushelyzetrõl sem lehetett

hallani. Van, aki egyszerû, prak-
tikus okot lát döntése mögött,
mégpedig a megváltozott nyug-
díjtörvényt, ami õt is érinti.

Ezt azonban nem tudtuk
megkérdezni az érintettõl, hi-
szen lemondásához nem kí-
vánt az elmondottakon kívül
mást hozzáfûzni.

E.E.

Ismét idõközi polgármester-választás lesz Zalalövõn.

Vertetics László: – Nem hivatali okok játszottak szerepet dön-
tésemben.

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Kánikula

– Minden rosszban van valami jó is, gazduram. Magának
elégett a kukoricája, viszont tele voltak a Balcsi partján a
szállodák!

Nosztalgia

– Igazán lehetne már egy retró-aratás, szomszéd!
Mennyire más lenne a marokszedõ lányok farát nézni, mint
ezt a bürrögõ masinát!...

Rávezetés

– Most mondták be, hogy a kormány visszafizette az
IMF-hitel utolsó részletét. Ideje lenne, hogy kövesd a jó pél-
dát, Jocókám!...

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

•

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183

Mobil: 06 30/235-2482

E-mail: karmacsigumi mobilio.hu@

GUMISZERVIZ

Ha jól akar járni...Ha jól akar járni...

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

Imázskampányba kezdett a

Egyebek mellett azért, hogy a
magyar vidék politikailag ke-
vésbé tájékozott népe is meg-
tudja végre, hogy a DK

új pártja. A párt
berkein belül úgy látják, hogy
az emberek (választópolgárok)
jelentõs hányada mai napig a
szocialista párthoz köti az egy-
kori pártelnököt, holott már jó
ideje a fenti formáció élén

Demokratikus Koalíció (DK).

Gyur-
csány Ferenc

Gyurcsány nyolcmillióért
– avagy a megkerülhetetlen tényezõ

küzd a demokráciáért, a köz-
társaságért.

A DK óriásplakátok kihe-
lyezésével indította kampá-
nyát. A hatalmas Gyurcsány-
portré mellett az „Összefogás-
sal a Köztársaságért!” szlogen
díszeleg a plakátokon, melye-
ket abszolút többségben vidé-
ken, kistelepüléseken helyez-
tek el. , a párt
ügyvezetõ alelnöke, egyben
kampányfõnöke nyilatkozata

Molnár Csaba

szerint Budapesten és néhány
nagyvárosban nagy a párt is-
mertsége és Gyurcsány Fe-
renchez való kötõdése, ezért
inkább vidéken próbálják a
plakátkampány révén növelni
ismertségüket, népszerûségü-
ket. Ugyanakkor a több mint
félezer kihelyezett plakáton
megjelenõ jelmondattal balol-
dali összefogásra is buzdí-
tanak.

Az alelnök nyilatkozata sze-
rint az akció mintegy nyolc-
millió forintba került, mivel a
párt állami támogatásban nem
részesül, a plakátkampány ára
adományokból és a DK tagjai-
nak felajánlásaiból jött össze.

Az imázskampányt a Face-
bookon, majd szórólapozással
és vidékjárással kívánja foly-
tatni a DK: Molnár Csaba kö-
zölte, hogy több ezer tagjuk
osztogatja majd az utcákon a
szórólapokat, s miután a DK
900 településen van jelen az
országban, választók tízezrei
találkozhatnak személyesen a
párt helyi képviselõivel.

Gyurcsány tehát ismét be-
lelendült. Az már korábban ki-

derült, hogy a bukott minisz-
terelnök erõsen fertõzött az
exhibicionizmus vírusától, igen-
csak hajlamos a magamuto-
gatásra. Ugyanakkor kétségte-
len tény, hogy egy ilyen semmi
pártot, mint a Demokratikus
Koalíció, rajta kívül más arccal
aligha lehetne eladni. Mintegy
kétszázezer szavazó (Õszöd ide,
vagy oda) változatlanul tûzbe
megy Gyurcsányért, legyen
akármilyen politikai csoporto-
sulás vezérürüje. A plakátkam-
pány nem titkolható célja az,
hogy ezen a „megátalkodott”
rétegen túl is, Gyurcsány is-
mertsége révén további támo-
gatókra tegyen szert a Demok-
ratikus Koalíció.

Az jelenidõben is látható
már, hogy Gyurcsány Ferenc
megkerülhetetlen lesz a 2014-
es választások alkalmával. A
formálódó, most még megle-
hetõsen amorf baloldali válasz-
tási szövetségnek, a

vezette -nek
és a nevével
fémjelzett -nek min-
denképpen számolnia kell
Gyurcsánnyal. A folyamatban
lévõ egyezkedések során jól
nyomon követhetõ, hogy amint
mondani szokás: a szocialisták
és Bajnaiék Gyurcsányt se le-
nyelni, se kiköpni nem tudják.

Mester-
házy Attila MSZP

Bajnai Gordon
Együtt-PM

f.l.

A szocialisták és Bajnaiék Gyurcsányt se lenyelni, se kiköpni
nem tudják.

Hithû káder

– Semmilyen módszerrel nem tudtam leszokni. Most,
hogy fideszesé lett a trafik, rá sem tudok nézni a bagóra!...

Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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:
tehéntejbõl készült friss és érlelt sajtok,
házi túró, tejföl, vaj, orda, natúr joghurt.

Kecsketejbõl készült termékeink:
friss és érlelt sajtok.

Kínálatunk:

A

várja kedves vásárlóit!

Hetési Kézmûves Sajtmûhely

Termékeink megtalálhatók: , .
vagy a .

Telefon: 06/70/321-2144. resznekisajt@gmail.com

Resznek Mártírok utca 24
lenti piacon

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényel-
hetõ támogatási kérelmemet jóváhagyták.

A 40 000 euró támogatásból új gazdaságot kívánok lét-
rehozni.

Gazdaságom fõ tevékenysége tejtermelõ szarvasmarha-
tartás lesz.

Resznek
Horváth László Gábor

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

vállalkozó
Tel.: (30) 946-0633

Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása!

„Augusztus 20.: AZ ÚJ KE-
NYÉR ÜNNEPE!... A cséplés
befejeztével tehát minden joga
megvan a falu népének hozzá,
hogy annyi küzdelem és annyi
fáradozás után megpihenjen
és augusztus 20-át, Szent Ist-
ván napját munkája gyümöl-
csének, az új kenyér ünnepé-
nek szentelje.

Ezen a napon minden falu-
ban, ahol csak kommunista
pártszervezet van, számba
vesszük az elmúlt esztendõ
küzdelmeit, levonjuk a tanul-
ságokat s a jól végzett munka
örömével népünnepélyt tar-
tunk. Készülõdjék hát minden
falu és mezõváros! Szervez-
zünk gyûlést, színpompás fel-
vonulást! A gyûlés után való
népünnepélyt tarkítsuk szóra-
koztató mûsorszámokkal. Ha
már feledésbe merültek volna:
tanuljuk el az öregektõl az õsi
aratódalaikat, szemet-lelket gyö-
nyörködtetõ népi táncaikat.
Tanuljunk be verseket, rövid,
jól csattanó jeleneteket. Mu-
tassuk meg, hogy nemcsak a
munkában, de az igazi népi
kultúra terjesztésében és föl-
emelésében is élen jár a Ma-
gyar Kommunista Párt.”

Fenti idézet 1946-ban, a

augusztus 20. megün-
neplésére való készülõdése
idején fogalmazódott meg.

A II. világháború utáni u.n.
„koalíciós idõkben” a kom-

Magyar Kommunista Párt
(MKP)

Simlis kommunista hagyomány
– avagy AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

munisták eleinte burkoltan,
majd egyre nyíltabban, hango-
sabban arra törekedtek, hogy
az egyháznak a tömegekre ha-
tó befolyását minden eszköz-
zel visszaszorítsák. Jó példa er-
re augusztus 20-a ünneplése.

Korábban a jeles dátumhoz
semmi köze nem volt az új ke-
nyérnek. Augusztus 20-a egyér-
telmûen az egyház, kiváltképp
a katolikus egyház államala-
pító királyunk
tiszteletére rendelt ünnepe
volt. Az új kenyér ünneplé-
sének hagyománya jóval mesz-
szebbrõl eredeztethetõ.

A katolikus egyház a 13.
századtól ünnepli július 15-én
az apostolok oszlása (lat.: di-
visio apostolorum) ünnepét.
Egyházi krónikák szerint az
apostolok ezen a napon raj-
zottak szét Jeruzsálembõl a vi-
lág minden sarka felé, hogy
hirdessék Krisztus evangéliu-
mát. A századok során ehhez a
naphoz kötötték az aratás be-
fejezését, s az aratóünnepeken
megjelent az új búzából sütött
kenyér is.

A magyar kommunisták az
új kenyér július 15-i ünnepét
egyszerûen áttették augusztus
20-ra, s mint általuk újra felfe-
dezett, újraélesztett ünnep-
ként próbálták minden eszköz-
zel ráerõszakolni a honi köz-
tudatra. (Ezzel az Országos
Nemzeti Szövetség már évti-
zedekkel korábban próbálko-

Szent István

zott. A soknemzetiségû, külön-
bözõ egyházakhoz, felekeze-
tekhez tartozó Magyarorszá-
gon nem sikerült Szent István
ünnepét általánosan elfogadot-
tá tenni, ezért a szövetség az
ünnep „össztársadalmiabbá” té-
tele érdekében szorgalmazta a
két ünnepnap kapcsolódását.
A kommunisták lényegében
akkor is simliztek, tulajdon-
képpen csak „lenyúlták” a ko-
rábbi ötletet.) Hosszabb távú
cél természetesen az volt,
hogy a „hagyomány” csinnad-
rattás ünneplése minél inkább
homályba taszítsa a Szent Ist-
ván-nap szakrális jellegét, fel-

edtesse azt, hogy az ország
fennmaradása, a magyarság
megmaradása nagymértékben
az ezer éves keresztény tradí-
ciónak köszönhetõ.

f.l.

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt fõtitkára megszegi
az új kenyeret 1948. augusztus 20-án.

A magyar kommunisták az új kenyér július 15-i ünnepét egy-
szerûen áttették augusztus 20-ra.
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Szeretettel hívjuk Önt,
kedves családját és

ismerõseit
a szabadegyetem

elõadásaira.

2013 2014/ .
M M K

Sz

*** ***

agyar ûveltség incsestára
abadegyetem

Szellemi Tanácsadó
Testülete

Nagykanizsa

Akik még lélekben velünk vannak:
, és ,

L. (Mag-
dika) (Magdika)

A hõsök történelmét mindig és minden korban a hóhérok írják!
A szíved szabad, legyen bátorságod követni!

„ ”

18.00 A magyar irodalom gyöngyszeme csillagmítoszi
foglalatban
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára/Az ég tetejébõl a
juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,/A juhásznak úgyis
melege vagyon.”

mûvészettörténész
: Kondricz Albert pékmester és családja

18.00 ÉLETTÖRTÉNETE ÉS SZAKMAI MUNKÁSSÁGA
(P) orvosprofesszor, egyetemi

tanár elõadása
Az elõadás díszvendége: gépész-
mérnök -geofizikus (92. éves)
Beszélgetést vezeti: olajmérnök
Az est házigazdái: Magyar Olajipari Múzeum, Magyar
Kohász-Bányász Egyesület és az Olajos Szenyiorok
Hagyományápoló Köre - Nagykanizsa

18.00 Mit jelent a Szent Korona Tan alapján álló történelmi
alkotmány?
A magyar beavató Szent Korona és a szakrális törté-
nelem kapcsolata

tárogatómûvész

Az est házigazdája: Tóth István és családja - Kaposvár

18.00 A magyar Szent Korona kódolt üzenetei
(P) Fehér ló - Kheopsz piramis - Stonehenge és a Szent

Korona kapcsolata
mûvelõdéskutató

: Tóth István és családja - Kaposvár

18.00 Az ember és az élhetõ Föld nevû bolygó kapcsolata
(P) A szerves gondolkodás és a „szeres” élet lényege

fizikus
: Balogh László géplakatos mester

Buda Ernõ Bors István Honty Márta Trombitás István,
Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Károlyné

, Fekete Gyula, Rózsás Jánosné , Darab
Csaba, Síklaki István, Romhányi László, Bodnár Attila,
Kovács János, Rosta Sándor, Bátki József, Keleti Ilona,
Andor József, Nagy Gyula, Rózsás János, Rácz Sándor,
Magyar József, Kiss Dénes

Csak tiszta forrásból
A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA

JÁNOS VITÉZ ÉS NAGY TITKOK

Pap Gábor

BUDA ERNÕ GYÉMÁNTDIPLOMÁS BÁNYAMÉRNÖK

dr. Makovitzky József

JESCH ALADÁR

Szlávik Tibor

ELSÕ LÉPCSÕFOK A SZENT

Vesztergám Miklós

JÉZUSPASSZPORT - Idõkód I-II.

Berta Tibor

TUDOMÁNY ÉS HAGYOMÁNY

Géczi Gábor

KI A MAGYAR? MI A MAGYAR?

Helyünk az országban és a világban - Mûvelõdéstörténeti
szabadegyetem - 24.

szeptember 20.

vetítettképes elõadása
Az est házigazdája

október 18.

október 25.

vetítettképes
elõadása

november 15.

vetítettképes elõadása
Az est házigazdája

november 29.

vetítettképes elõadása
Az est házigazdája
és családja

december 13.

17.50 A szabadegyetem baráti közössége koszorút és
virágokat helyeznek el a -emlék-
mûnél.

(P)

(P)

Nagy-Magyarország

KORONATANHOZ

18.00 A magyarság egyetemes öröksége és küldetése a
világban

néplélek-kutató vetítettképes elõadása
Az est házigazdái: Magyar Tibor és családja

18.00
(P) KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÖLCSESSÉG

Mitõl szent a magyar Szent Korona?
mûvészettörténész vetítettképes elõadása

** A magyar örökség érdekében kifejtett szép és
önzetlen emberi tettek elismerése: ! **
Az est házigazdája: Kondricz Albert pékmester és
családja

18.00
(P) NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN ellenõrzött és mani-

pulált világa
A beszélgetés vendégei: , a Hortobágyra
Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének Tisztelet-
beli Elnöke, vitéz – 1956-os hõs - „pesti
srác”, a Dél-Afrikai Magyar Közösség Tiszteletbeli
Elnöke, vitéz 1956-os elítélt,

, vitéz , Hartman
Józsefné - volt GULAG-rabok,
vitéz a Történelmi Vitézi Rend Zala
Megyei Székkapítánya

18.00 „Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!
(P) /Magyarországnak édes oltalma, Szent kerályok közt

drágalátus gyöngy,/csillagok között fényességes csillag.”
mûvelõdéskutató vetített-

képes elõadása
A Szent László Király Népfõiskolával közös szervezésben

18.00 „Eltölt tõlem már minden…” Bartók nyomában Erdélyben
(P) „Síppal, dobbal…” Magyar történeti és népi hang-

szerek bemutatása
népzenekutató vetítettképes elõadása

és koncertje
A Hungarikum Szövetséggel közös szervezésben.

mûvelõdéskutató vetítettképes elõadása
Az est házigazdája: Horváth Ferenc épületgépész
mérnök és családja

18.00 A „szerén” élõ ember mágikus tárgyai, égi vezetéssel
születtek - a magyar kép-jelírás gondolatiságában és
rendszerében.

néprajz-kutató vetítettképes elõadása
: Jerausek Gyula és Kása Lajos

Szervezõk - segítõk Kiss László, Wenczler Béla, Tóth Viktória,
Plicha Jácint, Németh Ferenc, Tóth István, Thúry Baranta
Közösség - Vörös András, Szent László Király Népfõiskola -

Horváth Gyõzõ
Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül!

- 06-30-5523388
: Nagykanizsa, Kálvin tér 4. /

AGYAR ÛVELTSÉG INCSESTÁRA ABADEGYETEM

Molnár V. József

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
„Angyali korona szent csillag”

Pap Gábor

PAJZSRA EMELÉS

LAKODALOM vagy MENNYEGZÕ

AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXV.
A bolsevizmus lélektana és mûködési modellje

Takács János

Csap Lajos

Mecséri József -
Hársfalvi Ferenc Sánci Ferenc

Nagy Klára Rózsa
Bartal György

KÖZÉPKORI FALKÉPEK SZENT LÁSZLÓ
KIRÁLYRÓL

Horváth Zoltán György

BARTÓK BÉLA és az összehasonlító
népzenekutatás

Birinyi József

A BEAVATÓ MAGYAR SZENT KORONA TÖRTÉNETE
Szántai Lajos

ÉGI VEZÉRLÉS II.

Szelestey László

ÉLÕ NÉPHAGYOMÁNY ZALÁBAN

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

Rajnai Miklós

:

Halis István Városi Könyvtár /
******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
M M K SZ

(P)

(P)

(P)

január 17.

február 7.

18.00 A „Csillagszedés” jövõt bemutató szokása.
Hozzásegíthetnek-e, igaz szertartások ahhoz, hogy
egy párkapcsolat, a családalapítás tartósabb legyen?

János zenetanár vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Tóth János asztalosmester és
családja

február 21.

március 7.

március 28.

április 18.

május 9.

Az est házigazdái
fafaragók és barátaik

május 16.

június 1. és 4.

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Bánffy
Miklós-díjas bölcsész

Hintalan László

rajnai.miklos@upcmail.hu
Helyszín

MEGHÍVÓ
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Két éve kezdõdtek el a
(

kutató,
gyógyszerész, toxikológus és
felesége, ) fej-
lesztései a településen, aminek
köszönhetõen a közjót szol-
gáló létesítmények felújítása és
különbözõ projektek valósul-
hatnak meg. A részletekrõl el-
sõként pol-
gármestert kérdeztük:

– Tíz fõvel alakítottuk meg
a Tormaföldi Gyermek Reha-
bilitációs Egyesületet, a tagok
között paksi és siófoki is van,
sõt budapesti alapítónk is
akad. Fõ célunk az, hogy egy
kis létszámú településnek is
nyíljanak meg a pályázati tá-
mogatási lehetõségek. Leg-
utóbb a Leader „Falufejlesztõ-
falumegújító” kiírásán egyesü-
letünk pályázott a kultúrház
felújítására – ahol a székhely is
kialakításra kerül – és 100 szá-
zalékos támogatás keretében 25
millió forintot nyertünk. Sokáig
nem tudtunk mit kezdeni az
óvoda épületével, most ugyan-
csak az egyesület és a Bertha-
házaspár kezdeményezésére
konyha és szálláshely kialakítá-
sára kerülhetett sor. A fõzés jú-
liustól indult, és az idelátoga-
tók ellátása mellett a szociális
étkeztetésre is lehetõség lesz.

Az egyesület legújabb ter-
veirõl, a gyermekrehabilitációs
elképzelésekrõl Szirmai Móni-
ka ügyvezetõt, az egyesület el-
nökét kérdeztük:

– Férjemmel, aki tizenhá-
rom éve foglalkozik daganatos
betegekkel, már korábban el-
terveztük egy olyan központ
létrehozását, amely beteg gyer-
mekek felgyógyulásában, keze-
lésében, a terápiában segít. Ez
az elképzelés Tormaföldén va-
lósulhat meg, csodálatos ter-
mészeti környezetben, állatok-
kal körülvéve, amely a lelki te-
rápia része lehet. Lovas terá-
piát tervezünk, megépült a lo-
vardánk és elsõ csoportjaink
már a nyáron megérkeztek tá-
borunkba, amely azért is egye-
dülálló, mert adottak a bent-
lakás lehetõségei, tehát a terá-
piát a leghatékonyabban tud-
juk ezáltal alkalmazni.

– Természetesen. Állatsi-
mogatóval várjuk õket, galamb,
birka, szamár, kecske, ló talál-
ható az állományunkban és a
lovas turizmus fejlesztésén is
fáradozunk, a kerékpáros, ba-
kancsos túrázás mellett. Pol-
gármester úr szavaihoz kap-
csolódva: a konyha és turista-
szálló egy épületben kapott
helyet, gyakorlatilag az egész
évben fogadhatunk vendége-
ket, nem kell várnunk a nyári

tor-
maföldi Bertha-házaspár prof.
dr. Bertha András

Szirmai Mónika

Kondákor József

– Egészséges gyermekek is
látogathatják központjukat?

Tormaföldét választották
Gyermekrehabilitáció és rákkutatás Zalában

gyermektáboroztatási lehetõ-
ségekre, a szünidõre. Jelenleg
az Új Széchenyi Terv pályá-
zatán várakozási listán va-
gyunk, amely feloldása után
további fejlesztési lehetõségek
nyílnak meg számunkra.

Prof. dr. Bertha András a kö-
zelmúltban tartott XX. termé-
szetgyógyászati kongresszus és
kiállítás alkalmával Természet-
gyógyászatért-díjban részesült.

– Gyõr-Sopron megyében,
egy pici faluban születtem, Sop-
ronban érettségiztem, majd ta-
nulmányaimat a szegedi orvosi
egyetem gyógyszerésztudomá-
nyi karán folytattam tovább –
idézi fel tanulmányait prof. dr.
Bertha András. – Doktoran-
duszként ott is maradtam az
egyetemen, majd gyógyszerész
doktor lett belõlem. A kémia
területe állt a legközelebb hoz-
zám, disszertációmat is ebbõl
a tudományból írtam, késõbb
Keszthelyre kerültem a toxiko-
lógiai intézetbe munkatársnak.
1986-tól magánpraxisomban
toxikológiai szakértõi munkát
kezdtem el és közben elvégez-
tem egy nemzetközi toxikoló-
giai kurzust is. Elsõ szabadal-
mam ebben az idõben szü-
letett, ami környezetvédelmi
szempontból az úgynevezett
víztartalmú üzemanyagok al-
kalmazását jelentette.

– Tulajdonképpen egy ké-
miai reakcióval be tudtam köt-
ni az olajfázisba a vizet, amely
technológia már körbefutotta
az egész világot. Ennek kap-
csán töltöttem Kanadában há-
rom évet, majd Svájcban ötöt,
de már akkor az étrendkie-
gészítõk felé fordult az érdek-
lõdésem. Ennek egyik oka,
hogy a szabadalom szép dolog,
fõleg, ha minél több ország-
ban tesszük védetté, ám na-
gyon költséges. Hogy értsék:
százmilliós nagyságrendrõl be-
szélünk, ha azt akarjuk, hogy
futamidõn belül megmaradjon
a szabadalom, ami húsz év.
Három étrend kiegészítõvel
kapcsolatos szabadalmam után
jelenleg ilyen fenntartási díjat
fizetünk.

– Alapelvünk, hogy az ál-
talunk kitalált dolgokat úgy
hasznosítsuk, hogy az valaki-
nek a javát szolgálja. Nem sze-
retem a villogást, inkább a hát-
térben maradok és onnét irá-
nyítom a dolgokat. Legjelentõ-
sebb szabadalmam egy olyan
hatóanyagnak a megtalálása, és
annak preklinikai kísérletei –
amelyek 17 év után a mai na-
pig folynak –, amely egy ter-

– Ez mit jelent a hétköz-
napok nyelvén?

– Mi az, amit felfedezett,
természetesen nem a titkokra
vagyunk kíváncsiak!

mészet adta lehetõséget hasz-
nál ki. Amikor természetes
anyagokról beszélünk, min-
denki a növényvilágra gondol,
én azonban az állatvilág felé
fordultam. Egy bizonyos állat-
faj emberre nem patogén, te-
hát nem megbetegítõ, hanem
védekezõ rendszerének alap-
jait tartalmazza a kapszulám.
Érthetõbben:

Olyan
hatóanyagot termel, amely a
sejtosztódás folyamatában csak
a jó sejtek képzõdésének irá-
nyába enged sejtszaporodást.
Azt tudjuk, hogy a fogamzástól
a halálunkig az életünk nem
szól másról, mint a sejtosztó-
dásról. Ez a folyamatos sejt-
osztódás biztosítja számunkra
a jó érzetet, az érzelemvilágot,
életkorunk kitolódását. Ez elõ-
re beprogramozott rendszer
szerint mûködik, de van egy
folyamat a DNS replikációban,
az újjáfelépítés rendszerében,
amit mutációnak nevezünk. Az
immunrendszerünk arra való,
hogy ezeket a mutációkat ki-
védjük, ám véges dolog, hiszen
ha egy bizonyos idõ alatt a sejt-
csoporton belül 7-12 mutáció
lezajlik, abból egészen bizto-
san daganatos folyamat lesz.
Az emberi sejtmilliárdok tük-
rében ez a 7-12 arány a por-
szemnek a milliárd része, tehát
nagyon könnyû ebbe a hely-
zetbe kerülni. Az osztódó sejt-
ben jelen van két kész DNS-
spirál, amit egy enzim ellen-
õriz. Ha ez az enzim hibát talál,
akkor jelzést ad, és a sejtet
„öngyilkosságba” kergeti. Ezért
nem vagyunk valamennyien
daganatosak. A készítményem
olyan anyagot tartalmaz – egyéb-
ként semmilyen káros mellék-

annál az állat-
fajnál nem ismerjük a da-
ganatos megbetegedést, mert
védekezõ rendszere egy életen
át biztosítja a túlélést.

hatása nincs –, amely csak a
defektes sejtekhez nyúl. Van
egy gén (tumorszupresszor gén),
amely ezt az enzimet termeli,
ennek termelését serkenti a
szer. Ezt az enzimet ismerik a
tudósok 15-20 éve, elõ is tud-
ják állítani és azt gondolhat-
juk, hogy ezzel megoldódott a
rák-probléma, hiszen ha ezt be-
juttatjuk a szervezetbe, az gyó-
gyulni fog. Azonban a termé-
szet bonyolultabb, csak az en-
dogén, tehát magam számára
kitermelt enzim a jó, vagyis az
én enzimem önnek nem jó és
millió más embernek sem, és
ez visszafele is igaz. Az általam
kifejlesztett szer az enzim ter-
meltetésébe szól bele, a ható-
anyaggal elérem ezt a köz-
pontot és nekem termeli így a
saját enzimemet – hangzott a
professzor összefoglalójában.

Egyébként a Természetgyó-
gyászatért-díjat a szövetség a
természetgyógyászat és a me-
dicina területén kiemelkedõ
tevékenységet folytatók részé-
re ítéli oda. Idén ezt a díjat leg-
nagyobb örömünkre a Bert-
haPharma-Technology vezetõ-
je, a Bertha Medical Csoport
alapító tagja és elnöke, prof.
dr. Bertha András vehette át.
Rajta kívül még ketten kapták
meg ezt a kitüntetõ elismerést:

, az ENERGY
magyarországi leányvállalatá-
nak vezetõje és

orvos és Feng Shui szak-
értõ. Prof. dr Bertha András a
rákgyógyítás és megelõzés te-
rületén végzett több évtizedes
kimagasló kutató, felfedezõ,
felvilágosító tevékenysége el-
ismeréseként, és a Vitalitae ter-
mékcsalád megalkotásáért kap-
ta a díjat, amelyet ünnepélyes
keretek között adtak át a ren-
dezvény helyszínén.

Marosi Zoltán

dr. Fauszt
Teréz

- Dányi -

Szirmai Mónika örül annak, hogy Tormaföldén megvalósulha-
tott elképzelésük.
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1957-ben érdekes cikk je-
lent meg a megyei napilapban,
amely a

tesztelte.
Sorozatunk ezt a cikket idé-

zi fel, párhuzamosan bemutat-
va azt, hogy mi lett azóta ezek-
kel a presszókkal, éttermekkel.

Eddig a
, a , az

a
és a

tett látogatásról
számoltunk be. A következõ
állomás a . Az egyko-
ri Kossuth utcai, a „régi” OTP
mellett lévõ vendéglõ sem ta-

zalaegerszegi vendég-
látóhelyeket

Pontház Presszó-
ban Bárány Büfében
Arany Bárány Étteremben,
Nefelejcs Presszóban Béke
Étteremben

Kiskulacs

Az Arany Báránytól a Nefelejcsig
– avagy rendhagyó idõutazás Egerszegen (3.)

A volt Pontház Presszó terasza. A Véndiófa egykori személyzete.

Jelenleg a Véndiófa épületének felújítását végzik.

A Kiskulacsnak már nyoma sincs. A „régi” OTP mellett volt
egykor.

lálható már. Az újságíró a kö-
vetkezõ benyomásokkal távo-
zott 1957-ben a Kiskulacsból.

„Nos, a kulacs elég kicsi, s
ki mondaná el ugyanezt a pi-
szokról? Az asztalterítõk feket-
téllenek a kosztól. A pincér
feleslegesen fordítja meg a
vendég elõtt a terítõt. Hátha
tisztább a másik fele. Sajnos,
nincs szerencséje… Ilyen kö-
rülmények között hiába díszlik
a kifelé vezetõ ajtó felett a fel-
irat: Viszontlátásra. Kinek van
kedve odaragadni az asztalte-
rítõkhöz?”

Az újságíró utolsó állomása
a volt:

„Az ember nem is gondol-
ja, hogy milyen kellemes, ott-
honos, hangulatos ez a ragyo-
góan tiszta kis vendéglõ. A há-
romtagú kis jazz zenekar egész
jól játszik. Közvetlen, fesztelen
a hangulat, gyors és udvarias a
kiszolgálás. Sajnos, sör szom-
bat és vasárnap este itt nincs.
Zalaegerszegen ez már talán
hagyománynak számít?...”

A Rákóczi utcában lévõ
Véndiófa sokáig zárva volt.
Most új tulajdonosa van, a
kerthelyiség újra fogad vendé-
geket, az épületet jelenleg ta-
tarozzák.

A cikk szerzõje – az akkori
szokás szerint – a tanulságokat
is megfogalmazta:

„Nos folytassuk? Felesleges.
A tanulságot ennyibõl is le-
szûrhetjük. Többet látogassák
a vendéglõket, cukrászdákat el-
lenõrök, s persze ne roham-
léptekkel száguldjanak végig a
helyiségeken. Sõt még az sem
kizárt, ha néha megkérdeznek

Véndiófa

egy vendéget is. Hadd jusson
el a javaslatuk a vezetõk fü-
léhez…

Itt ér véget egyelõre soro-
zatunk. Szívesen folytatjuk, ha
olvasóink egykori fotókat és
korabeli élményeket is meg-
osztanak velünk. S ebben már

szerepelhet az ,
az , a vagy a
többi vendéglátóhely.

Várjuk élményeiket és a
fotókat!

Az archív fotókért köszönet
a -nak.

Erdõgyöngye
„Önki” Tulipán

E.E.

zalairetrogast.uw.hu

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831
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A hazai
- hasonlóan az 1946-os

– az állam-
polgárok széles tömegeit nyo-
morba döntõ esetként, mint
elrettentõ példa kerül majd be
a közgazdasági tankönyvekbe.
Oktatni fogják, hogy miként
jártak el a hitelezõ bankok erõ-
fölényük és piaci tájékozottsá-
guk birtokában a kiszolgálta-
tott ügyfeleikkel, és a felügye-
leti hatóságok miként szem-
lélték azt tétlenül.

Ma, amikor a kárvallott
ügyekben óriási számban nyúj-
tanak be kereseteket, úgy tû-
nik, hogy a bíróságoktól nem
várható a válságot véglegesen
rendezõ megoldás. A legfel-
sõbb bírói testület, a elé
kerülõ eset legalább is ezt su-
gallja. A számtalan pereset kö-
zül egyik sem szól arról, hogy
valóban mi is az alapvetõ prob-
léma a deviza alapú hitelekkel,
a felperesek csak azok egyik
vagy másik, joggal kifogásol-
ható elemét perlik. Miért szá-
mol fel a bank növekvõ mér-
tékben árfolyamrést, miért emelt
egyoldalúan kamatot, miért
szedi járulékos szolgáltatá-
saiért is a jutalékait deviza ala-
pon, stb. Jönnek is a bírói dön-
tések össze-vissza, tetszés sze-
rint elsõ- és másodfokon, egy-
másnak idõnként homlokegye-
nest ellentmondva. Ha jogerõs
döntés születik, ami az ügyfél-
nek ad igazat, akkor az érintett
bank a Kúriához fordul. A Kú-
ria felkéri szakértõi vélemény-
re a

,
amely ahelyett, hogy általános
és részletes szakvéleményt ad-
na a devizahitelekrõl, inkább
arról szakvélekedik, hogy az
ügyfél számára kedvezõ jog-
erõs döntés helybehagyása
esetén ránk szakad az ég, mert
bankcsõdök lesznek, ami le-
het, hogy még államcsõdhöz is
vezethet. Ahelyett, hogy mint a
fogyasztók pénzügyi ügyekben
felhatalmazott védõje kifejtené
véleményét a releváns kérdés-
ben, ijesztgetésbe kezd, ami
nem ezen nemes intézmény fel-
adata. (Rémületkeltésre ott van
a „demokratikus” baloldal.)

A bank- és államcsõd ve-
szélytõl egyébként megijednie
a kormánynak kellene, ha len-
ne rá valós ok, de nincs. A
Kúria meg salamoni döntést
hoz a konkrét esetben. A szer-
zõdést nem érvényteleníti, ha-
nem utólag kijavítja. Az árfo-
lyamrést maximálja, de elisme-
ri költségnek. Ilyen módon né-
hány forint majd visszajár az
ügyfélnek.

Lévén társadalmunkban ko-
difikált és nem precedens jog,
ez a többi nagyszámú deviza-
hiteles kárvallotton nem segít,
mehetnek egyenként perelni

deviza alapú hitel-
történet
pengõ inflációhoz

Kúria

Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletét (PSZÁF)

Megfékezni a vad devizahiteles bikát
ugyancsak kétes kimenetelek-
kel és pervesztesség esetén a
perköltségekkel megterhelten.
Szó sem róla, ez jó hír az
ügyvédeknek. Az ügyhöz tar-
tozik, hogy a fizetnivalók pon-
tosítása az ügyfelek kérésének
megfelelõen egy idõre lelassít-
ja a végrehajtásokat és talán
leállítja a folyamatban lévõ ki-
lakoltatásokat is. A bomba idõ-
zítésen talán sikerült az órát
átállítani, de attól az óra még
ketyeg. Ebbõl az ügybõl többet
az érvényes jog alapján nem
lehetett kihozni.

Nagyon úgy látszik, hogy
nálunk nincs olyan hatóság,
amelyik a devizahitelek ügyé-
ben a valóban releváns kérdé-
seket feltenné és ezek alapján
kérné a jogi állásfoglalást.
(Szemben például a friss EU-
tag , ahol a
hatóság kezdeményezett és
pert nyert nyolc bankkal szem-
ben elsõ fokon.) Olyanról nem
hallottunk eddig, hogy ezeket
a kérdéseket a hatóság nálunk
megfogalmazta volna. Ha ezek
a kérdések megfogalmazást nyer-
tek volna, a Kúriának lett volna
esélye a devizahitel terméke-
ket a tökélyig javítani, és nem
csak az árfolyamrés, mint vitat-
hatatlan költségelem dolgában.

Súlyos közérdeket szolgál
és eldöntendõ, hogy kapott-e
az ügyfél a hitelmûvelet kere-
tében devizát, amivel szaba-
don rendelkezhet, amit akkor
vált forintra, amikor akar. Nyil-
vánvaló, hogy a vitatott ügyek-
ben a hiteladósok kizárólag
forintot kaptak. Ezek után hi-
telüket deviza elõtaggal meg-
toldani ugyanolyan félreveze-
tés, mint a hamis karórákra
rakott Omega márkajelzés. (Ez-
zel szemben az exportõrök va-
lós devizában kapnak valós de-
vizahitelt.) Az ügyfelek rendel-
kezésére bocsátott kölcsöntõ-
ke tehát az a forint összeg,
amit részükre a bank folyósí-
tott és nem más, valami az ügy-
fél és a bank részére ismeret-
len forintösszeg, amit majd
egy külsõ körülmény, a pilla-
natnyi árfolyam határoz meg.
Ha az ügyfél nem kapott devi-
zát, csak forintot, akkor a válto-
gatásnak elmúlik az értelme,
hiszen forintban kapott össze-
get egyszerûen forintban kell
törleszteni, az ide-oda váltás-
nak végképpen semmi értel-
me. Ez nem más, mint további
költségeket szaporító tényezõ.

A fenti kérdéseket így meg-
válaszolva adódik a következ-
tetés, hogy a deviza alapú hi-
telek nem azok, aminek azokat
mondják, tehát javításra szoru-
ló, de nem megsemmisítendõ
hibás termékek. Ilyen átfogó
termékjavítást célzó eljárást
azonban az eddigi devizahi-
teles kálváriákat látva sem a kö-

Horvátországgal

zeli, sem a távoli jövõben nem
várhatunk. Várható viszont,
hogy a megoldatlan devizahi-
teles ügyhalmaz sokkal na-
gyobb társadalmi feszültséget
növelõ problémává terebélye-
sedik, mint amekkorát a PSZÁF
éppen a megoldásból vélt lát-
tatni, amikor bankcsõdökkel
és államcsõddel példálózott.

Ha a jogalkalmazók a jelen-
leg érvényes jogrend kereté-
ben nem tudnak megoldást
találni, akkor nincs más lehetõ-
ség, mint ismét a jogalkotóhoz
fordulni, vagy azokhoz, akik a
jogalkotást kezdeményezhetik.
Ebbõl a nézõpontból szemlél-
ve talán nem véletlen, hogy
tudatalattitól is vezérelve a Kú-
ria döntése után a várakozá-
saikkal nem egyezõ döntés
után a Kúria székháza elõtt
tüntetõk éppen a miniszterel-
nök lakásához vonultak pana-
szukkal. Megfogni a társadalmi
békét felborítani készülõ vad
devizahiteles bikát a költségek
oldaláról lehet. Törvény erejé-
vel kell kimondani, hogy a
deviza alapú hitelek valójában
forinthitelek, tehát hibás ter-
mékek, amiket a törvény erejé-
vel kell kijavítani utólag. Az
ügyfél tõketartozása az a forint
összeg, amit neki folyósítottak
és nem más. Minden olyan fi-
zetés, ami nem csökkentette az
ügyfél tõketartozását, az költ-
ség és ilyen módon része a
THM-nak. (Folyósítási költség,
hitelvizsgálat, szakértõi költsé-
gek, eddig fizetett árfolyamrés,
stb.) A hitel futamidejétõl kezd-
ve visszamenõleg meg kell álla-
pítani a THM maximális mér-
tékét a mindenkori jegybanki
alapkamatból kiindulva. Ha a
hitel mögött tárgyi fedezet is
van (lakóingatlan, más ingat-
lan, stb) a THM nem lehet több,
mint a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszerese. (Ez a
mindenkori késedelmi kamat,
ami rendkívül méltányos a ban-
koknak.) Azokat az összegeket,
amik az eddig fizetések alap-
ján a maximum THM felett a

bankoknak befolytak, a tõke-
tartozásra kell fordítani. Azon
ügyfelek esetében, akik az eljá-
rás után újra fizetõképesek,
minden szankciót meg kell
szüntetni, beleértve az esetle-
ges hitelfelmondásokat és ár-
verezéseket, valamint kilakol-
tatási kísérleteket.

Vannak a devizahitel törté-
netnek további tanulságai is.
Devizahitel esetén a bankok
másutt megajánlják ügyfeleik-
nek a határidõs kockázati le-
fedezés lehetõségeit. Ez bevett
gyakorlat, nálunk meg ki sem
alakult, talán nem véletlenül.
Ebben az esetben az olcsó
kamatozású frankhitelek költ-
ségeit a határidõs frankvételek
árfolyama pontosan annyival
drágította volna, amennyivel
elõnyösebb a frank kamata. Az
ügyfél azonnal láthatta volna,
hogy nem olcsóbb a hitel,
mint ha azt forintban veszi fel.
Az árfolyam kockázattól való
megszabadulásnak ez az ára.
Helyette azt az illúziót kellett
kelteni, hogy nagyon jól jár az
ügyfél. Ezzel az illúziólepellel
lehetett megfogni az ügyfelet
és behatárolhatatlan költsé-
gekbe hajszolni. Valódi deviza-
hitel és piacszerû árfolyam biz-
tosítás mellett a bankok a fran-
kot is folyósíthatták volna és az
ügyfél dönthette volna el,
hogy mikor vált ide és oda. Ki-
derülhetett volna, hogy kellett-
e frank a frankhitelhez, mert
hogy az áldevizahitel esetén
erre egyáltalán nem is volt
szükség. A terméket kifejlesz-
tõk vastag hasznot hozó ter-
mék fejlesztésére kaptak meg-
bízást, ahol a hitel látens búj-
tatott költségei majd eláraszt-
ják az ügyfeleket.

A végleges megoldásra ma-
rad tehát a törvényi megoldás,
devizának nevezett, e valójá-
ban forinthitelek mindkét fél
részére méltányos költségei-
nek törvényi meghatározása.
Minél elõbb, annál jobb.

közgazdász
Boros Imre

Tüntetõk a Kúria elõtt.
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Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

Angliát
Füzesi Adrián

Zalaegerszegi Boksz Klub

– A hazai ökölvívásban is
fényes karrier elõtt állt, mégis
Angliába szerzõdött. Hogyan
és mikor jött szóba mégis egy
külföldi bokszegyesület?

maga mögött hagy-
va hazatért , a

egy-
kori profi ökölvívója. Gyõzel-
meinek híre bejárta a hazai
sajtót. A szigetországban esélyt
kapott arra, hogy eredményes-
ségben, tudásban magasabb
szintre léphessen. Itthon 2003
és 2009 között (egészen addig,
amíg nem lett hivatásos öklö-
zõ) a magyar utánpótlás-válo-
gatott kerettagja volt. Kétsze-
res magyar amatõr bajnok és
több nemzetközi tornán is az õ
kezét emelték a magasba. A
külföldi benyomásokról, sike-
reirõl és hazatérésének okáról
kérdeztük a sportolót.

– Igen, Magyarországon is
voltak sikereim, hiszen öt pro-
fi mérkõzésen léphettem a
ringbe, ebbõl valamennyit si-
került megnyernem. Talán a
kihívás és a feljebb lépés moti-
vált. Az új helyszín és az új
tapasztalatok szerzésének re-

Sheffield után Zalaegerszegen
Füzesi Adrián újra magyar ringben

ménye mellett az is, hogy több
esélyt kaphatok a bizonyításra.
2009-ben váltam profivá, ez
idõ alatt, mint említettem,
mindössze öt mérkõzésen mu-
tathattam meg tudásom. 2011-
ben kaptam lehetõséget

-tõl (az MBE egy
brit birodalmi érdemrend – a
szerk.) néhány próbaedzésre. El-
töltöttünk egy hetet a sheffiel-
di edzõteremben, majd felaján-
lottak egy hároméves szerzõ-
dést a Sheffield Box Centre-nél.

– Jól éreztem magam. Egy
idõ után már otthonomként
tekintettem Sheffieldre. A beil-
leszkedésben voltak nehézsé-
gek, de az ottani emberek na-
gyon segítõkészek és nyitot-
tak. Amit hátrányként éltem
meg, az a családom és a ba-
rátaim hiánya volt.

– Az angol munkatempó
eleinte kicsit idegen volt szá-
momra. Teljesen más hozzá-

Glynn
Rhodes MBE

– Hogy érezte magát a szi-
getországban? Könnyen ment
a beilleszkedés?

– Milyen tapasztalatokra
tett szert, amelyek sikeresebbé
tehetik pályafutását?

állással edzenek és készülnek
egy-egy mérkõzésre. Sokkal
hosszabb a felkészülési idõ,
lényegesen keményebbek az
edzések is. Úgy gondolom,
amit ott láttam, azt sikerült
elsajátítanom teljes mértékben
és az ottani edzéstervet fogom
alkalmazni a hazai felkészülési
idõszakaimban is. Szeretném,
ha a hazai ökölvívóknak esé-
lyük lehetne külföldön meg-
mérettetni magukat.

– A nézõk, szurkolók hoz-
záállása más. Ott tényleg ér-
dekli õket a mérkõzés, és nem
sajnálnak idõt, valamint pénzt
áldozni igényes sportesemé-
nyekre, így akár egy boksz-gá-
lára. Magyarországon kissé hát-
térbe szorult a sportág, pedig
rengeteg tehetséges öklözõ
volt egykor. Manapság csak
egy bizonyos réteget érint a
boksz, pedig nagyon mélyek a
gyökerei hazánkban. Szeren-
csére a kormány támogatja a
sportágat és lassan, de bizto-
san újra ott lehet Magyaror-
szág a világ rangos szorítóiban.

– Igen, még tart a szerzõ-
désem. Ahogy említettem, a tá-

– Miben különbözik egy
angliai ökölvívó-gála a hason-
szõrû hazai eseményektõl?

– Még van egy éve a kon-
venciójából, Ön mégis haza-
jött. Milyen megfontolásból
tette ezt?

mogatóim, a barátok és a csa-
ládom nélkül nem tudtam ér-
tékelni az elért sikereimet
Angliában. Profi sportolóként
fontos számomra az elismerés,
a visszaigazolás, hogy jól csiná-
lom, amit csinálok. Sajnos
Sheffieldben ezt nem kaptam
meg száz százalékosan, így kis-
sé belefásultam és ezért is tér-
tem vissza Zalaegerszegre. Itt-
hon ismét az édesapám kezei
alatt edzhetek, ez óriási moti-
vációt jelent nekem. Úgy ér-
zem, itthon száztíz százalékot
hozhatok ki magamból és tel-
jesen megújulva, sokkal na-
gyobb elánnal térhetek vissza
a szigetországi ringekbe. Sze-
rencsére Glynn, a menedzse-
rem támogatott ebben a dön-
tésemben és továbbra is tart-
juk a már kialakult jó kap-
csolatot.

– Az itthoni közönség már
októberben láthat bokszolni.
Egyelõre angol mérkõzés nincs
a látótérben, de valószínûleg
még idén ott is ringbe szállok.
Szeretném kamatoztatni a kint
szerzett tudásomat, továbbá rö-
vidtávú céljaim közt szerepel
az is, hogy megpróbáljak lehe-
tõséget biztosítani hazai ököl-
vívóknak a külföldi debütálásra.

– Mikor láthatjuk újra szo-
rítóban, illetve mik a jövõbeli
tervei?

Farkas Márió

Sheffield után újra Zalaegerszegen. Várhatóan októberben
mérkõzik újra hazai ringben.
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Autó Fatér Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.

T.: +36-92-510-215. F.: +36-92-596-870

www.autofater.hu

Nyitva tartás: h-p.: 8-18, sz.: 9-13 h

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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Töredelmesen bevallom,
hogy csak a legritkább esetben
nézem a két nagy hazai keres-
kedelmi csatorna hírmûsorait.
Leginkább csak társasági kény-
szerbõl viselem el a széles tö-
megek által fogyasztott horro-
risztikus hírömlenyt, ami a két
médiumból parttalanul zubog
a jámbor tévézõre.

Mégis, néha megesik, hogy
a tömérdek gyilkosság, rablás,
erõszak stb. vég nélküli árama
között felkapom a fejem egy-
egy hírre, aminek borzadályos
volta mellett van valami diszk-
rét bája is.

Így történt ez a minap, ami-
kor a szibériai orvos esetével
találkoztam. A sztori szerint a
majdnem világvégi, Moszkvá-
tól 4100 kilométerre keletre
lévõ krasznorajszki térségben
drogfutárt kaptak el a rend-
õrök. Utasították a helyi kór-
ház orvosát, hogy a páciens
gyomrából operálja ki a he-
roint tartalmazó kapszulákat.

A sebész annak rendje s
módja szerint megnyitotta a
csempész drogoktól terhes
bendõjét. Látta a tömérdek
cuccot az emésztõszervben,
s alighanem ellenállhatatlan
kényszer kerítette hatalmába,
hogy elcsaklizzon néhány kap-
szula heroint a lebukott futár
gyomrából.

Ha már birtokába került va-
lamennyi a méregdrága tudat-
módosítóból, nem állhatta meg,
hogy magáévá tegye egy-két
kapszula tartalmát.

A rendõrök bódult állapot-
ban tartóztatták le a különös
drogtolvaj orvost, aki a cselek-
ményéért 12 év fegyházbün-
tetést is kaphat.

f.l.

Szibériai
drogtolvaj
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (7.)

Hogy egy ilyen látványos
visszaesés után is szeretik még
a labdarúgást
arra nagyon jó példa a bajnok-
ság folytatása: március 3-án az
NB II. Nyugati-csoportjában a

találkozójára 1500 nézõ
volt kíváncsi. A további hét mér-
kõzésre összesen 2550! Az NB I-
ben is csak öt találkozóra láto-
gattak ki többen, mint Eger-
szegen. S ezen az öt mérkõzé-
sen sem sokkal többen.

Mi lenne ha… Ezt felejtsük
el! Pillanatnyilag ez van.

Február 22-én riportot ké-
szítettünk , Za-
laegerszeg polgármesterével. Ar-
ra voltunk kíváncsiak, hogy vál-
tozott-e a helyzet a
vezette . és az

között legutóbbi be-
szélgetésünk óta. A mostani
epizód zárásáig nem kaptam
visszajelzést a polgármestertõl
a cikkel kapcsolatban.

Történt azóta egy érdekes
dolog információink szerint.
Gyutai Csaba polgármester egyez-

Zalaegerszegen,

ZTE

Gyutai Csabával

Nagy Ferenc
ZTE FC Rt önkor-

mányzat

Ez a bajnoki év választ adott arra is, hogy jelentõsen visszaesett
a ZTE FC utánpótlása. Volt mihez hasonlítani, hiszen korábban
NB I-es ifjúsági bajnokcsapatai voltak Zalaegerszegnek. Íme az
egyik aranygeneráció!

tetésre kérte március elsejére
Nagy Ferencet a 2005-ben kö-
tött szerzõdések miatt. A több-
ségi tulajdonos ,
ZTE FC Rt. ügyvezetõjét küldte
maga helyett, aki nem tulaj-
donos, ilyen horderejû dolgok-
ban nem tárgyalóképes, s a ne-
ve nem is szerepel a három
megállapodás egyikén sem. Sõt,
2005-ben még nem is volt a
ZTE-nél.

Szerintem Nagy Ferenc pac-
kázik az önkormányzattal, s a
várossal. Tisztában van azzal,
hogy nem neki sürgõs az ügy. A
2015-ig szóló szerzõdés alapján
az önkormányzatnak fizetnie
kell, s az inflációs indexálásból
sem jöhet ki rosszul a klub
többségi tulajdonosa. S talán
még a után járó ma-
radék pénz is megérkezik a
számlára. Ráadásul a pályát is
ingyen használhatja gyakorlati-
lag a csapat.

Vajon kit terhel a felelõsség,
hogy 2005-ben a város szem-
pontjából ilyen elõnytelen szer-

Dézsi Attilát

Rudnevs

Zalaegerszeg nekem a legszebb – hirdeti a felirat. S ha még
NB I-es csapata is lenne?...

zõdések születtek? Lehetnének
ezek a megállapodások kedve-
zõek is, ha a ZTE ma az élvo-
nalban szerepelne, hazai mér-
kõzésein 6-8 ezer nézõ szur-
kolna. Egy sportközgazdász sze-
rint ennyi fizetõ nézõ mellett –
takarékos gazdálkodással – már
nem veszteséges egy magyar
futballklub. Természetesen egy
átlagos támogatói kört figye-
lembe véve. Ezek a szponzorok
azonban lassan elkopnak a csa-
pat mellõl.

Sajnos nem így alakult a
helyzet. A ZTE NB II-es, a hitel
még ketyeg, a város fizet, a jövõ
bizonytalan. Ráadásul az az em-
ber dirigál, aki inkább hálás le-
hetne a városnak, s nem bíró-
sági útra terelni az „inflációs
indexálást”.

Jó lenne azt is tudni, hogy
kik voltak ezeknek a megállapo-
dásoknak a megfogalmazói. Kik
szerkesztették azokat a passzu-
sokat, amelyek vakvágányra te-
relték a jelenlegi városvezetést?
Hogyan lehetett olyan monda-
tot beleírni, hogy a

A korábban már
említett és

mel-
lett született egy

is 2005. jú-
lius ötödikén. Az önkormányzat
kötelezettségei között szerepel,
hogy adósként átvállalja a ZTE
FC az „OTP és Kereskedelmi
Bank Rt.-vel” szemben fennálló,
2011-ben lejáró 140 millió fo-
rint hiteltartozását. Továbbá azt
is vállalja, hogy a ZTE FC Rt.
által 2005. júliusában felvett
200 millió forint erejéig garan-
ciát nyújt. Az önkormányzat
2005-ben évi nettó 80 millió
forint támogatást biztosított a
ZTE FC Rt.-nek. Korábbi epizód-
jainkban már említettük, hogy
2006-ban nettó 90 millió mûkö-
dési támogatást nyújtott, s az
összeg 2007-tõl a hivatalos inf-
láció mértékének megfelelõen
emelkedett.

Kikötötték továbbá, hogy a
támogatás mértékének csök-
kentése tekintetében csak ak-
kor folytatnak egyeztetõ tárgya-
lást, ha a ZTE FC Rt. kiesik
(korábbi részünkben már írtuk,
hogy csak a részvénytársaság
által mûködtetett csapat eshet
ki, de ez a hiba ebben a meg-
állapodásban is szerepel – E.E.)
az elsõ osztályból, de a támo-
gatás mértéke ekkor sem lehet
kevesebb a felvett hitelek – 140
millió, 200 millió, 100 millió –
tõke és kamat törlesztõ rész-
letének éves együttese össze-
génél.

Nos, – többek között – er-
rõl, s a szerzõdések módosításá-
ról szeretett volna szerintem
tárgyalni március elsején Nagy
Ferenccel, a ZTE FC Zrt. több-
ségi tulajdonosával Gyutai Csa-
ba polgármester. A találkozóra

szerzõdés
közös megegyezéssel sem fel-
mondható?

„Megállapodás” „Tá-
mogatási megállapodás”

„Együttmûkö-
dési megállapodás”
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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!

Gyutai Csaba: – Az a klubmodell, ami a ZTE-nél van, megbukott.

Kiss Ferenc (balról) kifogásolta, hogy Zalaegerszeg Önkormány-

zata nem volt hajlandó újabb megállapodásra. Újabb tízmilliókat

a feneketlen zsákba?

azonban az elnök helyett Dézsi
Attila ügyvezetõ érkezett…

Az elõzõ részben már emlí-
tettük, hogy március elsején e-
mailon interjút kértünk Nagy
Ferenctõl. A levél megérkezett a
ZTE-hez, de választ még nem
kaptunk.

Érdekes olvasmány

2012. június 21.-iki ülésének
jegyzõkönyve. Korábban már
említettem, hogy a ZTE FC Rt.-

2005-ben kötött szerzõdé-
sek utóhatása egyelõre felmér-
hetetlen. Az biztos, hogy ezen a
2012. június 21-én tartott köz-
gyûlésen már a pártharcok csí-
ráit lehetett felfedezni az el-
hangzott nyilatkozatokban.

Nincs okom védeni Gyutai
Csaba jelenlegi polgármestert.
Egyrészt azért, mert – bár kor-
rekt a viszonyunk – nem va-
gyunk baráti kapcsolatban. Más-
részt egyetlen forintot nem ka-
pott 24 éves fennállása alatt
Zalaegerszeg Önkormányzatá-
tól, illetve elõdjétõl, a Zalaeger-
szegi Városi Tanácstól kiadónk,
tehát nem vagyunk elkötelezet-
tek. Harmadrészt nincs is rá-
szorulva Gyutai Csaba az én vé-
delmemre.

A tény az, hogy a város örö-
költ egy szerintem vállalhatat-
lan örökséget. Ez akkora teher-
tétel, amivel szinte lehetetlen
megbirkózni.

Ezen a 2012. június 21-én
tartott közgyûlésen több tucat
napirendi pont szerepelt. A fi-
gyelem azonban igazán egyet-
len témára irányult.

cím-
mel a városi sportklubok hely-
zete került a középpontba.

A napirendi pont tárgyalá-
sának elején gyakorlatilag sorra

Zala-
egerszeg Város Közgyûlésének

vel

„Sportegye-
sületek támogatása, a ZTE KK
Kft.-vel kötött együttmûködési
megállapodás módosítása”

vették a város szinte valamennyi
egyesületének anyagi helyzetét
és támogatási kérelmét. Egy
külön cikksorozatot megérne a
többi sportág helyzetének, a
szakosztályok mûködésének be-
mutatása. Érdekes kép tárulna
olvasóink el.

Elõször kerülgették a forró
kását a képviselõk, de aztán

az frakcióve-
zetõje merített egy nagy ka-
nállal belõle.

„Amikor javasoltam polgár-
mester úrnak, hogy vegyük fel a
ZTE FC Zrt. témát, hiszen ezt a
bizottságok megtárgyalták, és
mindenkinek a gépén ott van,
engem az motivált, hogy az
egyik sajtóban olvastam az aláb-
bi támogatást, ahol a nyilatko-
zat úgy hangzik: a probléma az,
hogy az önkormányzat, amely
mindig támogatta a klubot, hú-
zódzkodik egy újbóli megálla-
podástól, a város költségvetési
tervet kért a ZTE-tõl, amit meg
is kapott, majd kiderült, hogy az
önkormányzat 63,5 millió Ft-os
támogatással tartozik a klub-
nak… Azért kellett volna meg-
tárgyalnunk, hogy legalább azt
mondjuk meg a polgármester
úrnak, hogy mirõl tárgyaljon a
ZTE FC Zrt. tulajdonosának, ve-
zetésével, hogy szeptemberben
már dönthessünk. Ha ezt szep-
temberben tárgyaljuk, ez való-
színûleg már esõ után köpö-
nyeg lesz, hacsak nem lesz még
a nyári idõszak alatt rendkívüli
közgyûlés, amikor ezt is napi-
rendre tudjuk venni.” – olvasha-
tó szó szerint a közgyûlési jegy-
zõkönyvben.

Ha jól értem, Kiss Ferenc ki-
fogásolja, hogy Zalaegerszeg
Önkormányzata nem volt haj-
landó újabb megállapodásra, va-
gyis további tízmilliókat önteni
a feneketlen zsákba.

Kiss Ferenc, MSZP

A 2010-ben felállt új városve-
zetés örökölte a ZTE-ügyet. Ki-
adónk természetesen nyilvá-
nosságra hozza majd azt is,
hogy 2005-ben, amikor azok a
bizonyos szerzõdések születtek,
ki hogyan szavazott.

Kiss Ferenc felvetésére vá-
laszolva Gyutai Csaba polgár-
mester elmondta, hogy 22 évvel
a rendszerváltás után tulajdon-
képpen annak a romjain pró-
bálnak építkezni, jövõképet al-
kotni. A város elkötelezett a
labdarúgó-csapat mûködtetése
mellett. Zalaegerszegen elsõ osz-
tályú labdarúgásra van szükség,
de az a klubmodell, ami itt mû-
ködik, megbukott. Az, hogy
mindenfajta összevásárolt kül-
föld játékosokkal építsen csa-
patot a tulajdonos, nem vezet
sehova. Ennek az lett a vége,
hogy elsorvadt az utánpótlás, s
olyan híreket is hallani, hogy
már a 13-14 éves korosztályból
is más klubok mazsolázzák, és
viszik el a zalai tehetségeket.
Gyutai Csaba szerint fontos szá-

mukra és szeretik az élvonalbeli
labdarúgást, de még fontosabb
az az 500 gyermek, aki a ZTE-
ben, az a 250, aki ,
az a 80, aki foci-
zik. Ennek a közel 1 000 gyer-
meknek a feltételrendszerét kell
biztosítani.

Gyutai Csaba már ezen a
közgyûlésen kijelentette: azt a
megállapodást, amit 2005-ben
kötöttek, újra kell tárgyalni, hi-
szen változtak a feltételek. Pél-
dául becsúszott egy olyan „ap-
róság”, hogy a ZTE kiesett az
NB I-bõl. Próbáltak pontos hely-
zetképet kapni a ZTE FC Rt. ve-
zetésétõl, s olyan üzleti elkép-
zelést is eléjük tártak, hogy 476
millió forint kiadása lesz a klub-
nak a 340 millió forintos be-
vétel mellett. A következõ év-
nek úgy futnak neki, hogy nin-
csenek kifizetve a játékosok,
nincs edzõ, nincs jövõkép. De
van mínusz 136 millió forint.
Ehhez nem adhatja nevét a város.

(Folytatjuk)

Andráshidán
Páterdombon

E.E.
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Fenyõbútorok 20-30 % kedvezménnyel

Anikó ágynemûtartós ágy
Méretek: 140x200

160x200
180x200

Leó 3 lépésben hosszabbítható
gyerekágy

Méret: 80x105-150-190 cm-ig

Anikó 6 fiókos,
2 ajtós komód

Méret: 125x110x45

Claudia 3 ajtós, 3 fiókos
teli tükrös nagyszekrény

Méret: 120x180x62

Andi 5 fiókos íróasztal
Méret: 115x95x59

Hédi kl 160 cm-es gardrób
63.500 Ft69.900 Ft

Évi elõszobaszekrény
33.300 Ft36.900 Ft

Elõszobaszekrények
nagy választékban

Íróasztalok nagy
választékban
bevezetõ áron
már 7.500 Ft-tól

Az akció 2013 augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig tart!

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)

(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)


