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Hamvazószerdától nagy-
péntekig tart a keresztények
számára a szent negyven nap,
a felkészülés, az elcsendesülés,
a lemondás, meditálás és be-
felé fordulás idõszaka. A böj-
tölés fogalma a köztudatban
mára meglehetõsen átalakult,
sokak csupán valamilyen étel-
rõl, elsõsorban a húsfélékrõl
való idõszakos lemondásnak
hiszik azt.

S bár az önmegtartózta-
tásnak valóban vannak külsõ
jelei, hagyományai, a böjti
idõszak valójában a belsõ, lel-
ki megtisztulást, felkészülést
szolgálja.

A csend keresésének idõ-
szaka ez, olyan alkotó, megtisz-
tító csend idõszaka, mely alkal-

Nagyböjt idején…
massá teszi a személyiséget a
harmonizációra világgal és ön-
magával.

A gondolkodás idõszaka, a
keresés idõszaka, az összegzés
idõszaka, a tisztán látás idõszaka.

Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy a böjtölés látványos, kül-
sõ jelei – hamvazkodás, ön-
megtartóztatás, zajos mulatsá-
gok kerülése – azt szolgálják,
hogy a külsõ zaj ne zavarja az
egyén belsõ csendjét.

A böjt a szuverenitás idõ-
szaka is, a szuverenitásé, mely
lehetõvé teszi, hogy az egyén
függetlenedjen, megszabadul-
jon az õt körülvevõ közeg el-
várásaitól, szokásrendjétõl.

Az egyedüllét – mely nem
azonos a magánnyal – és a

csend minden önmeghatáro-
zás alapja, az önmagunkkal tör-
ténõ – sokszor kifejezetten
fájó – szembesülés esélye és
lehetõsége.

A böjt a gondolat, a gon-
dolkodó ember terepe is, a
kérdések, és a lehetséges
válaszok megfogalmazásának
ideje.

Kik vagyunk, honnan jöt-
tünk, merre tartunk, mit, s
miért teszünk, mit, s miért
tesznek velünk mások, miként
akarunk, s miként tudunk vi-
szonyulni önmagunkhoz, s
másokhoz?

Milyen a viszonyunk sa-
ját korlátainkkal, a fizikai
lét ideiglenességével, félel-
meinkkel?

Egyáltalán, emberhez mél-
tó félelmeink vannak-e?

Netán vagyontárgyakhoz
köthetõ birtokviszonyok válto-
zásaitól reszketünk csupán?

S milyenek az örömeink?
Csupán a birtoklás örömét

keressük, vagy többet is?
Miként küzdünk meg nap-

ról napra a Reményért, s mivé
leszünk, ha elveszítjük azt?

A gondolat, s a gondolkodó
ember a harácsoló, önmagát
idõrõl idõre pusztulásba haj-
szoló üzleties, fogyasztói tár-
sadalom ellensége, emiatt a
csend is az.

Erõszakkal, számító ár-
mánnyal vették el tõlünk a
csendet, melyet aztán követett
a gondolat is.

A böjti idõszak remény, le-
hetõség, kísérlet mindezek
visszaszerzésére...

- nj -

Liturgikus hagyomány, hogy virágvasárnaptól a feltámadási
szertartásig a templomi feszületeket, továbbá a fõoltár képét
violaszín lepellel eltakarják.
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Hát megvolt. Itt volt. Gáz
lesz. Az egyszerû halandó,
értsd választópolgár szemszö-
gébõl ennyivel le is zárhat-
nánk az orosz elnök budapesti
vizitjét.

Persze látogatását
nem lehet ennyivel elintézni.
Az orosz elnök érkezése akko-
ra izgalmat váltott ki a balol-
dali ellenzék soraiban, ami-
lyent talán csak a vérbeli szur-
koló érezhet egy
derbi elõtt. A folytonosan úju-
ló -tõl az egyszemélyes

”-ig valameny-
nyi grémium megtartotta a

Putyin

Újpest-Fradi

MSZP
„mi Liberálisok

Putyin után
maga sajtótájékoztatóját. Elsi-
ratták a demokráciát,
tisztességét, Magyarországot
és az uniót, már-már a világ-
békét, s talán még

Tesco-s törzsvásárlói kár-
tyáját is…

A teljes ellenzék kedd dél-
utáni Orbán gyapálása során
igazából nem tudott semmi
újat felmutatni. Ellentétben az-
zal a francia állampolgárságú
Femen-hölggyel, aki félpucé-
ran tüntizett Putyin ellen az
Országház közelében. Az arra
járók alighanem tovább fognak

Orbán

Stanci né-
ni
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(Folytatás az 1. oldalról)

Putyin után

emlékezni rá, mint
energia-ügyi alkalmi

szakértésére. A felbuzdult fe-
minista amazon öltözéke jó-
szerivel egy „Putin, go home!”
(Putyin, menj haza!) feliratú
molinóból állt. A helyszín biz-
tosítására kivezényelt rend-
õröknek meglehetõs gondot
okozott a demonstráló nõ ud-
varias, a kényes ízlésû, nyu-
gatias, nem illiberálisok elvá-
rásainak megfelelõ módon va-
ló eltávolítása. Mindenesetre a
meglehetõsen lenge kosztü-
mös nõ demonstrációja volt az

Széll Ber-
nadett

összes Putyin ellenes tüntetés
legizgalmasabb epizódja…

Itt járt kedden Putyin. Szer-
da reggel jár a 6-os villamos. A
4-es metró is. A Gellért hegyen
a lány rendíthetetlenül tartja
az olajágat a Duna fölött. Ki-
nyitott a Nagyvásárcsarnok, a
csontnélküli karajt tegnapi
áron adják. A csirke farhátat is.
Dodó és Brumi a Mókus bü-
fében a hajnali féldecik párája
fölött azon mereng, hogy az
unió meddig hagyja jelenlegi
szinten a szabadfõzésû pálin-
kafõzés kvótáját, ami hatással
lehet az életben tartó nedû

napi ár-érték arányára. A Dé-
linél az alagút támfala a MÁV
szóvivõje szerint sajnos tovább
csúszik. Lesz viszont gáz.
Orosz gáz. A rezsicsökkentés
prolongálva.

És Orbán Viktor? Vajon
megsemmisült-e a magyar mi-
niszterelnök és Putyin
látogatása után? Idézzük

politológusnak a Pu-
tyin-vizit utáni gyorselemzé-
sét: „… nem teljesültek azok – a
valószínûleg nem is megala-
pozott – remények/félelmek,
amelyek a magyar kormányfõ

Merkel
Török

Gábor

sarokba szorítására, lehetetlen
helyzetbe hozására, vagy látvá-
nyos kudarcára vonatkoztak.
Orbán Viktort a nyilvánosság
elõtt inkább erõsítették, sem-
mint rombolták ezek a ta-
lálkozók. A magyar kormány-
fõ inkább látszott erõsnek,
jelentõsnek, fontosnak, sem-
mint gyengének, sérülékeny-
nek, gúzsba kötöttnek. Több
politikai haszna lett ezekbõl
a találkozókból, mint vesz-
tesége.”

No komment.
f.l.

Putyin és Orbán… Lesz orosz gáz…

A Putyin ellenes tüntetés legizgalmasabb epizódja.

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: origo.huFotó: origo.hu

A
legutóbbi ülésén elfogadta a

2015. évi költségvetését, mely-
nek bevétel-kiadási fõösszege
425 014 000 forint.

Döntés született arról is,
hogy a Zala Megyei Önkor-
mányzat tagként kíván csatla-

Zala Megyei Közgyûlés

Zala Megyei Önkormányzat

Elfogadták a költségvetést

kozni a magyarországi és ha-
táron túli magyar szakképzõ
intézményeket és szervezete-
ket magában foglaló

, melynek létrehozásával az
alapítók azt kívánják elérni,
hogy a térség magyar nyelvû
szakoktatási rendszereibõl ki-

Duna
Régió Szakképzési Klaszter-
hez

kerülõ fiatalok tudása megfe-
leljen a piaci elvárásoknak,
szélesebb kitekintéssel rendel-
kezzenek választott szakmájuk-
ban. A közös célok elérésé-
hez a szakképzési rendszerek
összehangolásán, határokon
átívelõ fejlesztésén, megújítá-
sán keresztül vezet az út, mely-
ben fontos szerep jut a duális
képzés megerõsítésének, a
külföldi szakmai gyakorlati és
részképzési lehetõségek meg-
teremtésének, illetve elektro-
nikus tananyagok kidolgozásá-
nak, oktatói továbbképzések-
nek. A kezdeményezés illeszke-
dik a kormány által meghirde-
tett „2015 - a külhoni magyar
szakképzés éve” programhoz,
melynek megvalósítására jelen-
tõs forrásokat különítettek el.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Önkormányzat tulajdo-
nában álló

2015.
évi üzleti terve.

Zala Megyei Terü-
letfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

A közgyûlés tagjai tájékoz-
tatást kaptak az önkormányzat
2014. évben végzett területfej-
lesztési és területrendezési te-
vékenységérõl, melyben a
megyei fejlesztési program el-
készítése mellett – Zala me-
gye kedvezõ földrajzi elhe-
lyezkedésének köszönhetõen
– kiemelt helyet foglalt el a
2014-2020-as uniós ciklusra
vonatkozó határon átnyúló
együttmûködési programok
tervezése

és
, amelyekbõl további je-

lentõs támogatási források-
kal számolhat a következõ
években.

A következõ idõszakban
rendelkezésre álló európai
uniós fejlesztési források ha-
tékony felhasználását elõse-
gítõ Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program végleges válto-
zatát várhatóan 2015 tavaszán
fogadja majd el a megyei köz-
gyûlés.

Ausztriával, Szlo-
véniával Horvátország-
gal

Elfogadták a képviselõk a 2015. évi költségvetést.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Régóta visszataszító lát-
ványt nyújt a folyó

és
között, a hídnál lévõ felsõ
szakaszon.

Többször is foglalkozott
már a a tarthatatlan
helyzettel, de nem történt ér-
demi változás. Bizonyítja ezt a
2011. februárjában és a nem-
rég készített fotó. Négy év (!)
telt el az elsõ és a második
felvétel között. A változás „csu-
pán” annyi, hogy most már
habzik is a víz a „szemétduz-
zasztónál”. Ez pedig nem jó jel.

Súlyosbítja a helyzetet,
hogy a parton illegális szemét-
lerakót fedeztek fel. A pethõ-
henyei polgármester,

a ügy-
félszolgálatához fordult. Beje-
lentése szerint „Az önkor-
mányzat augusztus hónapban
diákmunkásokkal kitakaríttat-
ta a település közterületeit,

Zala Za-
laszentiván Pethõhenye

Zalatáj

Deák Ist-
ván katasztrófavédelem

Szenny-sziget a Zalán
A parton pedig illegális szemétlerakót fedeztek fel

illetve külterületét. Ennek so-
rán szembesültek azzal, hogy a
Zala folyó partjánál lévõ vala-
mikori malomnál és annak kör-
nyezetében jelentõs mennyisé-
gû hulladék került felhalmo-
zásra. A bejelentõ véleménye
szerint a hulladék (amelyek
között pala, azbeszt, DDT vegy-
szeres és egyéb vegyszeres
zsákok, fekáliával telített szip-
pantott szennyvízmaradék stb.
található) az egykori termelõ-
szövetkezettõl származik. Tu-
domása szerint az érintett te-
rület (malom, malomtó, ma-
lomfej, malomárok, malomcsa-
torna, elõtározó) jelenleg a
vízügyi igazgatóság tulajdoná-
ban van.”

A katasztrófavédelem mun-
katársai helyszíni szemlét tar-
tottak, megállapították, hogy a
bejelentésnek van valóságalap-
ja. Mivel sem hatásköre, sem
illetékessége nincs ebben az

ügyben intézkedésre a kataszt-
rófavédelemnek, a közérdekû
bejelentést áttette a

. A felügyelõség meg-
állapítása szerint a hulladék a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság által kezelt, a Magyar
Állam tulajdonában lévõ terü-
leten került elhelyezésre. A te-
rület közigazgatásilag Pethõhe-
nyéhez tartozik, ezért a tele-
pülési önkormányzat
jár el környezetvédelmi ható-
ságként. Bevallom: nem szeret-
nék ebben az ügyben a falu
jegyzõje lenni. Kit szólítanék
fel a szemét, a hulladék elta-
karítására?… A tulajdonost, a
Magyar Államot? A kezelõt, a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz-

Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügye-
lõséghez

jegyzõje

gatóságot? Netán a Pethõhe-
nye Önkormányzatát?

Nyilván elõbb-utóbb, a bü-
rokrácia útvesztõin túljutva
tiszta kép és Zala-part tárul
szemünk elé.

Maga a folyó, a szenny-szi-
getes Zala esetében talán egy-
szerûbb a helyzet azzal kap-
csolatban, hogy kinek a köte-
lessége a megtisztítása, mivel a
vízfolyások – tudtommal – álla-
mi tulajdonban vannak.

Újabb négy év múlva talán
már nem ilyen riasztó fotót
tudunk készíteni a Zaláról a
híd árnyékában. Azért is bí-
zunk benne, mert idõközben
közérdekû bejelentést tettünk
a hatóságnál a folyó állapotával
kapcsolatban.

E.E.

Ez a fotó 2011. februárjában készült. Nem sok minden válto-
zott azóta. Csak eltelt négy év.

Most már habzik is a folyó a „szemétduzzasztónál”…

Az egykori Cságoly-malom Pethõhenyén. A helyén most
illegális szemétlerakó van.

Fotó ZalatájFotó Zalatáj

Fotó ZalatájFotó Zalatáj

Fotó: www.zalamalom.huFotó: www.zalamalom.hu

Influenzás idõk

– Hétfõn matekdoli... Nem lennék hálátlan, ha néhányszor
jó erõsen az arcomba tüsszentenél!

Rajz: Farkas László
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Az évtizedek óta növekvõ
feszültségeket halmozó nemzet-
közi pénzrendszer lényegét úgy
érthetjük meg legjobban, ha
összehasonlítjuk az ugyancsak
évtizedekig mûködõ és az elsõ
világháború kitörésekor végleg
feledésbe merült nemzetközi
pénzrendszerrel, az arany
standarddal.

Ebben a rendszerben az or-
szágok pénzét nemesfémek,
többnyire arany és ezüst képez-
ték. A központi jegybankok
rendelkezésére álló fémkész-
letek szabtak határt annak,
hogy a fém fedezetével mennyi
pénzhelyettesítõ kerülhet ész-
szerûen forgalomba. A nemzet-
közi fizetéseket nemzeti pénz-
nemekre kiírt pénzhelyettesí-
tõkkel (kereskedelmi váltókkal)
intézték. Ha valamelyik közpon-
ti bank laza pénzpolitikája kö-
vetkeztében túl sok pénzhelyet-
tesítõ került forgalomba és ju-
tott külföldi tulajdonosokhoz,
azoknak azonnal létrejött a túl-
kínálata. A túlkínálat csökken-
tette az illetõ pénz árfolyamát.

Eljött a pillanat, amikor a
csökkenõ árfolyamú pénznem
külföldi tulajdonosai inkább
beváltották aranyra a kibocsátó
jegybanknál a pénzhelyettesítõ-
ket, mint elszenvedték volna az
árfolyam további esését. Az
aranyra történõ átváltást min-
dig gondos kalkuláció elõzte
meg. Mi kerül többe: elszen-
vedni az árfolyam esését, vagy
vállalni a fizikai valóságában
megtestesült nemesfém keze-
léssel kapcsolatos költségeket?

Kialakultak tehát a még el-
viselhetõ pénzügyi volatilitás
(bizonytalanság) természetes
határpontjai az un. kiviteli és
behozatali aranypontok formá-
jában, amik jelezték a piacnak a
mozgásteret, amivel mûveleteik
kockázati kalkulálásakor szá-
molni lehetett.

A kamatszintek mozgására
is kiterjedt a bizonytalanság be-
határolása, hiszen a pénztöme-
gek országok közötti mozgását
a pénz kínálatának és keresle-
tének alakulását is az arany-

Amerika ikerdeficitje a mai világpénz

pontok szabályozták. Eddig és
ne tovább.

A pénzpiac valóban tökéle-
tesen szabályozott volt, a keres-
kedõ, a befektetõ, de maga az
állam, beleértve a jegybankokat
is pontosan tudtak az árfolyam-
mal és a kamatokkal is kalku-
lálni. A piaci mûködés szabály-
rendszere egyáltalán nem füg-
gött politikailag motivált embe-
ri tényezõktõl. Az államok által
ellenõrzött jegybankoknak csu-
pán az volt a feladatuk, hogy a
mögöttük lévõ gazdaságok ér-
dekében éberen figyeljék a ha-
tárokat és ha kell idõben be-
avatkozzanak a pénzforga-
lomba, csökkentsék, vagy növel-
jék a pénztömeget.

Az 1. és a 2. világháborút
tekinthetjük úgy is mint egy
kétkötetes regényt. Legalább is
pénzügyi szempontból. A két
világégés közt eltelt két évti-
zedet pedig úgy, hogy az olva-
sók (Európa népei) felkészül-
nek a második kötet olvasására.
A korábbi hadviselõ felek kö-
zött a két világégés között soha
nem restaurálódott a korábbi
aranystandard, mindenki ma-
radt a saját portáján, terjesz-
tette nemzeti pénzét a befolyási
övezetében. Új nemzetközi
pénzügyi rendszer létrejöttére
a második világháború után ke-
rült csak sor, ezúttal a háború-
ból abszolút gyõztesként kike-
rülõ feltételei
szerint. (Az egyetlen ellenjavas-
latot, amit az
nevében képviselt, le-
söpörték az asztalról.) A nem-
zetközi forgalomban elfogadott
világpénz pozícióba az

került. A mûködõ-
képes aranystandarddal kapcso-
latos pozitív érzésvilág fenntar-
tására a külföldi jegybankok ré-
szére fix árfolyamon (35 dol-
lár/uncia) történõ beváltást he-
lyeztek kilátásba, amit azonban
az amerikai fél az egyetlen be-
váltási kísérlet alkalmával is na-
gyon rossz néven vett, arra soha
sor nem is került.

A háború utáni európai és
ázsiai dolláréhséget azonban

Egyesült Államok

Egyesült Királyság
Keynes

ameri-
kai dollár

hamarosan dollárbõség váltotta
fel. A dollárt kibocsátó magán-
tulajdonosok által birtokolt
amerikai jegybank e rendszer
keretében akadálytalanul finan-
szírozhatta az amerikai cégek
terjeszkedését a világpiacon, le-
gyen az áruvásárlás, vagy éppen
tõkejavak megszerzése. A ter-
jeszkedést erõs állami támoga-
tás is kísérte mind gazdasági,
mind katonai értelemben. Ame-
rika vásárolt és dollárral fizetett.
A világ más részein pedig a
kapott dollárt nemzeti valutára
váltották és nagy része a köz-
ponti bankba került, mert a
dollárért mindig adott nemzeti
pénzt a központi bank.

Az Amerikán kívüli dollár-
készletek szaporodásával a hite-
lezés is megindult dollárban,
létrejött az euro dollárok piaca.
A központi bankok nem tudtak
a feleslegesnek ítélt dollár-
készletektõl megszabadulni. Az
aranystandardban megszokott
aranyfék – noha mûködtetése
kilátásba volt helyezve – soha
nem mûködött és mielõtt mû-
ködésbe léphetett volna, már
vezetéke el is szakadt. Helyet-
te 1968-tól a hivatalos (de soha
nem mûködõ) aranyár mellé
megjelent a több mint három-
szoros, késõbb tovább emelke-
dõ piaci aranyár. (Hasonlóan a

hiánygazdaságra, ahol a
hivatalos áron nem volt kapha-
tó szinte semmi, csak többszö-
rös fekete piaci árakon, csak itt
ez hiánypiac a valóságos pénz-
árura, az aranyra korlátozó-
dott.)

1971-ban azonban ez a lát-
szat is megszûnt. A dollár
augusztusi leértékelése, majd a
valuták szabad árfolyammozgá-
sának 1973-ban történõ meg-
honosítása megfosztotta a világ
pénzrendszerét mindenfajta
objektív korláttól, rászabadítot-
ta a világgazdaságra a kiszámít-
hatatlan és egyre növekvõ bi-
zonytalanságot. A német

és más központi ban-
kok felhalmozott dollárkészle-
teinek értéke korábbi értékük
35-40%-ára esett. Óriási veszte-
ségeket kellett elkönyvelniük.

A
azóta is ontják a dollárokat re-

szovjet

Bun-
desbank

Federal Reserve Bankok

finanszírozás keretében cégek-
nek és az amerikai államkasszá-
nak. Az államkassza tetszés sze-
rinti deficiteket halmoz, az el-
adósodottság jóval a GDP 100%-a
feletti. Hasonlóan állandósult a
deficit az amerikai kereskedel-
mi mérlegben is. Amerika vásá-
rol, vásárol, fegyverkezik, kül-
földi „demokrácia-export” mû-
veleteket pénzel. A világ meg
halmozza a dollárt, aminek ér-
tékét belátása szerint változtatja
a magántulajdonban lévõ Fe-
deral Reserve.

Félni azonban a pénzesõtõl
nem kell Amerikában, infláció-
tól sem kell tartani, mert kellõ
mennyiségben importáruk ér-
keznek, az árak stabilak, mert
az exportõröknek fizetett pénzt
az eladók amerikai kincstári
papírokba fektetik jobb híján.
Idõnként azonban a felszapo-
rodott dollárok külföldön na-
gyot veszítenek az értékükbõl,
de a dollárból nincs hatékony
menekvés. nem tud vég
nélkül menekülõ pénzeket fo-
gadni, sem,

sem és mások sem.
Kénytelenek ezek az országok a
beáramló pénz árfolyamfelhajtó
hatása miatt kényszerûségbõl
negatív pénzpiaci kamatokkal
védekezni. A dollárok kénytele-
nek újra visszamenni Ameriká-
ba és az államkincstárt finanszí-
rozni szinte hozam nélkül.

Az amerikai ikerdeficit-vi-
lágpénz megállíthatatlannak tû-
nik. Mára a világ országainak
pénzügyi politikáját lényegé-
ben a Federal Reserve diktálja.
Ez Amerikának ingyenes mega-
hitelt eredményez, a dollárt fel-
halmozók kezében viszont szin-
te holt ez a tõke. Folytatható-e
ez a végtelenségig? Képesek-e
tenni valamit azok, akik ezt vég-
képp elunták, vagy belenyug-
szanak, hogy a világot egy lát-
hatatlan, de nagyon is érzékel-
hetõ, senki által nem választott
magán finánc-abszolutizmus irá-
nyítsa a demokrácia legnagyobb
dicsõsségére, aminek még em-
lítése is maga a politikai illet-
lenség? Ez ma a kérdések kér-
dése, de válasz nincs.

közgazdász

Svájc

Japán Svédország,
Dánia

Boros Imre

Az aranyfedezet már csak emlék.

Fotó: vision.hupont.huFotó: vision.hupont.hu

Fotó: wikipedia.orgFotó: wikipedia.org

A világ országainak pénzpolitikáját lényegében a Federal
Reserve diktálja.
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ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Orchidea kiállítás-Klosterneuburg

Bécsi Erdõ

Beneleux körút (pótcsoport)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Prága gazdagon

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Székelyföld (félpanzió)

Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)

Márc. 14. 6.900,- Ft/fõ

Ápr. 24-26. 32.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 1-3. 44.500,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj.21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj.26-31. 71.900,-Ft/fõ

Jún.13-14. 32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási

kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: + 36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a GYEMSZI (Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesz-
tési Intézet) javaslatára a szak-
miniszter 2015. január har-
mincegyedikével megszüntet-
te fõigazgatói
megbízatását a

. Dr. Csidei Irén
tizennyolc évet töltött a megye
legnagyobb egészségügyi in-
tézményének élén.

, az emberi
erõforrások minisztere

, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségé-
nek eddigi vezetõjét nevezte ki
a Zala Megyei Kórház új fõ-
igazgatójának.

Dr. Halász Gabriella 1985-
ben végzett a Szentpétervári
Orvosi Egyetemen, majd 1996-
ban közgazdasági szakokleve-
les orvos képesítést szerzett a
szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemen.

Társadalomtudományi ér-
deklõdése inspirálta arra, hogy

dr. Csidei Irén
Zala Megyei

Kórházban

Balog Zoltán
dr. Ha-

lász Gabriellát

Dr. Halász Gabriella az új fõigazgató
2010-ben szociális menedzseri
képesítést szerezzen a Páz-
mány Péter Tudományegye-
temen.

Pályája korai szakaszától az
egészségügyi igazgatásban,
egészségügyi szervezésben
dolgozik. 1993-2000 között Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Nép-
jóléti Osztályának osztályveze-
tõ-helyettese, majd 2000-2003.
között a Zala Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár igazgatója
volt.

2003-tõl kapott megbízást
a Zala Megyei Önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Osz-
tályának vezetésére.

Munkájának része volt az
egészségügyi alapellátás és
szakellátás fenntartói és finan-
szírozói feladatainak ellátása.

2012. január 1-tõl a Zala
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje. A központ
jelentõs szerepet játszott a
Zala Megyei Önkormányzat
közfeladatot ellátó intézmé-
nyeinek állami átvételében, az

állami mûködés megalapozásá-
ban. E feladat során alkalma
volt megismerni a kulturális és
oktatási szférát is.

Az ágazati átszervezéseket
követõen, 2013. március 31-tõl
a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Ki-
rendeltségének vezetõje. 8 szo-
ciális és gyermekvédelmi in-
tézmény fenntartói és gazdál-
kodási feladatait látja el a ki-
rendeltség, közel 2 000 ellátott

és 1 000 közalkalmazott tar-
tozik hozzá.

Pályája során számos hazai
és európai uniós projekt terve-
zésében és megvalósításában
vett részt. Több évig végzett pá-
lyázati szakértõi értékeléseket.

Mintegy 10 éven át volt ok-
tatója a PTE Egészségtudo-
mányi Kar Zalaegerszegi Kép-
zési Központjának, ahol egész-
ség-gazdaságtant, egészségügyi
menedzsmentet tanított.

Dr. Halász Gabriella a Zala Megyei Kórház új fõigazgatója.

Személyes okokra való hi-
vatkozással, saját kérésére meg-
válik posztjától a zalaegerszegi

igaz-
gatója, . A le-
mondást pol-
gármester elfogadta.

Kondor Anita tizenkilenc
éve dolgozik a közmûvelõdés-
ben. 2002-ben nevezték ki a
Városi Hangverseny és Kiállí-
tóterem vezetõjének.

2007-ben, a városi mûvelõ-
dési intézmények összevoná-

Keresztury Dezsõ VMK
Kondor Anita

Balaicz Zoltán

Lemondott a Keresztury VMK igazgatója
13 év után távozik Kondor Anita

sakor lett a Keresztury VMK
igazgatója, azóta töltötte be e
funkciót, miután másodszor is
bizalmat kapott a város ve-
zetõitõl.

Kondor Anita lemondá-
sa után átmenetileg szak-
mai helyettese,

irányítja az intézményt.
Az igazgatói poszt betölté-
sére várhatóan hamarosan
pályázatot ír ki az önkor-
mányzat.

Cserpes At-
tila

(e)

Átmenetileg Cserpes Attila, az eddigi szakmai helyettes
irányítja a Keresztury VMK-t.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Mármint a gyûjtõszenve-
dély.

Elhûlve látjuk a médiában a
kóros gyûjtögetõket, és arra
gondolunk, ha eddig nem ka-
pott el bennünket a hobbiknak
ez a formája, milyen jó, mert
hátha olyan mint a dohányzás:
ha ráérzünk az „ízére”, könnyen
a rabjává válhatunk.

A
beszélgetünk errõl, akinek az
elsõ világháborúban készült
116 darabos fotógyûjteményé-
bõl nagy érdeklõdésre számot
tartó kiállítás nyílt a

Egy bécsi bolhapiacon ke-
rült ez a kincs Tóth Zoltán tu-
lajdonába.

kérdez-
ték, hogy meddig tekinthetõ
meg a tárlat, mert feltétlenül
eljönnének megnézni. A zala-
egerszegi

igazgató-
jától, tudtuk meg,
hogy ez védett anyag, nemzeti
ereklye.

– Igen, de az „Áldás vagy
átok?” kérdésedre a válaszom:
is-is. Tudni kell kezelni. Én tu-
dom. Igazság szerint engem zö-
mében a történelemmel kap-
csolatos dolgok érdekelnek. Za-
lalövõn a föld alatt mindenütt
leletek lapulnak, s én már kis-
gyermekként jártam római
pénzt keresni.

zalalövõi Tóth Zoltánnal

„Salla” Mû-
velõdési Központ és Könyvtár-
ban.

Nagykanizsáról, Za-
laegerszegrõl, Lentibõl

Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár

Kiss Gábortól

– No, akkor ez most egy
erõs érv amellett, hogy a gyûj-
tõszenvedély nagyon sokat ad-
hat az embernek.

Áldás vagy átok?
– És találtál?

– Milyen kincseid vannak
még?

Zalalövõi
Hírmondó

– Aztán mi van, ha a gyûj-
téshez már nincs elég idõ, ener-
gia, pénz, hely? S mit szól hoz-
zá a feleséged? Dünnyög, hogy
képes vagy elmenni Bécsig, és
nem vagy itthon amikor egy
szöget kellene beverni a falba,
vagy nyugtázza, hogy legalább
addig sem vagy láb alatt, s
zavartalanul tud takarítani?

– Persze. A Zalában, esõ
után vízmosásokban, mindenfe-
le. Egyszer viszont ezzel a me-
teorit darabbal tértem haza.

– Térképek, régi képek, zsup-
pos pincék kézzel készített zá-
rai… Mindent megõrzök. Itt van
az adásvételi szerzõdése annak
a zsuppos háznak, ami a terü-
letünkön állt, de lebontották és
Zalaegerszegre vitték a skan-
zenbe.

Közben a kezembe nyomja,
s én lapozgatom a

régi-régi számait.

–
próbálom a szájába adni az
alternatív választ.

– Egyik sem. Elfogadja. Ilyen
vagyok.

Szerencsés ember! Mennyi
örömöt venne el az örökös
házsártoskodás, zsémbelõdés.
De térjünk a lényegre, hiszen
még csak töredékénél tartunk a
látnivalóknak!

– Nézd ezt a prospektust! A
forgalomból kivont pénzek
utánnyomatait lehet megren-
delni, de nekem nem kell, meg-
van az összes eredeti.

– Látom, olyan tárgyakat is
gyûjtesz, amin Zalalövõ látható.

Tóth

– Igen. Én szeretek itt élni.
Itt bármerre lépek, az õseim
lábnyomába lépek. Házam bár-
hol lehetne, de hazám csak itt.

(Simán megérdemelne egy
„I love Zalalövõ” pólót, és vezet-
hetne Zalalövõ Fan Klubot!)

Humorizálás helyett valójá-
ban az az igazság, hogy meg-
hatódom...

– Ténylegesen már nem én
vagyok ebben a családban az
igazi gyûjtõ, hanem a fiam,

Krisztián

Vogl Mária

– s már mutatja is a
Katonaújság egyik példányát,
amiben legalább négy kép lát-
ható a fia gyûjtésébõl.

Tehát kedves olvasó: Lehet
áldás, és lehet átok is a gyûj-
tõszenvedély, öröklõdhet is, s
miután otthon azon kapom ma-
gam, hogy nézegetem, váloga-
tom azokat a forgalomból ki-
vont, vagy külföldi útról meg-
maradt pénzeket, melyeket egy
nagy befõttes üvegben õrzök,
az a gyanúm, hogy fertõz is!

Tóth Zoltán: – Már kisgyermekként jártam római pénzt keresni.

Alulnézet

– Minden azzal van teli, hogy az Orbán meg a Simicska
összerúgták a port. Nagyobb baj az nekem, hogy nem jár a
lift és cuccolhatok a hetedikre gyalog!...

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 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.

26 éves

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



72015. február 19. Zalatáj

Lesújtó hír. Legalább is
azoknak a baloldaliaknak szá-
mára, akik a demokrácia, a kor-
rupció ellenes küzdelem fel-
kent bajnokának tekintették az
amerikai nagykövetség ideigle-
nesen hazánkban állomásozó
ügyvivõjét.

, diplo-
máciai szolgálattevõk eseté-
ben teljesen szokatlan módon,
már-már valami üdvözítõ kéjjel
dagonyázott a honi belpolitika
mocsarában. A fancsali fizimis-
kájú ügyvivõ kormányellenes
tüntetésekre járt, különbözõ
baloldali szalonokban megcsil-
lantotta muzikalitását is, de
legnagyobb „alkotása” minden-
képp a NAV elnök
és mindmáig meg nem neve-
zett társainak kitiltási botrá-
nya kapcsán kialakult zûrza-
var mindennapi placcon tartá-
sa volt.

André Goodfriend

Vida Ildikó

Távozik André Goodfriend
Az balol-

dali ellenzéke valósággal ajná-
rozta a derék Andrét, sokan
közülük már ott tartottak,
hogy az ügyvivõ úr által lebeg-
tetett kitiltási botrány által ka-
vart belpolitikai vihar végsõ
soron a kormány bukásához
vezethet. Közben
úgy döntöttek, hogy mégis-
csak járna nekünk kinevezett
nagykövet, s Magyarországra
küldték . Az új-
donsült nagykövet asszony, az
Egyesült Államok külképvise-
letének vezetõje érkezésével
valami egycsapásra megválto-
zott. Colleen Bell nem a bal-
liberális gittegyletek szalonjai-
ban való vendégeskedéssel
kezdte magyarországi pályafu-
tását, hanem részt vett a

, elvegyült a
mangalicafesztivál zsíros forga-
tagában, borzongott

Orbán-kormány

Amerikában

Colleen Bellt

XIX.
Csángó bálon

Mohá-

cson busók
Kemény Dénes

magyar
pólósok.

a között, s meg-
nézte azt is
társaságában, hogyan verik tro-
pára honfitársait a

De térjünk vissza André-
hoz. Colleen Bell érkezésekor
még az volt a hír, hogy az
ügyvivõ úr Magyarországon
marad és követtanácsosi rang-
ban segíti a nagykövet asszony
munkáját. Eltelt egy-két hét és
akkor jött a Goodfrienddel
bratyizók számára a lesújtó
hír, miszerint az ideiglenes
ügyvivõ úr családi okok miatt
elhagyja kies fõvárosunkat,
visszatér Amerikába. Ne vájkál-
junk senki családi életének

bugyraiban, de meglehetõsen
erõs kételyek merültek fel a
tekintetben, hogy Goodfriend
nem holtbiztosan familiáris
okok miatt távozik a Szabadság
térrõl… Akár így, akár úgy Col-
leen Bell székfoglalójával új,
reménykeltõ korszak kezdõd-
het a magyar-amerikai kapcso-
latokban. Az ügyvivõ show-
man számára meg bizonyára
találnak majd egy helyet a gaz-
dái, ahol kifejtheti áldásos te-
vékenységét. Esetleg akad majd
egy-egy alkalmi dobogó is,
ahol kedvére danolászhat a ha-
sonszõrûek legnagyobb örö-
mére.

f.l.

Isten vele, ügyvivõ úr!
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Colleen Bell és Kemény Dénes. A magyar pólósok nem voltak
tekintettel a nagykövet asszony jelenlétére.

Fotó: MTIFotó: MTI Fotó: MTIFotó: MTI

– Hát õt is elveszítettük!...

Az egyik közösségi oldalon olvasom 2014 elsõ 10 helyre
sorolt közéleti mondatát:

1. „Magyarország jobban teljesít” (Orbán Viktor)
2. „Ez nem csomag, you know package!” (Matolcsy

György)
3. „ Még soha nem drogoztam!” (Deutchs Tamás)
4. „Ha kell a Dörmögõ Dömötör újságíróit is

megpisiltetem” (Kocsis Máté)
5. „ Olyan vagyok, mint egy plüssmackó” (Kövér László)
6. „Neveket nem tudok, de utazni tudnék Amerikába”

(Lázár János)
7. „Tolmácsot kérek!” (Vida Ildikó)
8. „Elfeledkeztem 1 milliárd forint bevételemrõl”

(Mészáros Lõrinc)
9. „Nem vagyok hajlandó szégyellni magam azért, mert a

szüleimtõl kapott pénzbõl vettem egy házat” (Szijjártó Péter)
10. Magyarországnak azért nem megoldás a napenergia,

mert nekünk esténként is szükségünk van áramra” (L. Simon
László)

Egyetlen kérdés kívánkozik csak ide: A baloldalnak nem
volt semmi „mondanivalója”?!

-flam-

Top 10…

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Villanyszerelõ szakmunkás végzettség

• Hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat

• Számítógép felhasználói ismeretek

• „B” kategóriás jogosítvány

• önálló munkavégzésre alkalmas személy

Villamos berendezések karbantartása

• Villamos és elektromos berendezések hibaelhárítása, gépek javítása

• Elvégzett munkák megfelelõ dokumentálása

Az álláshoz tartozó elvárások:

Fõbb feladatok, munkák:

•

•

Zala megyei Társaság,
zalaszentgróti üzemmérnökségére,

keres.villanyszerelõ munkatársakat

Az önéletrajzokat a Zalatáj Kiadó

ügyfélszolgálatára kérnénk küldeni

jeligére.

A cím: ,

illetve

„villanyszerelõ Zalaszentgrót”

zalataj@zelkanet.hu

8901, Zalaegerszeg Pf.: 381.

Ellenzéki szónok

– Ez a szemét-mocskos, korrupt, tolvaj, antiszemita,
rasszista, idegengyûlölõ, intoleráns, antidemokratikus,
kirekesztõ, diktatórikus, népnyúzó kormány, élén a köcsög
Orbánnal, sárba tiporja a szólásszabadságot!...

Rajz: Farkas László

Szanyi Tibor Európai
Parlament MSZP

Újhelyi Istvánnal

Gój-motorosok

, az
-s képviselõ-

je nem az a figura, aki kö-
rül sokáig csobbanás nélkül
punnyadna a baloldali politi-
zálás pocsolyája. A szocialisták
egyik meghatározó arca zsi-
nórban „gyártja” botrányízû
nyilatkozatait, melyek idõrõl-
idõre bõségesen ellátják muní-
cióval a politológia okosko-
dóit, hasábmilliméterben mér-
ve tisztes helyet vív ki magá-
nak a bulvárlapok oldalain.

Legújabban a párttársával,
volt össze-

szólalkozása hozta izgalomba a
honi politikai spektrumot. Az
ügy elõzménye, hogy Szanyit a

brüsszeli, köz-
pénzen volt megvendégelé-

Szanyi kontra Újhelyi

Újhelyi: – Sajnálom, hogy Tibor alól kicsúszott a talaj.

Szanyi: – Három gyurcsányista összefogott egy baloldali ellen.

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: szegedma.huFotó: szegedma.hu

se ürügyén leváltották a
közös frakció élérõl,

helyette Újhelyi István vette át
a baloldali EP-frakció vezeté-
sét. Szanyi gyurcsányista puccs-
ként élte meg leváltását. „Há-
rom gyurcsányista összefogott
egy baloldali ellen” – fogalma-
zott egy vele készült interjú-
ban. Arra a riporteri felvetésre,
hogy két DK-s és egy MSZP-s,
Szanyi határozottan leszögez-
te: három gyurcsányista.

„Sajnálom, hogy Tibor alól
kicsúszott a talaj. Volt idõ, ami-
kor felnéztem rá” – reagált rö-
viden Újhelyi István az inter-
júra. A baloldal térfelén régóta
nem számít már ritkaságnak a
prominens szereplõk egymás-
nak ugrása. A mostani Szanyi-

DK-
MSZP

Újhelyi affér csak egy újabb
oldal abban a képzeletbeli
dossziéban, amelybe a hasonló
torzsalkodások lapjait bekap-
csozhatnánk. Persze a szóban
forgó ügy szerencsére pusztán
verbális síkon zajlik. Nem kell
századokkal visszaforgatni a
történelem kerekét ahhoz,
hogy nem csupán szavakkal
zajló karaktergyilkosságokról
beszéljünk, hanem valódi vé-
res baloldali leszámolásokra
leljünk a krónikákban.

Újhelyi és Szanyi vitája né-
hány napig tölti csak be a
politika színpadának kulisszái
mögött zajló történéseket, de
különösebben nem kell aggód-
nunk amiatt, hogy nem lesz-
nek újabb botrányok, amik be-
dobott kavicsokként hullám-
gyûrûket rajzolnak a balos po-
litizálás pocsolyájának víztük-
rére. Egyik garanciaelem lehet
ehhez Szanyi Tibor Újhelyi ál-
tal kimondott „talajvesztése”.

f.l.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalatáj humorda
Reszortfelelõs: Farkas László

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

A friss közvéle-
mény-kutatása szerint a kor-
mánypártok erõs többséget
szereztek volna, ha a múlt va-
sárnap tartottak volna választá-
sokat. A kutakodás eredmé-
nyét figyelembe véve, az inté-
zet mandátum-becslést is vég-
zett, ami szerint a

közel kétharmadnyi
helyhez jutott volna a Parla-
mentben. A kormányzó párt-
szövetség 123 képviselõi helye
ellenében a teljes ellenzék 76
mandátumot mondhatott vol-
na magáénak a törvényhozás-
ban. Hivalkodás nélkül mon-
dom, de sosem volt erõsségem
a matematika, ezért nem vál-
lalkoznék annak kiszámítására,
hogy hány széket kellett volna
még betakarni kormánypárti
ülepnek a kétharmadhoz.

Mindenesetre elgondol-
kodtató, annak ellenére, hogy
a kormánynak mostanában
van éppen elég gondja-baja
(ha nincs, csinál magának!), az
ellenzék mégsem tud igazi át-
törést elérni. A Fidesz nép-
szerûség vesztése mostanra
megállni látszik, de tagadhatat-
lan, hogy a kétharmados újrá-
zás után jelentõs mértékben
csökkent a kormányzó erõ
ázsiója. Külsõ és belsõ táma-
dások mellett nem csekély
adagban a kormányzás tenisz-
nyelven szólva „ki nem kény-
szerített hibái” igencsak hozzá-
járultak a tetszési index látvá-
nyos zuhanásához. S mégis: a
Fidesz közel kétharmados tá-
mogatottságnak örvend. Alig-
ha találnánk sok helyet a világ-
ban, ahol hasonló helyzetben
az ellenzék ne törne elõre öles
léptekkel a népszerûség grádi-
csán. Ez a tény, hogy a fentebb
említett ki nem kényszerített
hibák (gondoljunk csak az in-
ternetadó koraszülött ötletére)
ellenére, a baloldal csigatem-
póval sem jut elõbbre, min-
dennél ékesebb bizonyítéka
tehetetlenségének, a vezetésre
való alkalmatlanságának.

Vasárnap választás

Brüsszelbe volt távozásával
megüresedett képviselõi szé-
kért szállnak ringbe a pártok a

Nézõpont

Fidesz-
KDNP

Veszp-
rémben. Navracsics Tibor

Kétharmad közelében…

királynõk városában. Az ellen-
zék nagy dérrel-dúrral készül a
megmérettetésre. Saját beval-
lásuk szerint is az elsõdleges
cél a Fidesz kétharmadának le-
bontása. Ennek reményében
sorakoztak fel a „civil”

mögé. Valójában a Fi-
desz számára már nem „lét-
szükséglet” a kétharmad fenn-
maradása, hiszen az annak
meglétét igénylõ törvényeket
már meghozták, de a szimbo-
likus jelentõsége egyáltalán
nem elhanyagolható. Ameny-
nyiben a baloldali közös jelölt
nyerne Veszprémben, igazolni
látnák azt a vélekedésüket,
hogy a Fidesz elveszítette a
választópolgárok bizalmát.

A Nézõpont mostani felmé-
rése nem sok jóval kecsegteti a
baloldali reménykedõket. A
csillagok jelenlegi állása sze-
rint a Fidesz még mindig ut-
cahosszal vezet a nyomában
loholó baloldal elõtt. S ne fe-
ledjük, hogy a kétharmad, plá-
ne a megismételt kétharmad
valami extra a politikában. Meg-
léte még szimbolikus értelem-
ben is igen komoly tényezõ, de
nélküle is megy a szekér.

Kész
Zoltán

f.l.

A Fidesz-KDNP jelöltje Néme-
di Lajos.

Kész Zoltán, a „civilek”
reménysége.

Plázacicák

Összefonódás...

Dodó és Brumi a Mókusban

– A francba, hallod ha tényleg benyomják a vasárnapi
zárva tartást, talán a nagymisén mutogassuk magunkat!?

– Képzeld, kiderült, hogy a fideszes képviselõ öregapja,
meg a szemetes tendert megnyerõ vállalkozó öregapja
ugyanannak a vízicserkész csapatnak tagjai voltak!...

– Nem is értem, hogy miért prüszkölnek annyira ettõl a
Putyintól!? Világi jó csávó ez, bemondták, hogy le akarja
nyomni a vodka árát!...
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Forrnak az indulatok
300-350 lakossal bí-

ró városrészében. Az
új településrészi önkormány-
zat 40 nap után sem tudott
alakuló ülést tartani. A részön-
kormányzat vezetõje, Zala-
szentgrót egyik alpolgármes-
tere, nem jelent
meg az általa kijelölt idõpont-
ban megtartott nyilvános
ülésen.

De nézzük csak, hogyan is
jutottak el idáig a történtek. Az
októberi önkormányzati vá-
lasztásokat követõen, január 6-
án falugyûlésen választották
meg a településrész képvise-
lõit a lakosok. A kézfeltartással
megtartott voksoláson nyilván-

Zala-
szentgrót

csáfordi

Balogh Gábor

Elmaradt az alakuló ülés Csáfordon
A lakosság számos kérdésre nem kapott választ

valóvá vált: mindenki változást,
és új képviselõket szeretne. A
szavazatok 80 százalékát a falu-
beliek

és
ítélték oda. A tagok

Zalaszentgrót város január 29-
iki nyilvános testületi ülésén
esküt tettek. A részönkor-
mányzat átadás-átvétele a mai
napig is várat magára. A múlt
évi költségvetésrõl annyit tud-
ni, hogy 9 millió bevétel és 7
millió kiadás volt, de hogy
mire költöttek, azt homály
fedi… A részönkormányzati
képviselõk nyomására Balogh
Gábor az alakuló ülés idõ-
pontját február 16-ára tûzte ki

Fülöp Gábor Zsig-
mondnénak, Mészáros József
Gyulának Varga Lajos
Zoltánnak

és vállalta a meghívók köz-
munkásokkal való szétküldé-
sét. A meghívókat azonban
senki sem kapta meg. Mégis a
gyûlés idõpontját jó elõre tud-
hatta mindenki, ugyanis a feb-
ruár 14-én tartott jótékonysági
polgárõr bálon is kihirdették.
A bál a közösség polgárõrségé-
nek segítéséért szervezõdött,
hogy a lakosság mindennapjait
óvó egyesület saját jármûvet
vehessen. A helyiek szerint
Balogh Gábor a gyûlés elõtti
délelõtt közölte: nem lesz meg-
tartva a gyûlés, mert nem kí-
ván részt venni az õ lejáratá-
sára szervezõdõ esti ülésen.
Másik információ szerint a
szentgróti alpolgármester az-
zal indokolta távolmaradását,
hogy a csáfordi ülés idõpont-
jában az általa is vezetett váro-
si önkormányzat munkaülést
tart. Megjegyzendõ, hogy a
városi önkormányzat összejö-
vetele eredetileg február 17-re

volt tervezve, de az utolsó
pillanatban mégis áttették a
csáfordi üléssel megegyezõ
idõre. Zavaros a kép, több
kérdés is tisztázásra várna…

Az új részönkormányzat
megválasztása után ismeretle-
nek egy éjjel kiürítették a kul-
túrházat annyira, hogy a pol-
gárõr bálon már tükör sem
volt a vécében.

Többen látni vélték, hogy
az éj leple alatt a „lángos-
pénzbõl” vásárolt tûzhelynek
is lába kelt. „A gáztûzhely min-
denkié!” – adtak hangot felhá-
borodásuknak a csáfordiak.
Ugyanakkor hozzátették, a
Lángosfesztivál az elszármazot-
tak meghívására indult el, a
lángos fogyasztása azonban
már fizetõssé vált.

A Balogh Gábort nélkülözõ
falugyûlésen számos kérdés
vetõdött még fel.

Szóba került az Alsóhegyi
úton lévõ Bolókai-híd felújítása,

Fülöp Gábor Zsigmondné, Varga Lajos Zoltán és Mészáros
József Gyula választ nem tudott adni a kérdésekre, hiszen
még õk sem kaptak.

„Egy falunak a száját nem lehet befogni!” – mondták egyönte-
tûen.

Zalaszentgrót képviselõ-
testületének

törvényességi felhívás

Baracskai József

dr. Simon Beáta

február tizenket-
tediki ülésének egyik témája
volt az önkormányzat õszi tan-
könyvtámogatásával kapcsola-
tos .

Több alkalommal is keres-
tük telefonon ezzel kapcsolat-
ban polgár-
mestert, de nem értük el, s
nem is kaptunk visszahívást.
Szerettünk volna tájékoztatást
kérni jegyzõ-
tõl, aki azt mondta, hogy az
ügyben keressük a polgármes-
tert. Újra próbálkoztunk, de
ezúttal sem jártunk sikerrel.
Egyébként 2014. október tizen-
nyolcadika óta próbálunk idõ-
pontot kérni Baracskai József-
tõl egy interjú elkészítésére, de
eddig csak halogató választ kap-
tunk munkatársán keresztül.

A városházáról származó
információ szerint tavaly õsz-

Nem kérték, csak kapták?
szel 240 szentgróti polgár ka-
pott értesítést tankönyvtámo-
gatásról, még az önkormányza-
ti választás elõtt. Az érintettek
között vállalkozók, jómódú
emberek is voltak, akik nem
voltak erre rászorulva, nem is
kérték, csak kapták. Köztük
volt többek között a támoga-
tásról döntõ bizottság elnöke
is. Miután utólag keresetiga-
zolást kértek az érintettektõl,
többen visszafizették inkább a
támogatást.

A testületi ülés elõtt az
illetékes bizottság már tárgyalt
a törvényességi felhívásban
foglaltakról. A testület dolga
volt megfelelõ intézkedés meg-
tétele, hogy a jövõben elke-
rülhetõk legyenek az ilyen ese-
tek. Ennek érdekében módosí-
tásra került a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat.

E.E.

Zalaszentgrót, Városháza… 240 embernek küldtek ki értesítést.
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Ellenzéki képviselõ avatása

– Egyelõre a legfontosabb tudnivalód, hogy a kormány
bármilyen kezdeményezésére a „nem” gombot nyomd meg!
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aminek költsége elõször 500
ezer, majd késõbb 800 ezer
forintra rúgott. A helybéliek a
felújítás minõségét is kifogá-
solják.

Ugyanígy vitát generált,
hogy miért került 900 ezer
forintba a fûkaszák felújítása,
amibõl több újat is lehetett
volna vásárolni.

A közmunkások munkavég-
zését nem érte kritika, azon-
ban munkaszervezõjüket an-
nál inkább.

A Kis-Csáfordi árok kitaka-
rítása egyre fontosabb lenne.

A városházáról származó
információ szerint 14 csáfordi
(erdõ)terület eladásáról szóló
beadvány került a gazdasági
bizottság elé. Az iromány állí-
tólag a csáfordi részönkor-
mányzat tagjainak beleegyezé-
sével készült, holott ehhez
közülük senki se adta a nevét.
A helybéliek meg szeretnék
védeni értékes földjeiket és
nem szeretnék, ha idegenek
kezébe kerülnének. „Eladnák
fél Csáfordot, közben meg egy-
egy rendezvény elõtt a kultúr-
ház evõeszközeit is egyenként
leltárba kell venni!”

A falubeliek a zárt kultúr-
ház helyett szerettek volna
egy Ifjúsági Klubot kialakítani,
mely célra az egykori szükség-
lakás kiváló helynek bizonyult.
Az éves falugyûlésen kérték az
épület használatát, mely igényt
vezetõjük szavazásra se bocsá-
tott. Elmondásuk szerint Ba-
logh Gábor kifogásolta, hogy
nem kérvényezték, hogy hasz-
nálhassák az épületet, majd

jegyzõ felelõs
dr.

Simon Beáta

kijelölését kérte és a létesít-
mény utáni forgalmi adóra fi-
gyelmeztetett. A felszerelést,
felújítást a helyiek társadalmi
munkában végezték,

nyilatkozatban jelezte,
hogy vállalja a felelõsséget az
épületért. Az egykori lakás
felújítását társadalmi munká-
ban végzik, amit egy önkor-
mányzatnak is el kellene
bírnia.

A kissé paprikás hangu-
latban megtartott összejövete-
len végül jelenléti ívet írtak, s
eldöntötték, hogy a kormány-
hivatalhoz fordulnak pana-
szaikkal.

A régi önkormányzati ta-
gok bejárnak a kultúrházba, az
újaknak a nagyteremhez, kony-
hához, vécéhez még kulcsuk
sincs. „A NASA-t nem õrizték
úgy, mint ezt a kultúrházat! Ki-
lenc éve a kultúrház elõteré-
ben a földön kell az éthordó-
kat átadni, mert nem kapunk
konyhakulcsot!” – hangzott
egy vélemény. Február 16-án
egyébként az egyik közfog-
lalkoztatott kulcsával nyitották
ki a nagyterem ajtaját. Az
összejövetelen több mint har-
mincan jelentek meg és mond-
ták el véleményüket. A zárt
konyhából még egy kancsó
vizet sem tudtak az asztalra
tenni, és akire a másfél órás
beszélgetés után rájött a szük-
ség, az hazavihette magával… A
hallottakat összegezve az em-
bernek olyan érzése támad,
mintha lenne is „gazdája” a
településrésznek, meg nem is.
Az ülésen súlyos vádak hang-
zottak el, a kérdések tisztázásá-

Ferenczi
József

ra természetesen lapunkban
helyet biztosítunk.

***
A fejleményekkel kapcso-

latban természetesen megke-
restük alpolgár-
mestert, a részönkormányzat
vezetõjét, aki munkahelyi el-
foglaltsága miatt most csak
rövid tájékoztatást tudott adni,
de megígérte, hogy a késõb-
biekben részletesen reagál a
történtekre egy interjú kere-
tében.

– Nem volt hivatalos, nem
én szerveztem, ezért nem is
kívánok róla nyilatkozni. Azt
sem tudom, hogy mi volt a
lényege.

Pataki Balázs

Balogh Gábor

– Mi a véleménye a feb-
ruár tizenhatodikai csáfordi
gyûlésrõl?

– Ezen elhangzott, hogy
elõtte már jelezte: nem vesz

részt rajta, mert az ön lejá-
ratására irányul.

– Mikorra tervezi össze-
hívni az alakuló ülést?

– Ez mikor lesz?

(e)

– Azt mondták, hogy alaku-
ló ülést akarnak, de más for-
rásból viszont azt hallottam,
hogy velem kívánnak foglal-
kozni. Sok támadást kaptam
mostanában, ezért sem men-
tem el. Majd az lesz hivatalos,
amit én hívok össze.

– A falugyûlés tulajdon-
képpen az alakuló ülés is volt.
Hivatalosan nem fogok össze-
hívni alakuló ülést, hanem
olyan összejövetel lesz, amin
megbeszéljük Csáford dolgait.

– A munkahelyemen ezen
és a jövõ héten is elfoglalt va-
gyok. Még nem tudom, hogy
mikor lesz az ülés, ezzel kap-
csolatban a többiekkel is
egyeztetnem kell.

Elmaradt az alakuló ülés Csáfordon
A lakosság számos kérdésre nem kapott választ

Balogh Gábor (jobbról) szerint nem volt hivatalos az ülés.
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Második éve játszik a NB II-
es futsalbajnokság Nyugati-
csoportjában a férfi
csapata. A sportágat
népszerûsítõ együttes tavaly
sikeresen szerepelt a bajnok-
ságban: az alapszakaszt az ötö-
dik helyen zárta, az országos
rájátszásban minden meccsét
megnyerte, így az elsõ év-
ben a 12. helyen végzett. A
2014/2015-ös bajnokságnak
egy megerõsített kerettel vág-
tak neki, új igazolásként

és
érkezett. Maga-

sabbra tették a lécet, már nem
számítanak újoncnak, az ellen-
feleknek oda kell figyelniük
rájuk. Több hete vezetik a ta-
bellát, egy-egy vereség és dön-

Göcsej SK
Zalában

Hal-
mos Máté, Kottán Krisztián
Szabó Bence

Lendületben a Göcsej Expressz!
Vezeti a tabellát megyénk futsalcsapata

tetlen mellett 16 gyõzelem áll
a nevük mellett. A csapat ve-
zetõi, elnök-játé-
kos és alelnök is
elégedetten várják a folytatást.

– Tavaly sok játékost kipró-
báltunk, idén 16-17-en mindig
rendelkezésre állnak. A máso-
dik fordulóban döntetlent ját-
szottunk Székesfehérváron, az
ötödik meccsen a Fradi ottho-
nában kaptunk ki, azóta 12
meccset nyertünk zsinórban.
Vezetjük a bajnokságot, az
alapszakaszból 8 forduló van
hátra, de most jönnek a nehéz
meccsek. A mérkõzéseinkre
rendre NB I-es játékvezetõket
küldenek, így látszik, hogy

Friss Szabolcs
Varga Tamás

– Minek köszönhetõ a sike-
res szereplés?

már más elbírálás alá esünk. A
bajnokság lebonyolítása a tava-
lyihoz képest annyit változott,
hogy tavaly a Nyugat-, Közép-
és Kelet-csoport elsõ két helye-
zettje jutott a felsõházi ráját-
szásba, idén csak az elsõk küz-
denek a bajnoki címért. Nem
könnyû odaérni a végére, csak
az elsõ helyezett jut fel, a
második pedig osztályozót
játszhat – mondják a vezetõk.

– Nyáron is volt már róla
szó, azon vagyunk, hogy ezt a
célt elérjük. A sportág egyre
népszerûbb, de az NB I-ben
még látványosabb mérkõzése-
ket lehetne Egerszegen is látni.
Elég hosszú a tavasz, lesznek
még nehéz párharcok. Április
végén lesz vége az alapszakasz-
nak és május elején kezdõdik a
körmérkõzésekbõl álló rájátszás.

– Heti két alkalommal van
edzés, Nagykanizsáról, Keszt-
helyrõl és Szombathelyrõl is el
tud jönni mindenki. Jó az
edzéslátogatottság, elõfordul,
hogy húszan is vagyunk. Mel-
lette mindenki játszik hétvé-
gén nagypályán, magasabb
osztályban és Ausztriában is.
Idõ kellett, de másfél év alatt
kialakult, hogy ki az, akire
lehet számítani. Jó a hangulat,
a közösség, minden adott a jó
szerepléshez.

– Az eredmények adják a
célkitûzést, a felsõbb osztály-
ba lépést?

– Továbbra is régiós csapat
vagytok, több városból van-
nak játékosok. Mennyire okoz
gondot ez?

– Bemutatkozott az egye-
sület nõi csapata és az után-
pótlás is bontogatja szár-
nyait…

– Az elsõ szezont kezdték
el a hölgyek az NB II-ben Szi-
mán Bálint edzõsége mellett,
aki szombathelyi tapasztala-
tokkal hazatérve építette fel
vasi és zalai játékosokból a csa-
patot. A tízcsapatos bajnokság-
ban a középmezõnyben va-
gyunk, de csak pár ponttal ma-
radunk el a második helye-
zettõl. Az elsõ négy jut be a
rájátszásba, így még bármi le-
het. Az utánpótlásban a lányok-
nál már indítottunk az orszá-
gos tornarendszerben U15-ös
csapatot, fiúknál jelenleg is
toborozzuk a jövõ évi indulás-
hoz a játékosokat. Egyre több a
fiatal a felnõtt mérkõzéseken,
ami meghozhatja a kedvet a
játékhoz.

A csapat utoljára az ötödik
fordulóban, éppen a
kapott ki. A fõvárosiakat feb-
ruár 16-án, hétfõn hazai pályán
fogadták. A harmadik helyen
álló Ferencváros számára sors-
döntõ mérkõzés volt, hiszen
vereség esetén lemaradnak a
csoportgyõzelemért zajló harc-
ban. A zalai csapat 3-1-re nyert,
így megerõsítette vezetõ he-
lyét. A Göcsej SK ezután ismét
rangadót játszik: február 23-án
a második helyezett ott-
honába látogat. A zalaegersze-
gi futsal mérkõzések hétfõn-
ként is rendre 4-500 nézõt
vonzanak, melyeket az élénk
érdeklõdésnek köszönhetõen
továbbra is a Városi Sportcsar-
nokban rendeznek, a belépés
még mindig ingyenes. Az ide-
genbeli mérkõzéseket a Zala-
sport is mûsorára tûzi, így leg-
utóbb már az ezret is meg-
haladta a nézõk száma.

Fraditól

BME

Pataki Balázs

Sok FTC-szurkoló elkísérte csapatát Zalaegerszegre, de nem
volt okuk örömre, hiszen a Göcsej SK 3-1-re nyert. A képen
látható Halmos Máté két gólt szerzett.

Õrzi elsõ helyét a Göcsej SK.
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