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Bekapcsolják Zalaegerszeget a gyorsforgalmi úthálózatba
Együttmûködési megállapodást írt alá Orbán Viktor Zalaegerszegen
A Modern Városok Program jegyében látogatott április 14-én Zalaegerszegre Orbán Viktor miniszterelnök. A
kormányfõ elõbb a Városháza
elõtt a fiatal demokratákkal
találkozott, majd továbbsétálva
a megyeszékhely Dísztermében országgyûlési és városi
képviselõk, egyházi méltóságok, intézmény- és cégvezetõk
jelenlétében együttmûködési
megállapodást írt alá Balaicz
Zoltán polgármesterrel. Az
egyezmény több, a városfejlesztésben korábban hiányolt
pontra is kitér, melynek részleteirõl elõbb Balaicz Zoltán
beszélt.

– Sopron és Eger után
harmadikként Zalaegerszeggel
is együttmûködési megállapodást kötött a kormány a következõ évek legfontosabb fejlesztéseirõl. Megtiszteltetés számunkra, hogy éppen ebben a
jubileumi, 130 éves évfordulóra emlékezõ esztendõben írhattuk alá a stratégiai megállapodást. Egy hónap híján
majdnem pontosan 130 évvel
ezelõtt történt 1885. május 13án, hogy a megyeszékhelyet
rendezett tanácsú várossá alakították. Megalakult az elsõ
önkormányzat, elsõ polgármesterré Kovács Károlyt választották. Nekünk, az akkori

A megállapodást a város igényeihez igazították.
hittel, bátorsággal ma ugyanez
a feladatunk, szeretnénk, hogy
Zalaegerszeg ne csak a múlt és
a jelen, hanem a jövõ városa is
legyen. Ezt a cél szolgálja a
most aláírt megállapodás –
mondta a városvezetõ a Zala
megye nagyjait, Zrínyi Miklóst, Deák Ferencet és Csány
Lászlót ábrázoló festményekkel díszített teremben.
Hosszú évek, évtizedek óta
Zalaegerszeg legnagyobb hát-

Befektetés a jövõbe!
Orbán Viktor Lázár János, Vigh László és Balaicz Zoltán társaságában.

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

15765

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

Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

ránya a közlekedési infrastruktúra állapota és ehhez kapcsolódóan a munkanélküliség
aránya. A kormánnyal kötött
megállapodás pontjai alapvetõen két témára, a közút és
vasútépítésre, illetve a gazdaságfejlesztésre szorítkoznak. A
szerzõdés értelmében a kormány vállalja, hogy a mostani
fejlesztési ciklusban bekapcsolja Zalaegerszeget a kétszer
kétsávos gyorsforgalmi úthálózatba. A megállapodás fontos
része az iparfejlesztés annak
érdekében, hogy a város a régió sikeres, meghatározó települése legyen. Ehhez kapcsolódóan kap segítséget az Északi
(Folytatás a 2. oldalon)

Eladó
családi ház
Zalaegerszegen,
a megyei kórházhoz közel,
az Orsolya úton
családi ház nagy területtel
csökkentett áron eladó.
06 /70/ 3383933.
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Bekapcsolják Zalaegerszeget a gyorsforgalmi úthálózatba
Együttmûködési megállapodást írt alá Orbán Viktor Zalaegerszegen
(Folytatás az 1. oldalról)
Ipari Park fejlesztése, ahol az
országban elsõként a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával Tudományos és
Technológiai Parkot alapítanak. Újabb ütemmel bõvülhet
az inkubátorház, új csarnokok
létesülhetnek, kutatásfejlesztési és innovációs bázist hoznak
létre. Mindez szakembereket is
igényel, melyhez fejlesztik az
országban elsõként létrejött
duális felsõoktatási és szakképzõ központot. Cél, hogy tudásalapú innovatív gazdaságfejlesztéssel, magas hozzáadott
érték megteremtéssel itthon
tartsák, illetve hazacsábítsák a
fiatalokat. A gazdaságfejlesztés
fontos állomása lehet, ha sikerül újabb befektetõket Zalaegerszegre hozni. Ebben az

esetben a nemzetközi vasúthálózatba és az ötös vasúti korridorba iparvágánnyal kapcsolnák be a megyeszékhelyi ipari
parkot. Munkacsoportot hoznak létre a városon belüli közlekedés helyzetének vizsgálatára, illetve az Északi Ipari Park
minél jobb megközelítése érdekében. Mindehhez szükséges az autóbusz-pályaudvar és
a vasútállomás nemzetközi vasútvonal mellé való telepítése,
ezzel együtt egy korszerû közúti, vasúti, kerékpáros és gyalogos közlekedési csomópontot szeretnének megvalósítani.
– A következõ években a
fejlesztési forrásokat a városok
igényeinek megfelelõen próbáljuk igazítani. 2002 környékén Zalaegerszeg az ország
egyik legdinamikusabban fej-

A kormány célja, hogy a város visszakapaszkodhasson a régi
magasságokba.

Ellenzéki szakértõ

– Úgy tûnik, az IMF-nél is teljesen meghülyültek! Jobb
gazdasági mutatókat prognosztizálnak, mint a kormánypropaganda!...
Rajz: Farkas László

A miniszterelnök a város egykori és jelenlegi képviselõivel,
díszpolgárával.
lõdõ városaként rekordot döntött. Célunk, hogy a kormány
segítségével a város visszakapaszkodhasson az akkori magasságokba, ennek a legfontosabb feltétele, hogy munkahelyeket hozzunk létre. Elõször is
be kell fejezni a kórház 5,4
milliárdból megvalósuló fejlesztését. Megállapodtunk abban, hogy 2018-ig befejezzük
azt a közútfejlesztést, aminek
segítségével kétszer kétsávos
autóúton lenne elérhetõ az
M7-es autópálya. 2018 elõtt
megkezdjük annak a szakasznak az építését, ami Zalaegerszeget Vasvárral köti össze, így
az M9 felé is lenne csatlakozási
lehetõség. 1 milliárd forintot
kap a város az Inkubátorház
bõvítésére, és befektetõi igény
esetén ipari vágány létesülhet
az Ipari Parkhoz. Zalaegerszeg
az egyetlen megyei jogú város,
ahol nincs megfelelõ uszoda,
így a jövõre elkezdõdik a 10

pályás, tanmedencés 50 méteres fedett uszoda építése. 1,5
milliárd forintból Alsóerdõn
Sport és Rekreációs Központ
jön létre. A polgármester úr
vezetésével munkacsoportot
állítunk fel a Mindszenty Zarándokközpont felépítése érdekében – számolt be a megállapodás részleteirõl Orbán Viktor miniszterelnök, aki nem
felejtette el megemlíteni az
1988-as zalaegerszegi Fideszcsoport alapítását, melynek
emlékére ismét látogatást tett
a Levéltárban.
A tájékoztatón szóba került, hogy mikor kerülhet jelentõs autóipari fejlesztés Zalaegerszegre, melyre válaszként Orbán Viktor elmondta,
eddig minden befektetõt eljuttattak a városba, de vélhetõen
vagy a közúti, vagy a vasúti
elszigeteltség miatt döntöttek
más városok mellett.
Kép és szöveg: Pataki Balázs
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A székhely Zalaegerszegen marad
Eladták a ZÁÉV-et!
A Napi.hu érdekes, zalai
vonatkozású cikket közölt április 10-én. Nem meglepõ,
hiszen már hónapokkal ezelõtt
hírek keringtek arról, hogy
eladják a megye patinás építõipari cégét, a ZÁÉV-et. A
Napi.hu ezt immár tényként
közölte. Íme a cikk:
„A Market Építõ Zrt. és a
Magyar Építõ Zrt. után hazánk
egyik legjelentõsebb építõipari kivitelezõ nagyvállalata, a
ZÁÉV Zrt. is gazdát cserélt –
tudta meg a Napi.hu.
A 65 éve tevékenykedõ, zalaegerszegi székhelyû társaság
tulajdonosváltását megerõsítette a Napi.hu-nak Peresztegi
Imre ZÁÉV-vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a részvények
többségét birtokló tulajdonosok értékesítették részvényeiket egy nemrég alakult vagyonkezelõ cégnek, amelyet – az
építõiparban is érdekelt – magyar magánszemélyek alapítottak. Hogy mely társaság a vevõ,
azt az értékesítés lezárásáig
nem kívánta elárulni a vezérigazgató, a folyamat várhatóan
a félév végéig lezárul. Azt a
piaci pletykát azonban cáfolta
Peresztegi Imre, hogy a vevõ
vagyonkezelõ cég tulajdonosai
között ott lenne a Mészáros és
Mészáros Kft., illetve annak tulajdonosa, a felcsúti polgár-

mester és milliárdos vállalkozó, Mészáros Lõrinc.
A magasépítési fõvállalkozóként és generálkivitelezõként is mûködõ, de közmûépítésekben és mûemléki felújításokban is részt vevõ ZÁÉV Zalai Általános Építési Vállalkozó
Zrt. sikeresen mûködik, állandó szereplõje az állami és a
dunántúli önkormányzati közbeszerzéseknek. A nettó árbevétele 2010-ben még 21,3 milliárd forint volt, azóta 10-12
milliárdos éves forgalmat produkált, az adózott eredménye
334 millióról 2013-ra 32 millióra csökkent – derül ki a
Céginfo.hu adataiból. A társaság 2014-re korábban 13 milliárdos nettó árbevételt várt.
A ZÁÉV részt vett többek
között a Nemzeti Színház és a
szombathelyi ppp-börtön építésében, a kaposvári városközpont rehabilitációjában és
számos fürdõ, oktatási, kollégiumi és egészségügyi épület
kivitelezésében – ilyen munkái a közbeszerzési tájékoztatók alapján folyamatosan vannak. A közelmúltban nettó 2,4
milliárdos megbízást kapott a
MÁV Zrt.-tõl vasútállomások
korszerûsítésére.
A ZÁÉV tulajdonosai közvetve magyar magánszemélyek. A cégcsoporthoz több

A cég székhelye Zalaegerszegen marad.
vállalkozás tartozik, köztük hat
fõbb társaság, amelyek betongyártással, építõanyag kereskedéssel, építõipari kivitelezéssel, ingatlanforgalmazással, épületvillamossági és szerelõ tevékenységgel foglalkoznak.”
Megkerestük Peresztegi Imrét, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy a cég
székhelye továbbra is Zalaegerszegen lesz. Az új tulajdonosokkal kapcsolatban nekünk sem árult el konkrétumokat. Mint ahogy arra a felvetésre sem reagált, hogy a
magánszemélyek által alapított
vagyonkezelõ cégben tulajdonos-e az a magyar nagyvállalkozó, akinek már van érdekeltsége Zalában, a megye északi
részén.
Érthetõ okokból azt a kombinációt sem véleményezte,
hogy a tulajdonosváltással egy
befektetõi csoport egy olyan
jól mûködõ céget szerzett meg,

Peresztegi Imre az új tulajdonosokkal kapcsolatban nem
árult el konkrétumokat.
amelynek kiváló referenciái
vannak, s dolgozott már atomerõmû-építésnél is, éppenséggel Pakson…
(e)

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló
A Zala Megyei Kórház bõvítésének, rekonstrukciójának fõ
kivitelezõje a ZÁÉV Zrt.

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

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603
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A dominó tovább dõl
Buda-Cash, Quaestor, s
most a Lombard. Csõd, csõd
hátán. Feljelentések, önfeljelentések. Mi lesz itt még? Errõl
beszélgettünk Boros Imre közgazdásszal.
– Azért a Lombard Kézizálog Zrt. esete más, mint a Buda-Cash és a Quaestor szituációja. A Lombardnál az ügyfelek ugyanis nem károsultak –
mondja Boros Imre.
– Miért?
– A kuncsaftok bevitték a
zálogtárgyat, a becsüs mondott egy árat, az valószínûleg a
piaci ár alatt volt. Abból a
meggondolásból, hogy ha az
ügyfél nem fizet, a tárgyat
értékesíteni lehet. Ha az ügyfél nem jelentkezett, a pénz
nála maradt. Ha visszament, s
fizetett, visszakapta a zálogtárgyat.
– A cég mindezt tudta
finanszírozni?
– Nem hiszem, hitel kellett
ehhez a tevékenységhez is. A
bankok valószínûleg túlfinan-

szírozták ezt az ügyletet, a
zálogtárgyakat többre értékelték, mint amennyit értek.
– Ezt hogy lehet megoldani?
– Több módszer is van erre. Vagy összejátszott a bank a
zálogház tulajdonosával, s mesterségesen túlbecsülték a zálogtárgy értékét. A forgalom
növekedésével a banki hiteleket vissza lehetett fizetni. Most
eljött egy olyan korszak, amikor az emberek inkább kiveszik a zálogtárgyaikat, ezért
kisebb a készpénzforgalma a
cégnek. Ezért nem tudnak határidõre hiteleket visszafizetni.
– Csak ezért?
– Talán azért sem, mert valahová eltûnt a pénz, az a
mintegy 4 milliárd forint.
– Ezért bement a hatósághoz a fõnök és feljelentette
önmagát? Megelõzve ezzel a
nagyobb bajt?
– Ki tudja mi áll még az
ügy mögött… Lehet itt összejátszás a finanszírozó bankokkal, de az is elõfordulhat, hogy

Csehül járt az amerikai

Boros Imre: – A Lombard esete más, mint a Buda-Cash és a
Quaestor szituációja.
a lelkiismeret szólalt meg a
cég vezérében.
– Vagy féltek a Magyar
Nemzeti Banktól… Arra is
gondolhattak, hogy jön az
ellenõrzés?
– Ez is lehet, de több más
variáció is elképzelhetõ. Talán
beijedt. S az is elképzelhetõ,
hogy már biztos helyen van a

pénz. Az önfeljelentés, a beismerés enyhítõ körülmény. De
majd minden kiderül a nyomozáskor. A lényeg az, hogy a
Buda-Cash és a Quaestor esetével szemben ez a botrány az
ügyfeleket nem érinti. A finanszírozó bankoknál kell ezeket
a veszteségeket majd leírni.
E.E.

A legnagyobb emberáldozatot azonban a Szovjetunió
szenvedte el. Ezt nem lehet
elvitatni, még akkor sem, ha az
ország élén a történelem egyik
legnagyobb diktátora, tömeggyilkosa, Sztálin állt.
A Szovjetunió részvétele
nélkül meglehetõsen bizonytalan lett volna a II. világháború végkimenetele. Ezt azért
illene tudnia az Egyesült Államok nagykövetének.
Milos Zeman cseh államfõ
egyébként ezt mondta Andrew Shapiro felvetésére:

„Nem tudom elképzelni, hogy
a washingtoni cseh nagykövet
tanácsot adna az amerikai elnöknek, hová utazzon. Külföldi útjaim terveibe semmiféle
nagykövet nem fog beleszólni.”
Pedig az amerikaiaknak
most ez a hobbijuk. Mindenhol, mindenbe beleszólni és
beavatkozni…
Mintha ezzel a stílussal már
találkoztunk volna. Csak akkor
a fontoskodó nagyhatalmat
Szovjetuniónak hívták.
Szerepváltás történt?
E.E.

Itt még mindenki mosolyog. Milos Zeman (jobbról) fogadja
Andrew Shapiro amerikai nagykövetet. Mindez tavaly történt.
Shapiro össze-vissza beszél
Úgy tûnik, hogy az Egyesült Államok fújja mostanában mindent, többek között az
a passzátszelet, sõt még a Golf- ukrán-orosz konfliktusról, ami
miatt nem lenne tanácsos
áramlatra is hatással van.
Az USA diplomatái ennek Moszkvába utaznia a cseh elszellemében viselkednek a kö- nöknek.
Azért jó lenne, ha egy felzép-európai országokban (is).
A Magyarországra küldött And- készült történész elmagyarázré Goodfriend tevékenységét ná Andrew Shapironak, hogy
már ismerjük, pillanatnyilag miképpen zajlott a II. világháború. Az Egyesült Államok
parkolópályán van a jóember.
S itt az újabb eset! Andrew területe megmenekült a viShapiro, az Egyesült Államok lágégéstõl. A náci Németorprágai nagykövete zokon vet- szágot a szövetséges haderõ
te, hogy Milos Zeman cseh kényszerítette térdre. Ennek
államfõ részt akar venni a II. tagja volt az Egyesült Államok
világháború befejezésének 70. is, amely gazdaságilag megleévfordulója alkalmából rende- hetõsen jól jött ki ebbõl a
háborúból.
zendõ moszkvai ünnepségen.

Rajz: Farkas László

Kommunikációs útvesztõ

– Sehogy sem megy a fejembe, hogy lehet a fõnökünk
egyik oldalról sikeres vállalkozó, a másikról meg csaló
oligarcha...
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Törvény a hálapénzrõl?
Egy „szubkorrupt” eset az antivilágból
Jogszabály-módosítással
egyértelmûsíthetik a hálapénz
elfogadásának törvényi hátterét. Eszerint a jövõben nem
minõsülne
bûncselekménynek, ha egy egészségügyi dolgozó utólag fogadna el valamilyen juttatást egy pácienstõl, aki ezzel elégedettségét
kívánja kifejezni – írja a Magyar Nemzet egy az Igazságügyi Minisztérium által kezdeményezett törvénymódosítási javaslatra hivatkozva, hozzátéve, hogy a tervezetet a kormány még nem tárgyalta.
A lap megkereste Dénes Tamást, a Magyar Rezidensszövetség elnökét is, aki elmondta, hogy a hálapénzrendszer
elûzi az orvosokat Magyarországról, ezért ennek a „szoftkorrupt” rendszernek a konzerválása súlyos hiba lenne a
jogalkotótól.
A kétségtelenül a magyar
egészségügy egyik rákfenéjének számító hálapénz adásának-elfogadásának „intézménye” kapcsán jutott eszembe
egy régi, a körzetünkben megtörtént „szoftkorrupt” eset. A
múlt század derekán szolgált
szûkebb régiónk körzeti ren-

delõjében dr. W. J. Négy-öt falu
maródi lakosai jártak hozzá,
hogy gyógyírt találjanak éppen idõszerû nyavalyáikra.
Doktorunk amellett, hogy kitûnõ szakmai kvalitásokkal
rendelkezett, modora éppenséggel nem vallott a státuszával járó intelligenciára. Korra
és nemre való tekintettel tegezte a jobbára paraszti sorban élõ pácienseit és meglehetõsen szabadszájú is volt a
derék gyógyító.
Nem elhanyagolható körülmény, hogy már õ sem vetette
meg a hálapénzt, illetve a szolgálataiért kapott juttatásokat,
ami a legritkább esetekben
nyilvánult csak meg köpenyzsebébe csúsztatott zizegõ
bankókban. Páciensei leginkább az általuk megtermelt
javak által rótták le hálájukat,
illetve gondolták megelõlegezni a várható gondos törõdést.
Tyúkot, tojást, gyümölcsöt,
bort és pálinkát pakoltak be
szatyraikba, amikor felkeresték a rendelõt.
Egy reggel a napi rendelés
kezdete elõtt W. J. doktor úr
kinézett a rendelõbe, s egy
jókora flaska nyakát látta ki-

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 26 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

A fotó illusztráció
A tyúk, a tojás, a bor már kiment a divatból. Hálánk fokmérõje
a borítékban lapul.
kandikálni az egyik asszonyság
fûzkosarából.
– Gyere, gyere be! – invitálta elsõként vizsgálatra az
asszonyt. Odabent megkérdezte tõle: – A húgyodat hoztad?
– Hogyne, doktor úr! –
készségeskedett a páciens és

elõhúzta kosarából a pintesüveget.
Doktorunk feje ettõl pulykavörös színt öltött, s ráripakodott az eset fonákságát nem
is sejtõ páciensére:
– Menj ki, menj ki!...
f.l.

Eke László Kávás új polgármestere
Április 12-én idõközi polgármester-választást tartottak
Káváson. Erre azért volt szükség, mert a korábbi faluvezetõ,
Fekete Heribert László 2015.
január 5-én egészségügyi okok
miatt lemondott.
Az idõközi választáson Eke
László személyében egyetlen
jelölt indult.
A 211 szavazásra jogosult
kávási polgár közül 86 járult az
urnákhoz.

79 érvényes szavazatot adtak le, 7 voks érvénytelen volt,
így Eke Lászlót választották a
falu új polgármesterének, aki
egyébként eddig is tagja volt a
képviselõ-testületnek.
Eke László elmondta, hogy
a képviselõk, továbbá a falu
civil és társadalmi szervezetei
által egyeztetett, elfogadott
programot folytatják tovább.
Ebben kiemelt feladatként szerepel a hegyi utak felújítása.

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

Eke László (balról) a kávási borversenyen. Elismerést vesz át
a zsûri elnökétõl, dr. Pálfi Dénestõl.
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Útilapu 50 kilós batyuval
65 éve kezdõdött a felvidéki kitelepítés
Április 12. a felvidéki magyarok szlovákiai kitelepítésének emléknapja. A magyar
Országgyûlés 2012. december
3-i határozatában rögzítette,
hogy szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a
Csehszlovák Köztársaságból
a Benes-dekrétumok alapján
kitelepített felvidéki magyarokról.
1947. április 12-én indult az
elsõ marhavagonokból összeállított vasúti szerelvény a Felvidékrõl Magyarország felé,
amely az otthonukból elûzött
felvidéki magyarok elsõ transzportját szállította az ismeretlen felé.
Miután a Benes-kormány
nem tudta elérni a nagyhatalmaknál (az amerikaiak nem
támogatták), hogy a magyarokat a kollektív bûnösség elve
alapján egységesen kitelepítsék a Csehszlovák Köztársaságból, új módszerhez kellett folyamodnia. Ekkor merült fel a
tiszta nemzetállam lakosságcsere által történõ megteremtésének gondolata. Benesék
ugyanannyi magyart telepítettek volna át Magyarországra,
ahány szlovák hajlandó volt

Magyarországról önként a
Csehszlovák Köztársaságba áttelepülni. Valóságos propagandakampányt folytattak a szlovák nemzetiségûek körében,
de igyekezetük nem járt kellõ
eredménnyel. Az 1947-1949
között lebonyolított „lakosságcsere” mérlege erõsen negatív
számszerû egyenleget hozott a
felvidéki magyarság kárára.
Tízezres nagyságrendet meghaladó többségben kellett
kényszerûen elhagyni otthonaikat a Duna balpartján élõ
magyaroknak, az önként áttelepülõ szlovákokkal szemben.
1947. április 12-e volt az
elsõ nap abban a felvidéki
magyarság számára gyászos
idõszakban, amikor minden
ok, minden elkövetett bûn nélkül el kellett hagyniuk azt a
földet, ahol õseik ezer éve
megvetették a lábukat. Ott
kellett hagyniuk birtokukat,
házukat, álmaikat, reményeiket
egy ostoba, gonosz rendelkezésnek kényszerûen eleget téve. Gyakorta mindössze 50
kiló sebtében összekapkodott
holmival tuszkolták be õket a
határ innensõ oldalára induló
marhavagonokba.

1947. április 12-én kezdõdött a kitelepítés.

A Szlovák Köztársaságban ma is érvényben vannak a Benesdekrétum kitelepítésre vonatkozó passzusai.
Az elmúlt vasárnap hivatalos megemlékezések zajlottak
az emléknap alkalmával. Állami vezetõink, közéleti emberek hajtottak fejet a kitelepítettek gyászos napjaira emlékezve. Mindenkit szomorúsággal tölthet el az a tudat, hogy
annyi évtized után sem történt
meg a felvidéki otthonaikból

Edvard Benes Párizsban.

kiûzött magyarok anyagi és
fõleg erkölcsi kárpótlása sem.
A jogutód Szlovák Köztársaságban mai napig érvényben vannak a Benes-dektrétum azon passzusai, amelyek
alapján anno marhavagonokba
kényszerítették felvidéki véreinket.
f.l.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott
labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új
fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem
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A Fidesz megint bukott.
Nem nagyon. Kicsit. De mégiscsak elbukta a soros idõközit
Újpest és Veszprém után Tapolcán is. „Van úgy, hogy a kapufáról kifelé pattan a labda” –
mondta Orbán Viktor a szoros
választási eredményt kommentálva. Valóban, sokszor csak
centiken múlik… De ha jobban
belegondolunk, mégis csak
kell lenni valami kézzelfogható
magyarázatnak, ami eligazíthatna bennünket: mi az oka
annak, hogy bár az ország
makrogazdasági mutatói egyre
jobbak, a kormány erõfeszítéseit, eredményeit most már
külföldön is kezdik elismerni,
az emberek (értsd: Fidesz
szimpatizánsok) jelentõs része
elfordulni látszik a kormányzó
erõtõl.
Valami kézzelfogható okának mégis csak kell lennie,
hogy az emberek (értsd: Fidesz szimpatizánsok) közül
most sokan, ha nem is fordítanak hátat, de elfordulnak a
párttól. Mert aligha hihetõ,
hogy azok, akik a legrosszabb
idõkben is kitartottak a párt és

a kormány mellett, egyszeriben megváltoztak volna érzelemvilágukban, gondolkodásban, elkötelezettségben. Akik
évtizedeken át a Fideszben
látták megtestesülni azt az
erõt, amely kivezetheti az országot a gazdasági és morális
válságból, aligha lettek egycsapásra a másik tábor hívei.
A tapolcai választás eredménye minden bizonnyal rá
fogja kényszeríteni a Fideszt,
hogy mielõbb önvizsgálatot
tartson. 2018-ig, az igazán fontos megmérettetésig még sok
idõ van. Fel kell deríteni a
legmélyebb mélységig az utóbbi választásokon elszenvedett
kudarcok okait. A párt néhány
meghatározó
politikusának
sem árt, ha revideálja a közelmúlt idõkben volt habitusát.
Tapolca példája arra is figyelmeztethet, hogy az embereket
kevésbé érdekli, mi van a tapolcai gyõztes, a jobbikos Rig
Lajos karjára tetoválva. Alighanem sokkal inkább szemet
szúrt nekik néhány fideszes
potentát „urizálása”…
f.l.

Rajz: Farkas László

Tapolca után

– Képzelje, Mihály szomszéd, vasárnap óta nem bírok az
urammal! Iszik örömében, mert nyert a Fradi, és iszik
bánatában, mert bukott a Fidesz!...

Az igazán nagy bukta

Rajz: Farkas László

Dodó és Brumi a Mókusban

– Azt mondja az Áder, hogy elegendõ víz nélkül nincs
fenntartható fejlõdés...
– Hát persze! A sör és a bor is legnagyobb részében víz!...

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Galló Béla
A Fidesz tapolcai vereségérõl e hasábokon már megemlékeztünk. Essen néhány
szó a baloldali ellenzék szereplésérõl is. Akárhogy számoljuk is, az úgynevezett demokratikus baloldal, az MSZPDK választási koalíció bukott
igazán nagyot a mostani megmérettetés alkalmával. A két
jobboldali párt kétharmados
többséggel utasította maga

mögé a baloldal képviseletében fellépõ erõket.
Idézzük Galló Bélát, a vállaltan baloldali beállítottságú
politológust:
„Összefogásuk
mindeddig egyetlen szavazatot
sem vitt el a jobboldaltól, nem
ösztönözte aktivitásra a paszszív állampolgárokat, mi több,
a társadalomnak éppen abból
a neolib-harmadik utas katyvaszból van untig elege, amit
korábban is autentikus baloldalként próbáltak meg eladni
neki. Ez a kínálat vezetett
Orbánék 2010-es kétharmados
parlamenti diadalához, most
pedig ez a szívósan életidegen koncepció hizlalja egyre
telhetetlenebb gömböccé a
Jobbikot.”
Galló a továbbiakban azt
írja: „…az ország helyzete indokolna egy párbeszédképes, a
nemzeti minimumokban a józan jobboldallal kiegyezni képes pártot.” Majd kesernyésen
megjegyzi: „De ehhez Tóbiáséknak nap, mint nap fel kellene adniuk egy hirdetést: >>
Kalandorok,
kövületek
és
egyéb
messiások
kíméljenek!<<
Az ismert politológus eme
javaslatát alighanem más pártok is megfontolhatnák…
- flam -

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Veszélyben a dollárhegemónia?
Az egypólusú világrend bomlása felgyorsult

Fotó: wikipédia
Bretton Woods, a Mount Washington Hotel, ahol a rendszerrõl
döntöttek.
A második világháborút a
gyõzelem méretéhez mérve
csekély véráldozattal, de Európában és Ázsiában egyaránt az
Egyesült Államok nyerte gazdaságilag. A két korábban ellenlábas fõhatalom, Németország és Japán a totális katonai
vereség után ráadásul talpra
állását is csak attól remélhette,
hogy az USA rendelkezésre bocsátja az újrakezdéshez szükséges forrásokat, fõként a pénzt.
Az új helyzetben értelmét
vesztette az elsõ világháború
után kialakult pénzpiaci parcellázódás, a dollár, a frank és
a font zóna, helyükbe általánosan elfogadottá mindenütt
a dollár vált. Az elfogadást az
általános gazdasági kényszereken kívül nagyban segítette,
hogy az Egyesült Államok kilátásba helyezte az esetlegesen
feleslegesnek ítélt jegybanki
dollárkészletek fix 35 dollár/
uncia áron történõ átváltását,
ami legalább is komoly illúziókat keltett, hogy az új rendszer
az 1914-ig kiválóan bevált arany
standard szabályait követve fog
mûködni. Az 1944-ben konstruált és a létrehozását elfogadó helyszínrõl Bretton Woodsinak elnevezett rendszer a
piaci zavarok elhárítására létre
hozta az IMF-et és a Világbankot, azzal az igénnyel, hogy a
két intézmény lesz hivatott az
egyensúlyukat vesztett gazdaságok helyreállítására.

Az eredeti tervezet szerint
az IMF olcsó, jó feltételû rövid
hiteleket adott volna, a Világbank pedig olcsó hosszúlejáratú hitelekkel szolgált volna a
megrendült nemzetgazdaság
szerkezeti átalakítására és az
egyensúly visszaállítására. Ebben az értelemben a két ikerintézmény nem sokáig mûködött. Talán az angol font – a
rendszer társtartalék valutája –
1965-ös leértékelése volt az
utolsó tisztán alkalmazott beavatkozás. A font leértékelése
súlyos károkat okozott több
fontban tartalékoló országnak,
ami masszív menekülést indított a fontból. Ennek eredményeként milliárdos IMF dollár
injekcióra volt szükség a lyuk
befoltozására.
A dollár gyengülését az
USA már erõbõl oldotta meg.
1968-ban azóta tartó jelleggel
„ideiglenesen” felfüggesztette
az aranyra történõ átváltást,
majd 1973 óta beszüntették
az árfolyam védelmére szolgáló intervenciós kötelezettséget is, azaz a dollár árfolyama szabadon mozgóvá
vált. Ettõl a ponttól számítható, hogy egy magántulajdonban lévõ bankrendszer,
a Federal Reserve képessé
vált a földgömb legnagyobb
részén a pénzforgalmat irányítani saját kamat és árfolyam
elképzeléseit országok sorára
ráerõltetni.

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

ssen
Hirde k !
nálun

A 90-es évek politikai változásai pedig megnyitották a
dollár útját az addig tilalmi
zónának tekintett területek, a
volt szovjet blokk irányába is.
Idõközben az ikerintézmények
mûködése is brutálisan megváltozott. Az 1989-ben meghirdetett washingtoni konszenzus, a liberalizálj, deregulálj,
privatizálj elvei váltak az IMF
és a Világbank mûködtetésének centrális elemévé. Ahova a
lábukat betették, lényegében
az utat nyitották meg a multinacionális tõkének az érintett „megsegített” ország gazdasági kulcspozícióinak megszerzéséhez.
Folyó jövedelmek és vagyonok kerültek át szemvillanás
alatt nemzeti rendelkezés alól
a multinacionális szektorhoz.
A dollár ilyen önérdekû nyomulásának veszélyét korán felismerte az európai közösség.
Egy közös piac és az arra épülõ
közös pénznem megteremtésének szükségszerûsége már a
70-es években felmerült. A
Werner-terv errõl szólt. Az
ötlet felmerülésétõl eltelt másfél évtized viszont elegendõ
volt a dollárnak, hogy az euró
már ne saját irányítású pénzként, hanem az euro dollárokat felváltó mutációként jöjjön
létre. Ha más nem, a 2008-ban
kezdõdõ pénzpiaci válság erre
egyértelmûen rámutatott, amikor a bajba jutott európai
nagybankokat a Federal Reservbõl dollárinjekcióban részesítették, így kerülve ki az
Európai Központi Bankot.
A korábbi tilalom az állampapírok felvásárlására mára
az Európai Központi Bankban
is mindennapos gyakorlattá
vált. Ennek bizonyítéka továbbá a színfalak mögötti heves sürgölõdés, ami a dollár alá

az egységes piacot is gyorsan
tetõ alá kívánja hozni a TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) kereteiben. A tervezet megismerhetõsége az érintett közönség
számára a mai napig ugyancsak korlátos, nem terjed túl
azon, amit a közvélemény végképpen kicsikar, valamint inkább a hivatalos nyugtatásokra, hogy nem fog fájni.
A világgazdaság más tájain
azonban intenzíven folyik a
dollárhegemónia
lebontása.
Terjed a nemzetközi fizetési
forgalomban a nemzeti valuták
használata. A BRICS csoport
gazdasági ereje és fõként növekedési potenciálja komoly
fenyegetés, beleértve a közös
beruházások finanszírozására
létesített beruházási bankot. A
Kína által nemrég elindított
szervezés egy Ázsiai Infrastruktúra Fejlesztési Bank létrehozására pedig felkeltette
több európai ország, köztünk
hazánk érdeklõdését is, ügyfélként és társtulajdonosként
egyaránt. Mi sem természetesebb, hogy az Egyesült Államok talán még az Európával
történõ kereskedelmi megállapodásánál is nagyobb lendülettel dolgozik a Csendesóceán térségbeli országokkal
kötendõ kereskedelmi megállapodás tetõ alá hozásán. Talán
nem áll túl messze a valóságtól
a feltételezés, hogy a tucatnyi
országban keltett és eluralkodó politikai és háborús bizonytalanság Ukrajnától Irakig,
Afganisztántól az arab térségig nem más célt szolgál, mint
ezeket az országokat alkalmatlanná tenni, hogy ebben az
átalakulásban végsõ, önérdeket követõ döntést hozzanak.
Boros Imre
közgazdász

Fotó: hungarian.ruvr.hu
A BRICS csoport gazdasági ereje és növekedési potenciálja
komoly fenyegetés.
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Je suis Borsa?
Borsa Miklóst megverték.
Borsa Miklóst nem egy külvárosi csehóban, hanem Balatonfüreden, a város egyik idegenforgalmi központjában, a
Tagore sétányon verték meg.
Sötétben, arctalan alakok támadtak rá. Csak annyit kérdeztek tõle, hogy õ mondja-e a híreket a köztévé 1-es csatornáján, s az igenlõ válasz után
egybõl nekiestek. „Most hazudj!” – sziszegték, s miután
jól elagyabugyálták, sorsára
hagyták a boldogtalan hírbemondót.
Borsa Miklós a frissiben
összekalapált közszolgálati hírtévé munkatársa. Az M1 helyén futó csatorna indulása
jóindulattal sem nevezhetõ
diadalmenetnek. A mûsor a
kezdetektõl akadozik, helyenként paródiáért síró bakik sorozata borzolja a kitartó nézõk
idegeit. Más kérdés az, hogy a
ballib sajtó soraiból szinte ba-

kifigyelõ kommandók szervezõdtek, árgus szemekkel, fülekkel csüggnek naphosszat az
adáson, hogy a meglehetõs
gyakorisággal felmerülõ hibákat közkinccsé tegyék az interneten.
Persze a nagyobb probléma nem a minden új esetében
elõforduló technikai/strukturális hibákkal van. Nem ezek
miatt püfölték a kies parti sétányon Borsa Miklóst. A csatornára már indulása elõtt –
okkal, vagy ok nélkül – rásütötték a kormánypropagandát
tolmácsoló médium bélyegét.
„Most hazudj!” – mondták a
tévésnek, bizonyára olyanok,
akiknek fülét sérti a kormány
eredményeinek esetenként valóban egyoldalú megfogalmazása.
Ezen a ponton eszembe jut
az 1954-es futball világbajnokság döntõje. Az egész világon,
legfõképpen itthon mindenki
arra számított, hogy a mieink a

Borsa Miklós egyelõre nem tud mûsort vezetni.
csoportmérkõzések során egyszer már legyõzött nyugatnémet válogatott ellenében megszerzik az aranyérmet. A máig
fájó vereség rádiós közvetítésének végén sokan kidobták készülékeiket az emeleti lakásukból. A hanghordozó technikai
eszközön töltötték ki a csalódás okozta mérhetetlen mérgüket. A rádió nem játszott…
Borsa Miklós a munkáját
végzi, amikor mondja az M1
híreit. Mondandóját egy „ma-

gasabb székbõl” fogalmazzák.
Primitív támadói mégis rajta
verték el a port. Benne látták
megtestesülni a csatorna számukra „emészthetetlen” mûsorstruktúráját. Nem volt még
nagyon régen a Charlie Hebdo
tragédiája. A mészárlás után
„Je suis Charlie!” (Charlie vagyok!) feliratú pólókban fejezték ki szolidaritásukat az
emberek.
Je suis Borsa?
f.l.

A Quaestor csapdája
Kedden az Országgyûlés
elfogadta a Questor-károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelõ alap létrehozásáról szóló törvényt, amelynek
értelmében az ügyfeleknek
május 6. és június 5. között
kell kérelmezniük a kártalanítást.
Sok ember kapott már ebben az országban kárpótlást és
kártalanítást, és sokan vannak,
akik még nem. Az utóbbiak
vannak többségben. Azok, akiket a szocialista kollektivizálás,
a padláslesöprés, a spontán
privatizáció, a bankcsõdök so-

rozata (folytathatnám még)
megkárosított.
Miért kapnak éppen a
Quaestor ügyfelei? Miért kárpótolják egy maszek vállalkozás károsultjait?
Jó lenne erre világos, logikus választ kapni. Nem olyant,
amit Rogán Antal a Parlamentben mondott.
A Quaesteor ügyfelei a banki szektorra jellemzõ kamatnál
nagyobb haszon reményében
vitték a pénzüket a céghez.
Tulajdonképpen piramisjáték
zajlott a Quaestornál. A szokásos, bevett kamatnál magasabb

60 milliárd helyett 150 milliárd forint értékben bocsátottak ki
kötvényeket.
százalék reményében nagyobb
nyereségre is számíthattak.
Mindez az ügyfél és a Quaestor
ügye. A nagyobb haszon reményében a nagyobb kockázatot
vállalni kell. Nem jött be a
mutatvány.
A Quaestor az államilag engedélyezett 60 milliárd forint
helyett 150 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket. Ez valójában tiltott betétgyûjtést jelentett, csak a közvé-

lemény ebbõl semmit sem tudott. A Quaestor a túlzott
kötvénykibocsátással tulajdonképpen megkerülte a törvényt.
Akkor miért mi fizessünk a
károsultaknak? Törvény ugyan
született a kártalanításról, de
ezt nem Rogán Antal és képviselõtársai fogják majd fizetni.
Hanem valószínûleg mi, az
ügyletben nem érintett polgárok.
E.E.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Rogán javaslata szerint 100 ezer euróig mindenkit kártalanítanak.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

10

Zalatáj

2015. április 16.

„Gazdaságos” poénok Irány a vár!
Rajz: Farkas László

Újabb együttmûködés Zalaegerszeg és Egervár között

– Azt írják, hogy még emelkedett is a forgalom a vasárnapi zárva tartás óta. Pedig leírtuk ezerszer, hogy tízezreket
fognak kirúgni...!

Gyerkó Gábor (balról), Zsuppán Beáta és Székedli Bertold.

Ellenzéki szerkesztõségben

A szokás hatalma

– Szereztem ezt a selejt bevásárlókocsit. Vasárnap
délelõtt majd kimegyünk a családdal egy jót tologatni a
zöldbe...

Ok és okozat

– Tisztelendõ uram, tudna adni egy zacskó tarhonyát
hétfõig? Ha már a maguk kádéenpései bezáratták a
boltokat!...

2020. május 1-ig – határozott idõre – Zsuppán Beáta és
Székedli Bertold lesz az egervári várkastély programjainak
teljes körû felelõse az egervári
önkormányzat felkérésére – jelentette be Gyerkó Gábor polgármester.
Egervár és Zalaegerszeg
között az együttmûködés még
tavaly kezdõdött, amikor éppen Zsuppán Beáta (várkastély
PR és sajtófõnöke) javaslatára
és Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester támogatásával, a várkastélyt beépítették
a megyeszékhely idegenforgalmi kínálatába.
Ez év elején a zalaegerszegi
közgyûlés döntött arról, hogy
a várkastélynak megszavaznak
2,5 millió forint támogatást,
melynek fejében 2015-ben a
zalaegerszegiek ingyen látogathatják a várkastélyt és a programok belépõjegy-áraiból is
kedvezményt kapnak. A várossal való együttmûködés újabb
üteme az 5 éves programszervezésre kötött kizárólagossági megbízás, hiszen Székedli
Bertold a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke.

Székedli Bertold elmondta:
az elsõdleges közös cél, hogy a
családok számára a várkastély szezonjának nyitvatartása
alatt tartalmas szórakoztató
programokat vigyenek a várba, lehetõség szerint – fõként
nyáron – havonta több alkalommal.
Gyermekfesztivál május 31én a Nemzetközi gyermeknap
alkalmából, rosé fesztivál borvacsorával, nyári színház a Turay Ida Színház társulatával,
Bagi - Nacsa Szálka produkció, hastánc gála, õszköszöntõ
FesztiVÁR, múzeumok éjszakája – sorolta Zsuppán Beáta
sajtófõnök azokat a programokat, amelyek várják a várkastélyba látogatókat az idei
szezonban.
A várkastély szeptember
27-ig – szünet nélkül – minden nap nyitva tart mégpedig
reggel 8-tól egészen este 10
óráig. Gyerkó Gábor polgármester kihangsúlyozta: a zalaegerszegiek mellett az egervári
lakosok is ingyen látogathatják
az Egervári Nádasdy-Széchényi-várkastély Reneszánsz Látogatóközpontot.

www.zalatajkiado.hu
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Mert kell egy pénzmosoda!
Minarik Ede forog a sírjában
tására, ha a felnõtt válogatott
kijut az EB-re. Ez igen nagy
eredmény lenne ebben az ínséges idõszakban.
De mi lesz akkor, ha kiesünk, ha nem jutunk tovább?
Semmilyen komoly érv nem
indokolja immár a jelentõs
állami támogatást. Mert hiába
a hatalmas befektetés, ha nincs
megtérülés.
Pedig kellene egy csapat,
amelyet szeretni lehetne. Különben marad a kudarc, a reménytelenség, a kilátástalanság.

S marad Minarik Ede, a
halhatatlan mosodás a Régi
idõk focija címû filmbõl,
akinek valóban kellett egy
csapat. Szívbõl, õszintén, önzetlenül.
Minarik, a mosodás a saját
pénzét áldozta a csapatra.
A mai menedzserek a gyanús körülmények között megszerzett pénzeket próbálják
tisztára mosni. Ezért kell nekik
egy csapat…
S ez igen nagy különbség.
E.E.

Fotó: boldogsag.hu
Minarik Ede, a mosodás. Neki önzetlenül kellett egy csapat.

Fotó: MTI
Tarsoly Csabát, a Quaestor vezérét rendõrautó szállítja el. A
Gyõri ETO labdarúgó-csapatának sorsa bizonytalan.
Azt hiszem elérkezett az
ideje, hogy valamennyi profinak nevezett futballklubot
rendkívül szigorú módon átvilágítsanak Magyarországon.
(Lásd Quaestor-, Lombardügy.)
Aztán megkezdjék a takarítást. Ha tíz klub marad fenn a
rostán, akkor tíz csapat szerepeljen az élvonalbeli bajnokságban, ha csak nyolc, akkor
nyolc.
Véget kell vetni ennek az
évtizedek óta tartó szemfényvesztésnek. S a pénzmosásnak.
A labdarúgásban is.
Legalább valami szakmai
haszna lett volna annak, hogy
a rendszerváltás, s az azóta
eltelt idõszak szerencselovagjai a magyar labdarúgásban

fehérre mosták fekete pénzeiket. Ezek a kóklerek most
sorban vonulnak a börtönbe, káoszt, undorító erkölcsi
mocskot maguk után hagyva.
A magyar labdarúgás utánpótlása lenullázva, az edzõképzést a Mezey-féle „magániskola” tönkretette, klubcsapataink a nemzetközi porondon
még az elõselejtezõket sem
élik túl.
Mi marad egyáltalán, ami
még értéknek tekinthetõ? A
stadionrekonstrukció? Ezt nem
lehet vitatni. De kinek épülnek? Annak az utánpótlásnak,
amelyet már nem is jegyeznek
nemzetközi szinten?
Egyetlen indok lehet e
jelentõs infrastruktúra-beruházás jogosultságának alátámasz-

www.zalatajkiado.hu

Fotó: rangado.hu
Bíró Péter önfeljelentést tett a rendõrségen. Egy újabb NB I-es
csapat, a Lombard Pápa kerülhet bajba.

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

Lapunk
2015
legközelebbi
nyomtatott
száma
2015. május 21-én jelenik meg.
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Két család tragédiája
Szerelemféltésbõl ölhette
meg volt barátja a 18 éves lányt
április 11-én, szombaton este
Zalaegerszegen, a Parkerdõben – erre a megállapításra jutottak a nyomozók. A gyilkosság elõzményérõl és részleteirõl április 13-án tájékoztatta a
rendõrség a sajtó képviselõit.
A fiatalok tavaly nyáron
ismerkedtek meg, átlagos pár
voltak, a barátok elmondása
szerint csak ritkán veszekedtek és a vita akkor sem fajult
soha tettlegességig. A fiú az
egyik budapesti fõiskolán tanult. A távolság okozhatta kapcsolatuk megromlását, emiatt
szakítottak januárban. Azóta
telefonon és személyesen is
többször beszéltek egymással.
Kapcsolatukat békés módon
akarták rendezni, emiatt találkoztak szombaton este fél kilenckor a Kovács Károly téren.
B. Barnabás autóját otthagyta
és gyalog indult el B. Júliával.

Azt, hogy a belvárosból mily
módon jutottak el a gyilkosság
helyszínére, a Balatoni út
melletti parkba, egyelõre nem
lehet tudni. A találkozóról a
fiatalok szülei és barátai is tudtak, de azt senki nem gondolhatta elõre, hogy a fiatalok
beszélgetése gyilkosságba torkollik majd. Ennek semmilyen
elõjele nem volt, rendezett körülmények között éltek, családjaikat sokan ismerik a zalai
megyeszékhelyen.
A lánnyal édesanyja negyed
tízkor még tudott beszélni telefonon, elindult érte a városba, negyed órával késõbb
azonban már nem érte el gyermekét. A következõ ismert
tény, hogy a feltételezett elkövetõ valamilyen módon
visszajutott autójához és azzal
elindult Keszthely irányába.
Mint ismert, Sármellék és Fenékpuszta között fának ütközött, de még ezelõtt, útközben

Április 13-án tájékoztatta a rendõrség a sajtó képviselõit.
Balról dr. Kardosné dr. Szakáll Ágnes és Nothoff Ingrid sajtófõnök.

A gyilkosság helyszíne.
felhívta budapesti barátját és
elmondta neki, hogy a Parkerdõben bántalmazta volt barátnõjét, aki meghalt. Errõl a
fõvárosban tartózkodó fiatalember azonnal értesítette a
gyanúsított édesanyját, aki
szólt a rendõröknek.
A kutatást az egyenruhások
rögtön megkezdték és a Balatoni úttól 20 méterre, a bicikliút melletti fahíd közelében
megtalálták a középiskolás
lány holttestét. Rajta több
olyan sérüléssel, amely mindegyike halálos volt. A szexuális
erõszak tényét kizárták. Azt
azonban biztosan állítják, hogy
a gyilkosságot B. Barnabás követte el – mondta el dr. Kardosné dr. Szakáll Ágnes rendõr százados. A Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság nyomozója az ügy érdekében az emberölésrõl további részletet
nem árult el. A rendõrök a
parkerdõben órákig helyszíneltek, a területet utána pedig
még többször átkutatták. A
gyilkosság eszközét keresték,
de nem jártak eredménnyel.
Azt továbbra sem találták meg,
emellett keresik a megölt lány
telefonját is.
B. Júlia a Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanulója volt, spe-

ciális reáltagozatos osztályba
járt, idén érettségizett volna.
Diáktársai, tanárai, az intézmény vezetõi megrendülten
fogadták a hírt. A család gyászát tiszteletben tartva emlékeznek az életvidám, kedves
lányra ismerõsei, barátai.
A gyilkosság gyanúsítottja,
B. Barnabás lapzártakor a zalaegerszegi kórházban volt,
rendõrök õrizték. Dr. Belák
Gergely, a Zala Megyei Kórház
Traumatológiai
Osztályának
ügyeletes orvosa arról tájékoztatott, hogy a 21 éves férfit fejsérülés miatt tartják megfigyelés alatt, állapota kielégítõ. Az
elsõdleges vizsgálatok alapján
sem drog, sem alkohol befolyása alatt nem állt a gyilkosság
elkövetésekor, vallomást azóta
sem tett. Õrizetben tartják,
elõzetes letartóztatását kezdeményezte a rendõrség.
Egy mosolygós, kedves, reményekkel teli lánnyal lett
kevesebb a világ, aki már nem
tér vissza közénk. A tragédiát
nem lehet meg nem történté
tenni, két család élete ment
tönkre más-más okok miatt.
-mA bíróság április 14-én,
kedden elõzetes letartóztatásba helyezte B. Barnabást.

Gyilkosság után...
A rossz hírek általában
gyorsabban terjednek, mint a
jók. Ráadásul az internet, a
közösségi oldalak valósággal
repítik a az információkat. A
tragédiákat
pedig
villámgyorsan.
Egy 18 éves diáklány meggyilkolása különösen az. Ráadásul a 21 éves feltételezett
elkövetõ a tetthelyrõl kocsival
menekülve karambolozott és
kórházba került. Újkori drámába illõ forgatókönyv, amit
sajnos az élet írt.
S ettõl kezdve átszakadt a
gát, zúdul ránk a hírfolyam. A
sajtó teszi a dolgát, az olvasókat ki kell szolgálni. A közös-

ségi oldalakon egymást érik a
bejegyzések, a feltételezések,
alkalmi nyomozók próbálják
megoldani a rejtélyt.
Szóba kerül ilyenkor természetesen a pszichiáter feladata is e tragikus helyzet
kezelésénél. Nem vitatom e
hivatás, szakma fontosságát,
segítõ szerepét, de én inkább
e gyilkossághoz vezetõ útról
ejtenék néhány szót.
Odáig fajult ez a világ,
hogy konfliktushelyzeteket,
legyen az egy egyszerû, hétköznapi vita, lassan már csak
erõszakos módon próbálunk
megoldani. Komolyabb esetekrõl nem is beszélve.

Egy érettségi elõtt álló
leány, s a hírek szerint egy
fõiskolás fiú, két egerszegi
fiatal, akik állítólag rendezett
körülmények között éltek. S a
fiú élete talán elsõ komolyabb
problémáját nem tudta normális módon megoldani. Gyilkosság lett a vége.
A gimnázium falára kitûzik
a fekete zászlót, a 18 éves
leányt eltemetik. A tettes minden bizonnyal megkapja a törvény szerint járó büntetését. S
az élet megy tovább.
De itt marad a meggyilkolt
leány hozzátartozóinak gyásza, kínzó szomorúsága, s elvesztett gyermekük hiánya.

Ám a tettes szüleinek, rokonainak sem lesz könnyû további életük.
Mi idõközben elfeledkezünk
errõl a tragédiáról, hiszen jönnek majd az újabb hírek.
Egy-két hónap múlva talán
már nem is gondolunk arra,
hogy milyen világ az, ahol,
amelyben ilyen tragédia megtörténhet.
Az pedig végképp nem jut
majd eszünkbe, hogy miért
lett ilyen a világ. Mert ha komolyan elgondolkoznánk rajta,
lelkiismeret-furdalásunk lenne.
Azért, mert ilyenné tettük.
Mi, emberek...
E.E.

