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A Kormány 1727/2016
(XII.13.) Korm. határozata ren-
delkezett a vezetõ nélküli,
valamint az elektromos hajtású
jármûvek fejlesztésében és
gyártásában való magyar rész-
vétel koordinálásáért, továbbá
az ELI Science Park projekt ok-
tatási, kutatási és gazdaságfej-
lesztési koncepciójának kiala-
kításáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól.

A tudományos, a szakmai környezet alkalmas
Kormánybiztosi tájékoztató a zalaegerszegi tesztpályáról

Ezzel kapcsolatban tartot-
tak január hatodikán sajtó-
tájékoztatót , a
Városházán, amelyen részt vett

államtit-
kár, kormánybiztos,

országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos és

polgármester.
Dr. Palkovics László kor-

mánybiztos feladatkörében

Zalaegerszegen

dr. Palkovics László
Vigh Lász-

ló
Balaicz Zol-

tán

Vigh László (balról), dr. Palkovics László és Balaicz Zoltán
szerint is profitálhat a beruházásból Zalaegerszeg, s az egész
ország.

Zalaegerszeg Önkormány-
zata

Arany Bárány Szálloda

Balaicz Zoltán

a hagyományokhoz híven
az té-
likertjében tartotta újévi foga-
dását minap. A meghívott ven-
dégek – köztük a megyei ve-
zetõk – köszöntését követõen

polgármester
beszédében visszatekintett az
elmúlt évre, de természetesen
szólt az idei tervekrõl, fel-
adatokról is.

Volt értelme a munkának...

Az elismerésben részesült cégek képviselõi dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság el-
nöke, Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László államtitkár és Vigh
László társaságában.

Szokás szerint az újévi fo-
gadáson került átadásra a

s az
ezzel járó festmények, amik
ezúttal festõ-
mûvész alkotásai voltak. A díjat
két vállalkozás, a

és a
érdemelte ki.

A díjátadást követõen
országgyûlési képviselõ

mondott pohárköszöntõt.

Za-
laegerszeg Innovációs Díj,

Nagy Kálmán

Timbertech
Kft. Csejtei Fém-Vill Kft.

Vigh
László
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Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése

Zalaegerszegért-díjat

1993-ban
döntött arról, hogy minden
évben
adományoz. A díjat olyan ma-
gánszemélyeknek, szerveze-
teknek ítélhetik oda, akik a
város építésében, fejlesztésé-
ben és környezetvédelmében,
a város mûvészeti, kulturális,
oktatási és sportéletében,
egészségügyi és szociális szol-
gálatában, a város önkormány-
zatában vagy közigazgatásában
példaértékût, maradandót al-
kottak, tevékenységükkel a
város jó hírnevét, presztízsét
növelték, öregbítették. Az el-
múlt 23 évben, a mostani
díjazottakat is beleszámolva
összesen 198 magánszemély,
közöttük 7 külföldi, és 33
szervezet vehetett át díjat. A
2016. évi díjak odaítélésérõl a
közgyûlés november 24-i ülé-
sén döntött. A képviselõ-tes-
tület 9 magánszemély és 1
szervezet tevékenységét ismer-
te el Zalaegerszegért-díjjal, me-
lyeket december 16-án ünne-
pélyes keretek között a város
dísztermében adtak át.

– Sokan a karácsonyi készü-
lõdésbõl jöttek el ünnepsé-
günkre. Talán már mögöttünk
van az év végi hajtás, amikor
mindenki próbálja teljesíteni a
legfontosabb feladatokat. Ma
hagyományosan összegyûltünk
megköszönni azt a sok mun-
kát, amellyel a díjazottak te-
lepülésünk életét és jövõjét
segítették. Igyekszünk példát

Munkájukkal szellemi és lelki értéket közvetítenek

állítani fiataljaink elé, hogy
szorgalommal, fáradtságos, be-
csületes munkával lehet szel-
lemi és lelki értéket közve-
títeni. Fontos, hogy legyenek
elõttünk olyan életpályák, amik
azt mutatják, hogy a tehetség-
nek, a szorgalomnak és a be-
csületnek megvan a maga jus-
sa, ami nem az anyagiakban
rejlik. Elengedhetetlen, hogy a
felnövekvõ nemzedék ne az ér-
ték nélküli, az adott napnak
élõ szabadosság világában nõ-
jön fel, hanem egy olyan kö-
zösségben, ahol becsülete van
a kitartó munkának. Az idei
díjazottak között vannak nem
zalaegerszegiek is, akiknek kü-
lön is köszönetet mondok. A
zalaegerszegi ember nem elég-
szik meg azzal, hogy úgy él,
ahogyan tud, hanem azért dol-
gozik, hogy úgy élhessen,
ahogy szeretne – szólt a meg-
jelentekhez köszöntõjében

polgármester.
A kiemelkedõ teljesítményt

nyújtó honfitársaink munkás-
ságáról kisfilmet láthattak az
ünnepség résztvevõi. A beját-
szások családi, munkahelyi
körben mutatták be a tehet-
ségeket nevelõ, közösségét
számos alkotással gazdagító
grafikus mûvésztanárt, a ma-
gyarság hagyományainak meg-
õrzésén munkálkodó, vitézi
ranggal bíró városlakót, a szín-
házba járó közönséget szolgáló
szervezõt, a betegeit gyógyító
onkológus fõorvost, a lengyel-
magyar barátságot éltetõ kros-

Ba-
laicz Zoltán

noi városvezetõt, a zalaeger-
szegi egyetemi kar létrejöttét
elõsegítõ volt rektort, a nép-
zene elkötelezett prímását, a
katedrán, az oktatásszervezés-
ben maradandót alkotó, gene-
rációk sokaságát nevelõ tanárt,
a zalaegerszegi vasúti közle-
kedés ötletgazdáját és a sereg-
nyi városi, megyei ünnepet da-
laival fennköltté és emlékeze-
tessé tevõ évtizedek óta együ-
vé tartozó énekkart.

A Zalaegerszegért Díjakat
Balaicz Zoltán polgármester
adta át a kitüntetetteknek.

A 2016-os díjazottak:
– grafikus-

mûvész, mûvésztanár
– , az

andráshidai városrész közösségi
életének meghatározó alakja

– , a Hevesi
Sándor Színház szervezési osz-
tályának vezetõje

Frimmel Gyula

vitéz Harmatos László

Nagy Ferenc

– , onko-
lógus, belgyógyász, a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház On-
kológiai osztályának osztályve-
zetõ fõorvosa

– , Zala-
egerszeg lengyel testvárosa,
Krosno polgármestere

–
, a Budapesti Gaz-

dasági Egyetem intézetvezetõ
fõiskolai tanára, volt rektor

– népze-
nész, a Harangláb Népzenei
Együttes vezetõje

– nyugalma-
zott középiskolai igazgató, volt
önkormányzati képviselõ

– mérnök,
a zalaegerszegi vasútfejlesztés
szorgalmazója

–

A díjazottak nevében
Schreiner Jenõ egy kalotaszegi
zsoltár elõadásával, míg a
díszterem karzatán helyet fog-
laló Városi Vegyeskar Gordon
Young Halleluja címû mûvé-
nek megszólaltatásával köszön-
te meg az elismerést. A jövõ
nemzedék reményeit, az elõt-
tük járók példaadásának fon-
tosságát fogalmazta meg

és
A gyermekek által elõadott
szövegek is a nemzedékeken
átívelõ közösségépítõ teljesít-
ményeket ünnepelték, amire a
polgármester is utalt, amikor
arról szólt, hogy Zalaeger-
szegen mindenki megtalál-
ja a jövõjét. „Csak pénzért és
hatalomért élni hiábavaló...”
mondta az ifjú Zalavári Ger-
gõ a közönség elõtt állva.
A díjátadási ceremónia köz-
ben a publikum egy kisfilm
erejéig kipillanthatott a Dísz
térre is. A bejátszás szintén
a megyeszékhelyi nemze-
dékek jelképes kézfogásának
érzékeltetését szolgálta.

Dr. Máhr Károly

Piotr Przytoczki

Sándorné Dr. habil.
Kriszt Éva

Schreiner Jenõ

Vajda László

Dr. Zajzon Géza

Zalaegerszegi Városi Ve-
gyeskar Egyesület.

Za-
lavári Gergõ Zalavári Lola.

A kitüntetettek Balaicz Zoltán polgármesterrel.
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(Folytatás az 1. oldalról)

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
tibor.vesztroczi@balancehotel.huTel: 0620/212-1978;

A szálloda éttermébe

munkatársakat keresünk

L16
Éttermi Kisegítõ

Érdeklõdni: 30/478-6485

Négyesmentes törzsállományból,

25-30 kg-os eladók

Ár:

malacok

Zalaszentivánon

650 Ft/kg

A év végi kórházkonszo-
lidáció részeként – a mûködés
hatékonyságát javító – további
támogatásra is pályázhattak a
közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatók. A hatályos kor-
mányrendelet alapján erre a
célra 15 milliárd forintos keret-
összeg állt rendelkezésre. Egy-
egy intézmény több célt is
megjelölhetett, melynek ered-
ményeként 810 pályázatból
324 nyertest választottak ki a
bírálók.

– A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház, az 1,1 milliárd fo-

Plusz forrás a megyei kórháznak

rintot meghaladó adósságkon-
szolidáción túl, ebbõl a forrás-
ból is támogatást nyert. Két pá-
lyázatunk összesen 16.922.242
Ft-os támogatásban részesült –
tájékoztatta lapunkat

fõigazgató.
A plusz forrásból az aláb-

biak valósulnak meg:
– A személy- és vagyon-

védelmet szolgáló kültéri
kamerarendszer kiépítésére
9.929.622 Ft-ot fordíthatnak. A
belsõ telephelyet és Pózvát
egyaránt érintõ fejlesztéssel el-
sõsorban a parkolókat, az épü-

dr. Ha-
lász Gabriella

letek ki- és bejáratait, valamint
a gépjármûvek beléptetését le-
het ellenõrizni. Így a meglévõ
belsõ kamerarendszerrel együtt
a szubjektív biztonságérzetet
is növelni tudják.

– A belsõ telephely diag-
nosztikai épületének tetõszi-
getelésére 6.992.620 Ft-ot

nyertek. A beázó lapostetõ fel-
újítása évek óta szerepelt a
beruházási igények listáján,
ám eddig nem sikerült forrást
találni a megvalósításra.

A fenti fejlesztéseket 2017.
június 30-áig kell megvalósíta-
nia a Zala Megyei Szent Rafael
Kórháznak.

Két pályázat is támogatásban részesült.

ellátja a jármûipari tesztpálya
létrehozásáról szóló 1292/2016.
(VI. 13.) Korm. határozatban
és a jármûipari tesztpálya ki-
alakításával kapcsolatos egyes
intézkedésekrõl szóló 1319/2016.
(VII. 1.) Korm. határozatban
meghatározott, Zalaegersze-
gen létrehozandó jármûipari
tesztpálya funkcionális kiala-
kításával, létrehozásával és a
késõbbi kihasználásával kap-
csolatos kormányzati szintû te-
vékenység koordinációs fel-
adatait. Ellátja továbbá a sze-
gedi ELI Science Park megva-
lósításához szükséges koncep-
ció kidolgozásának koordiná-
lását. Az elõzõekhez kapcsoló-
dóan feladatai közé tartozik az
érintett beruházások szem-
pontjából releváns állami fel-
sõoktatási intézményekben fo-
lyó szakemberképzéssel össze-
függõ kormányzati koordiná-
ciós tevékenység. A fenti fel-
adatokhoz kapcsolódóan a pro-
jektekben résztvevõ állami fel-
sõoktatási intézményekben és
költségvetési kutatóhelyeken a
releváns szakterületeken folyó
kutatásfejlesztési és innová-

ciós tevékenységgel összefüg-
gõ kormányzati koordinációs
tevékenység is hozzá tartozik.

Dr. Palkovics László a saj-
tótájékoztatón kiemelte, hogy
a kormánybiztos feladata nem
csak a szegedi lézerkutató köz-
pont és a zalaegerszegi teszt-
pályával kapcsolatos tenniva-
lók koordinálása, hanem ezek-
nek a beruházásoknak a hatá-
saival is foglalkoznia kell.

Az államtitkár elõadásában
az önjáró gépkocsikkal kapcso-
latban három tényezõt emelt
ki. Egyrészt a vezetõ hibájából
bekövetkezõ balesetek kikü-
szöbölését, másrészt az utak
optimálisabb kihasználását, s
megemlítette az energiafel-
használás csökkentését is.
Hogy miért Magyarországon,
Zalában épül meg a tesztpálya?
– tette fel a kérdést a kor-
mánybiztos. Mert magyar egye-
temek, kutatócsoportok már
régóta foglalkoznak ilyen irá-
nyú fejlesztésekkel. A tudomá-
nyos, szakmai környezet alkal-
massá teszi hazánkat egy ilyen
beruházás megvalósítására.

Vigh László – úgy is, mint a
tesztpálya építésének minisz-

teri biztosa – köszönetet mon-
dott dr. Palkovics Lászlónak
eddigi segítségéért. Mint mond-
ta, a beruházás elõkészítése a
határidõket betartva halad.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere elmondta,
hogy a város a beruházáshoz
szükséges 250 hektáros terüle-
tet biztosította, a terület köz-
mûvesítése megtörtént, az elõ-

készületi munkák zajlanak.
Befejezésül a polgármester is
köszönetet mondott dr. Pal-
kovics Lászlónak eddigi segít-
ségéért.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a Mûszaki Egyetem
– a tesztpályával összefüggés-
ben – telephelyet hoz létre Za-
laegerszegen.

E.E.

A tudományos, a szakmai környezet alkalmas
Kormánybiztosi tájékoztató a zalaegerszegi tesztpályáról

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly májusban jelentette be a
zalaegerszegi tesztpálya építését.
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Noha már egy ideje idõkap-
szulát helyeznek el egy kezdõ-
dõ építkezés helyszínén, a köz-
tudatban még mindig az alap-
kõletétel kifejezés szerepel.

Egy ilyen eseményre került
sor január kilencedikén

városré-
szében, ahol hamarosan meg-
kezdõdik az új óvoda építése.

polgármes-
ter a rendezvényen elmondta,
hogy a jelenlegi óvodának ott-
hont adó épület 130 éves, s
nem felel meg a mai kor köve-
telményeinek. A város vezetése
megígérte, hogy az elsõ adan-
dó alkalommal változtat ezen a
tarthatatlan állapoton. Ez a
pillanat most elérkezett, meg-
kezdõdhet az építkezés. A pol-
gármester köszönetet mondott
az andráshidaiaknak a türele-
mért, országgyûlé-
si képviselõnek a segítségért
és település-
részi önkormányzati képvise-
lõnek, aki állandóan napiren-
den tartotta az általa képviselt
emberek jogos igényét.

Sümegi László kiemelte:
ritka dolog, hogy egy vado-
natúj óvoda épül. Sokkal több
lesz ez, mint egy kisgyerme-
keknek otthont adó intéz-
mény. Egységben az iskolával a
jövõt jelenti Andráshidának,
Zalaegerszegnek.

A képviselõ a felszabaduló
épülettel kapcsolatban is is-
mertette elképzeléseit. Mint
mondta, kitûnõen tudnák hasz-
nosítani a helyi civil szerveze-
tek, de a településrészi önkor-
mányzat is otthonra lelne itt.

Vigh László országgyûlési
képviselõ szerint igaza volt
Sümegi Lászlónak, hogy a régi
épületet nem lehet tovább

Zala-
egerszeg Andráshida

Balaicz Zoltán

Vigh László

Sümegi László

Aki óvodát épít, bízik a jövõben
Alapkõletétel Andráshidán

óvodaként használni. Óvodára
viszont szükség van, hiszen
sok gyerek jár ide, mert kivá-
ló a nevelõ munka az in-
tézményben. Hosszú évek ki-
tartó lobbitevékenysége be-
érett, egy álom megvalósul
Andráshidán.

A helyi általános iskola elsõ
osztályos tanulóinak mûsora
után került sor az idõkapszula
elhelyezésére az új óvoda
helyszínén.

* * *

városrészben új óvoda
építését valósítja meg a Terü-
let- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretén belül.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata And-
ráshida

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Csa-
ládbarát, munkába állást segítõ
intézmények, közszolgáltatá-
sok fejlesztése tárgyú felhí-
vásra az Andráshidai Óvoda
építése címmel nyújtott be
támogatási kérelmet, és el-
képzelései megvalósításához
358.970.336 Ft, azaz három-
százötvennyolcmillió - kilencszáz-
hetvenezer - háromszázharminc-
hat forint támogatásban ré-
szesült.

Az Andráshidai Tagóvoda
Zalaegerszeg nyugati városré-
szében, Andráshidán található.
Az épület több mint 130 éve
épült. Hosszú ideig iskolaként
mûködött, majd 1962-tõl ön-
álló óvodaként kezdte meg te-
vékenységét. A tagóvoda 2013.
augusztus 1-tõl a Zalaegerszegi
Kertvárosi Óvoda tagóvodája-
ként mûködik. Az épület ál-
lapota a többszöri állagmeg-
óvási munkálatok ellenére is
rendkívül rossz állapotban van.
A Zala folyó vízgyûjtõ terüle-
tén, vizenyõs területen épült.
A megfelelõ épületszigetelés
hiányában az óvoda épülete
folyamatosan süllyedt, statikai-
lag instabillá vált. Az életveszély
elhárítása érdekében 2012 de-
cemberében az épület falain
levõ repedéseket „összevarr-
ták” és az alapot megerõsítet-
ték egy speciális eljárással, így
átmenetileg biztonságossá vált
az elöregedett épület.

A projekt közvetlen célja,
egy új óvoda építése, a je-
lenlegi épület kiváltásával, a
hiányzó helyiségek megépíté-
sével, annak érdekében, hogy
megvalósulhasson a költség-
hatékony és fenntartható üze-
meltetés, a minõségi óvodai
nevelés.

Az új óvodaépülethez kap-
csolódóan 4 db 60,5 m -es cso-
portszoba épül meg.

Nettó 1047,22 m -t érint a
beruházás, melynek keretében
öltözõk, vizesblokkok, logo-
pédiai fejlesztõ, elkülönítõ,
óvodavezetõi iroda, szülõi fo-
gadó, melegítõ konyha, neve-
lõtestületi szoba kerül kiala-
kításra.

Az óvodában helyet kapnak
az eddig hiányzó funkciók is. 1
db 16,95 m -es nevelõtestületi
szoba, teakonyha, 1 db 25,37
m -es logopédiai fejlesztõ szo-
ba, valamint alapvetõ feltétel-
ként az akadálymentesítés is
minden szempontból megjele-
nik: akadálymentes parkoló,
rámpa, akadálymentes WC. A
tornaszoba hozzájárul a min-
dennapos testnevelés zavar-
talan megszervezéséhez az
óvodás korosztály számára.

A fejlesztés eredményeként
építészetileg egy helyen össz-
pontosulnak az iskolai, óvodai,
közmûvelõdési funkciók, me-
lyek hatékonyabb, magasabb
minõségû nevelési feltételeket
eredményeznek.

2

2

2

2

Helyére kerül az idõkapszula.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

(1998.05.27.)

(1998.07.24.)

(1998.08.05.)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence

benne különféle élményelemekkel,

óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,

számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével

kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

– Bagószagúak a szegfûi, Gyulám. A Viktor narancsai
viszont nagyon szépek.

– Azért vágtam kupán a Kunczét, mert megint rajzszeget
tett a fenekem alá!...

Javuló közbiztonság…

– Nyugi van, Herr Müller! Csak a Torgyán robog
búzabombát hatástalanítani!

Piaci helyzetkép '98 május

Padszomszédok
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Több helyen olvasni, halla-
ni az extrém hidegrõl, a hava-
zásról, az ónos esõrõl, a szél-
rõl. A sokat látott ember egy
kézlegyintéssel elintézi ezt,
mondván, hogy régen is voltak
ilyen – még cifrább – idõjárási
viszonyok, mégsem kellett meg-
ijednie, netán kétségbeesnie
senkinek. A télhez hozzátarto-
zik Magyarországon a havazás,
és így gondolják mindezt

is.
– Nálunk a hóeltakarítás min-

den évben megfelelõen zajlik,
így aki erre jár, talán meg is le-
põdik, hogy nekünk ez nem
okoz gondot. Hosszúak az útja-
ink, a hegyekben is sokan lak-
nak. Ennek ellenére folyamato-
san takarítjuk az utakat. Ha kel-
lõ idõben elkezdõdik a hó elta-
karítása, akkor tulajdonkép-
pen fele energiával lehet meg-
oldani a munkákat. Amennyi-
ben az út burkolatának felüle-
te tökéletes, akkor megfelelõ
technikájú berendezéssel azt
feketére le kell tudni tolni. Év-
tizedes érdekes magyar „szaba-
dalom”, hogy számos hótolót
látunk felemelt ekével haladni
olyan úton, ahol a személyautó
is alig bír haladni. Mi nem vá-
runk a közútkezelõre, nem
vizsgáljuk, hogy kihez tartozik
az út, a szomszéd falvakig le-
toljuk a havat. Mezõgazdasági
gépekkel mindenhol könnye-
dén meg lehetne oldani ezeket
a problémákat – mondta

polgármester a január
13-án leesett néhány centis hó
kapcsán.

Pet-
hõhenyén

Deák
István

„Nekünk nem okoz gondot a havazás”
Pethõhenyén természetes, hogy télen tél van

A településen ilyenkor is
igyekeznek gondoskodni az
egyedül élõkrõl, nyugdíjasok-
ról. Mellette fontos a középüle-
tek, terek és köztemetõ meg-
közelítésének elõsegíte, takarí-
tása. Jelenleg heten dolgoznak
közmunkásként, sõt olyan mun-
kaerõhiány van, hogy más tele-
pülésekrõl is foglalkoztatnak.
Pethõhenyén többen is foglal-
koznak földmûveléssel, õk
örülnek a leesett csapadéknak.
A mezõgazdaság szempont-
jából a mostani jó idõnek
mondható: a hideg megtizede-
li a kártevõket, a lehulló csapa-
dék pedig a talajnak, valamint
a folyó- és állóvizeknek is
hasznos.

A tél örömei közé sorolha-
tók azok a sportolási lehetõsé-
gek, melyeket a lehullott hó
vagy a fagyáspont körüli hõ-
mérséklet kínál. A jelenlegi fog-
csikorgató hidegben természe-
tes körülmények között is le-
het jégpályát létesíteni. Így tet-
ték Deák István polgármester
ötlete nyomán Pethõhenyén,
ahol a közmunkások közremû-
ködésével idén is a faluház mel-
letti sportpályán alakították ki
a korcsolyapályát. A 450 lelket
számláló faluban – amíg a fagy
tart – megfelelõ pálya várja a
korcsolyázókat. Terveik szerint
a szánkózáshoz is szeretnének
megfelelõ pályát kijelölni, ahol
biztonságos körülmények kö-
zött csúszhatnának a fiatalok.
Ezek az ötletek azt is szolgál-
ják, hogy senki se kockáztassa
testi épségét a környék ellen-

õrizetlen és balesetveszélyes
jégpáncéljain, lankáin.

– Minden település költ a
sportolási lehetõségekre, a fi-
atalok pedig keresik azokat a
helyeket, ahol a téli sportok-
nak tudnak hódolni. Ha ezeket
megfelelõképpen irányítjuk, ak-
kor megszüntethetjük az elõ-
forduló problémákat. A nálunk
„legyártott” jégpálya az alatta

lévõ fóliával, vízzel együtt maxi-
mum százezer forintba kerül.
A beszakadó jégnél a vízmély-
ség harminc centi, így maxi-
mum elázik az ember. Ez min-
den településen kialakítható len-
ne, így a gyerekek se menné-
nek vadvizekre és nem lenné-
nek tragédiák – tette hozzá az öt-
letgazda.

Pataki Balázs

Immár hagyományosnak
tekinthetõ újévi társasjáték a

szolgáltatási terüle-
tén a televíziók újrahangolá-
sa a változó csatornakiosztás
miatt.

Ezúttal elõjátékra is futot-
ta, hiszen pár héttel ezelõtt
már történt némi változás,
például az angol

mérkõzéseit közvetítõ
is új helyre költözött.

A minapi változás – azon-
túl, hogy újra munkát adott
az elõfizetõknek – már vesz-

Tarr Kft.

Premier Li-
ga Spí-
ler TV

Év eleji társasjáték
– avagy kiosztották a csatornákat

teséget is hozott. Hiába keres-
sük ugyanis az ,
vagy adót, nem ta-
láljuk. Eltûnt a Tarr Kft. kínála-
tából. Macerás volt a tárgyalás
a közvetítõi jogok birtokosá-
val – kaptam a magyarázatot a
viszonyokat jól ismerõ szakem-
bertõl.

Az Eurosport 2 közvetíti az
egyik legszínvonalasabb labda-
rúgó-bajnokság, a
találkozóit. Most a focirajon-
gók búcsút inthettek ennek a
csatornának.

Eurosport 1
Eurosport 2

Bundesliga

Az angol bajnoki találkozó-
kat korábban közvetítõ Digi
TV eltûnése után idõvel meg-
jelent a Tarr Kft. kínálatában a
Spíler TV, amely jelenleg sugá-
rozza a PL-mérkõzéseket. En-
nek egyetlen, de nagy elõnye
van: látható a mérkõzés. Leg-
jobb hang nélkül, a „szakértõi”
hablatyolásokat kihagyva néz-
ni. Primitív a stúdió, a felirato-
zás szánalmas, zavaró. De leg-
alább látható a meccs.

Kíváncsian várjuk, hogy
meddig tart a Tarr Kft.-nél a
Bundesliga mérkõzések böjtje.
Mikor lesz akkora a tiltakozás,
hogy a szolgáltató megegyezik
a macerás jogtulajdonossal?

Mit panaszkodik? – vethe-
tik fel sokan, hiszen ott az

rengeteg csatorna! Nem csak
angol és német foci van a
világon.

Sajnos, nekem ilyen föld-
hözragadt ízlésem van, telje-
sen fölöslegesnek tartom a
kínált csatornák túlnyomó ré-
szét. (Igaz, csomagban köny-
nyebb eladni a bóvlit.) Az ott
látható mûsorok színvonalá-
ról jobb nem is beszélni.

Talán egyszer eljutunk odá-
ig, hogy az ügyfél bemegy a
szolgáltató irodájába, letesz
egy listát, s azt mondja: ezek-
re a csatornákra szeretnék
elõfizetni, s még azt is ké-
rem, hogy ne változtassák
õket, ha én nem szeretném.

Túl nagy kívánság?
E.E.

A január 13-án lehulló nagyobb hó nem okozott problémát.

Idén is „legyártották” a korcsolyapályát.
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Meghatározott kor felett a
jármûveket ellenõrizni kelle-
ne, tulajdonosaikat pedig nyi-
latkoztatni, üzemben tartják-e
még õket.

Nemrégiben a XII. kerület
kedvenc sétálópályájára, a Nor-
mafára látogattam. A régi Nor-
mafa helyérõl kiváló kilátás
nyílik a fõvárosra, nemcsak a
budai oldalra, de a pestire is,
egészen a peremen lévõ lakó-
telepekig. A Duna vonala, ben-
ne a Parlamenttel és a többi
csodás épülettel valóban elbû-
völõ látvány. Természetesen
abban az esetben, ha látható is.
Mostani látogatásomkor - noha
a helyszínen verõfényben süt-
kérezhettünk – a Duna vonalát
már nem lehetett látni, a város
felett vastag szmog ült, és még
jó pár napig ott is maradt. A
fõvárosi önkormányzat rutin-
szerûen elrendelte a szmog-
riadó tájékoztatási fokozatát.
Hírek érkeztek arról is, hogy
további településeket is érin-
tett a szmog.

A szmogesetek egyre gya-
koribbak, mindenki tudja,
hogy nagyon ártalmasak az
egészségre. Kis erõfeszítéssel e
károk – legalábbis megközelí-
tõ értékekkel – mérhetõk és
forintban is kifejezhetõk azon
keresztül, hogy a rövidebb,
munkában eltöltött idõtartam
milyen kiesést okoz, valamint
a kórokok miatt mibe kerül a
nem is minden esetben ered-
ményes gyógyítás. A károk
egyaránt érik az egyéneket
(betegségek, korai halálokok),
a cégeket (munkaidõ-kiesés),
valamint az államot (egészség-
ügyi többletköltségek, kiesõ
adóbevételek).

Az lenne tehát a logikus,
hogy a baj elhárításának költ-
ségeit is a jövõbeli valószínû-
síthetõ többlethasznok remé-

Roncsderbi
– avagy az autók „halotti anyakönyvi kivonata”

A személygépkocsik átlagéletkora 13 év feletti.

Autóbontó-telep. Változtatásokra lenne szükség.

nyében közös erõfeszítéssel fe-
dezzük. A szmoggal kapcsolat-
ban elsõsorban a fõvárosi ta-
pasztalatra támaszkodva a gép-
kocsikat hozom szóba, mint a
bajok fõ okozóját. Hazánkban
mintegy 3,7 millió gépkocsi
van forgalomban, s ebbõl 3,2
millió a személyautó, de van
húszezer autóbusz és hozzáve-
tõlegesen félmillió tehergép-
jármû is. Legalább egyharma-
duk, ha nem több, napi gyako-
risággal fordul meg a fõváros-
ban vagy az M0-son. A gépko-
csiállomány átlagban bõven
belekerült a „szép korba”, hi-
szen az átlagéletkora tizenhá-
rom év feletti, a buszoké pedig
tizenöt évnél is több, nem is
említve egyes, már rég elavult
motorral üzemelõ teherautó-
kat. A Nyugatról behozott
nagyszámú személyautó átla-
gosan magas kora (tíz év fe-
letti) miatt a korátlag évrõl év-
re romlik. Meghatározó szerep
jut tehát a gépkocsiknak a
szmogképzõdésben, és nem
csak a fõvárosban.

Az autó nemcsak akkor
rombolja a környezetet, ha
helytelenül mûködik, és füstöt
okád, de akkor is, ha végképp
leáll. Csak a Normafa környé-
kén sétálgatva magam is fel-
fedeztem – anélkül, hogy ke-
resgéltem volna – közel egy
tucat elhagyott, kibelezett jár-
mûvet. Felmerült bennem a
kérdés: ha üzembe helyezés-
kor precíz a nyilvántartás,
mert a jármû forgalmi enge-
délyt és törzskönyvet is kap,
miért nincs szabott rendje a
jármûmûködtetés végének is?
Ha kissé morbid akarok lenni:
miért nincs a jármûnek „ha-
lotti anyakönyvi kivonata”,
amivel a legutolsó tulajdonos
jogszerûen igazolni tudja,
hogy jármûve környezetkímé-

lõ módon került vissza a nagy
anyagi körforgásba.

Ma ugyanis szétszórt gumi-
abroncsok, elhagyott akkuk,
bárhova szétfolyó kenõolajak,
dísztárcsák is bõven találhatók
erdõkben, mezõkön, sõt idõn-
ként parkok, játszóterek kör-
nyékén is. Szóval idõszerû len-
ne megszervezni a gépkocsik
„halotti anyakönyvezését” is
éppen a környezetrombolás
csökkentése és saját egészsé-
günk érdekében. Mód van arra
is, hogy ez ne csak kínos több-
letteher, de üzlet is legyen.
Egyértelmû, hogy ehhez új,
alkalmas jogszabályok kelle-
nek, azoknak meg az a jellem-
zõjük, hogy mindig konfliktust
is hordoznak. Nem lehet ér-
deksérelmek nélkül egysze-
rûen jogszabályban kimonda-
ni, hogy az a gépkocsi, amely-
nek kibocsátási évétõl egy
meghatározott mennyiségû év
(például tizenöt) eltelt, azt
automatikusan kötelezõ a for-
galomból kivonni. De azt már
igen, hogy ha egy ilyet a ha-
tóság magas kibocsátási érték-
kel elkap, nincs mese, ki kell
vonni. Meghatározott kor fe-
letti jármûveket akár évente és
szúrópróbaszerûen is ellen-
õrizni kellene, tulajdonosaikat
pedig évente nyilatkoztatni,
hogy a jármûvet még üzemben
tartják-e. Gondoskodni kellene
az ilyen állomány kivonásának
kedvezõ feltételû szervezésé-
rõl is olyan cégekkel, amelyek
vállalják a szakszerû, környe-
zetbarát szétszerelést, a hulla-
dék anyagok szakszerû meg-
semmisítését és a még hasz-
nálható részek forgalmazását.

Hasznos mellékterméke
lenne ennek az ügynek, hogy
ezáltal felgyorsulhatna a köz-
foglalkoztatottak egy részének
a piaci feltételû munka vi-
lágába visszavezetése, legaláb-
bis a minimálbéres és egyben
a bérminimumos kategóriá-
ban. (A gépkocsibontás jórészt
betanított munka.) Gondol-
junk csak arra, hogy az állo-
mányból történõ, csupán há-

romszázaléknyi éves kiléptetés
is több mint százezer esetet
jelentene évente, de ennél
jóval nagyobb számban lenne
szükség kivonásra. Figyelem-
mel kellene lenni arra is, hogy
az érintettek mindegyike (ál-
lam, gépkocsi-tulajdonos, autó-
bontó) úgymond, a pénzénél
maradjon. Ez a legnehezebb
kérdés, de azért megoldható.
Az állam a várható egészség-
ügyi megtakarítások és beteg-
pénzspórolások, valamint a
többletfoglalkoztatottaktól szár-
mazó állami bevételek terhére
juttathatna egy összeget bon-
tott gépkocsinként azoknak a
cégeknek, amelyek a „halottit”
kiállítják, és a bontási anyag
forgalmával ezért el is számol-
nak, tehát társadalmilag hasz-
nos munkát végeznek. A tulaj-
donosok is fizetnének bontási
díjat, attól függõen, hogy a volt
tulaj a roncsot teljes egészé-
ben további hasznosításra át-
engedi-e a bontó cégnek, illet-
ve hogy a bontásra adott gép-
kocsi eredendõen hazai vagy
külföldi beszerzésû volt. A bon-
tóüzemeket több okból is cél-
szerû lenne nem túl zsúfolt te-
lepülésrészekbe telepíteni, ér-
demes márkacsoportonként is
szelektálni, és a szolgáltatást
kiegészíteni a nem mûködõ
roncsok szállításához szük-
séges szállítókapacitásokkal.

A kormányzat kiemelt
anyagi erõfeszítéseket tesz a
hazai kis- és középvállalkozói
szektor erõsítésére. Ez aztán
valóban az lehetne, egy igazi
hazai tulajdonú környezeti
ipar alapja, ráadásul komoly
exportlehetõségekkel, hiszen
a hazai bontás a magas mun-
kaerõhányad miatt számíthat
magasabb bérû országokból is
megrendelésekre. Jól illeszthe-
tõ lenne az uniós pénzekbõl
megvalósítható feldolgozó ka-
pacitásokat növelõ, többletfog-
lalkoztatást biztosító és pozitív
környezeti hatást is elõsegítõ
programokba.

közgazdász
Boros Imre
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Sokak kérésére a nyomtatott változatában is
közöljük a „Volt egyszer egy B-közép” címû riportsorozatot.

A sorozat valamennyi része honlapunkon megtalálható:
www.zalatajkiado.hu

Zalatáj

A nyomtatott Zalatájban is!

Volt egyszer egy B-közép... (5.)
– avagy ki volt a besúgó?

Több, mint negyven év el-
teltével is indulatokat gerjeszt
az egykori tör-
ténetének felelevenítése. So-
kan kíváncsiak arra, hogy mi is
történt valójában, miért indult
bírósági eljárás több szurkoló
ellen.

ZTE B-közép

Sorozatunkat azzal kezdtük,
hogy megszólaltattuk

, a B-közép egyik vezé-
rét, aki elmesélte, hogyan is
alakult ki az a szurkolótábor,
amelyik akkoriban felvette a
versenyt a Fradi B-középpel.
Aztán jelentkezett egy hölgy,

Szabó
Tibort

aki az egerszegi szurkolótábor
markáns tagjának volt az elsõ
szerelme, majd megkereste
szerkesztõségünket

özvegye is. Hogy teljes
legyen a kép, Böcskey Jenõt
rendszer elleni izgatásért jog-
erõsen letöltendõ börtönbün-
tetésre ítélték. E riportokban
elhangzottak olyan mondatok
is – szándékosság nélkül – ,
amelyek félreértésre adhattak

Böcskey
Jenõ

okot annak kapcsán, hogy ki,
vagy kik voltak ennek a B-
középnek a rendõrségi besú-
gói. Már-már Szabó Tibor is
úgy érezte, hogy oldalvágányra
siklott az egész sorozat, hiszen
a sejtetések mögött nem vol-
tak konkrét nevek, így az olva-
só szabadon kombinálhatott.
Mint mondta, ha odáig érünk a
történések felelevenítésében,
részletesen elmeséli, hogy mi-
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képpen úszta meg a börtön-
büntetést. Egyelõre azonban
még csak 1972 õszén vagyunk,
amikor egy örökké emlékeze-
tes mérkõzésen az újonc ZTE
4-1-re legyõzte a sokszoros
bajnok .

Tulajdonképpen ez a talál-
kozó hozta meg igazán az át-
törést a csapat és a szurkolótá-
bor részére is. A ZTE felejthe-
tetlen gyõzelmet aratott, a
szurkolótábor pedig kitartott
abban a kíméletlen idõjárás-
ban is. Talán ez tette fel a ko-
ronát a B-közép addigi telje-
sítményére, amivel kivívta azt,

Budapesti Honvédot

Szabó Tibor: – Az utolsó tavaszi mérkõzés egyrészt felejthe-
tetlen, másrészt szomorú volt.

Az álló sor bal szélén Szabó Rezsõ. Az elsõ NB I-es szezon
utolsó mérkõzésén három gólt szerzett.

Egy ritkán látott csapatkép. Álló sor, balról: Déri, Szatmári,
Fodor, Vörös, Papp I., Filó, alsó sor: Csepregi, Józsi, Gáspár,
Bogáti, Bita.

Gáti Gyula, akivel Szabó Tike
átvette a Fair Play díjat.
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2017. február 16-án jelenik meg.

hogy a
megkapta a

– A szép õszt eredményes
tavasz követte, többek között
megvertük Zalaegerszegen a
Ferencvárost is – mondja Sza-
bó Tibor. – Az utolsó tavaszi
mérkõzés egyrészt felejthetet-
len, másrészt szomorú volt.
4-0-ra vertük az MTK-t, Szabó
Rezsõ három gólt rúgott.
Ahogy lefújták a találkozót, be-
rohantunk a pályára, ünnepel-
ni a csapatot. Ki volt osztva,
hogy ki melyik játékosnak kap-
ja a mezét. Én Szabó Rezsõét...

– Pedig meg volt beszélve a
ZTE egyik vezetõjével, hogy
bemehetünk a pályára ünne-
pelni... – mondja Szabó Tibor.

Erre még visszatérünk, de
elõbb szeretnék válaszolni egy
felvetésre. Volt, aki megkér-
dezte: miért kell ennyit foglal-
kozni egy több, mint negyven
évvel ezelõtti történettel? Nem
tudok neki megnyugtató vá-
laszt adni. Azért sem, mert ak-
kor egészen más világ volt. A
ZTE-nek szurkolni többet je-
lentett egy szimpla sportese-
ménynél. Szinte egyetlen lehe-
tõség volt arra, hogy egy kö-
zösségbe tömörülve mást is
kifejezzünk, mint ami a labda-
rúgásról szól. Fiatalok voltunk,
azzal a természet által felru-
házott tulajdonsággal, hogy lá-
zadjunk. S volt is mi ellen.

Alapvetõen azonban a lab-
darúgásról szólt a történet.
Mert az a csapat megérdemel-
te. Nem hiszem, hogy sok
olyan szurkolótábor volt Ma-
gyarországon, amelyik annyira
szerette a csapatát, mint a B-
közép. Maga volt a csoda,
akárcsak a ZTE.

– Ezt a szurkolótábort fel-
kérte a Magyar Labdarúgó
Szövetség, hogy a világbajnoki

Magyar Labdarúgó
Szövetségtõl Fair
Play díjat.

– Én pedig Soós Istvánét...
Aztán jött a hideg zuhany. A
rendõrök gumibotja...

selejtezõmérkõzésen buzdítsa
a válogatottat a Népstadion-
ban – idézi fel Szabó Tike. –
Buszokkal vittek bennünket
Budapestre. Elkértük a nagy-
templomból a körmeneti zász-
lót, aminek mindkét fele zöld
volt. Mint a ZTE színe... Így vo-
nultunk be a stadionba. Ami-
kor a Fradi-szurkolók meglát-
tak bennünket, elkezdték ki-
abálni: Szervusz ZTE! Mi pedig
válaszoltunk: Szervusz Fradi!

– AZ MLSZ ennek a találko-
zónak a szünetében adta át a
Fair Play díjat a B-középnek.
Mi érdemeltük ki elõször, s
utána sokáig nem is kapta meg
senki. Gáti Gyuszi bácsival, a
Baráti Kör elnökével együtt
vettük át az elismerést. Mivel
szervezett csoport voltunk, va-
lahová tartoznunk kellett hiva-
talosan, s ez a Baráti Kör volt.
A mérkõzés végén pedig a
rendõrök széjjelverték a B-
közepet.

– A mérkõzés elõtt beszél-
tünk a ZTE egyik vezetõjével,
aki azt mondta: minden rend-
ben, természetesen a találkozó
után bemehetünk a pályára
ünnepelni. A csapat meg is
érdemelte, hiszen 4-0-ra meg-
verte az MTK-t, csodálatosan
zárta a szezont. Ünnepelni
készültünk, aztán verés lett a
vége...

– Térjünk vissza az 1972
november hetediki esemé-
nyekhez – javasolja aztán Sza-
bó Tike. – Ugye ez a nap ak-
kor állami ünnep volt, a Nagy
Októberi Szocialista Forrada-
lom évfordulója. Ezen a na-
pon a ZTE Diósgyõrben
játszott bajnoki mérkõzést.
Nélkülünk...

– Térjünk vissza az elsõ
NB I-es szezon utolsó meccsé-
re, az MTK elleni össze-
csapásra!

– Ez érdekes és zavaros
történet volt...

– Miért?

– A szokások-
tól eltérõen nem
rendezett buszt az
intézõ. Úgy dön-
töttünk, hogy elme-
gyünk a kertváro-
si iskolába a ZTE
NB I-es röplabda-
csapatának szur-
kolni. Nekem –
többek között –
volt egy zöld-fe-
hér sávos zász-
lóm, ezt vittem
magammal. Nyi-
las demonstráció-
nak minõsítették
a bevonulásunkat
a mérkõzésre. A
rendõrség azon-
nal közbelépett. A
legagresszívebb kö-
zülük egy Mazsola
becenevû, a váro-
si kapitány unokaöccse volt.
Betuszkoltak a rendõrkocsiba,
s õ vert gumibottal. Böcskey
Jenõ megpróbált védeni, levet-
te a cipõjét és a gumibot elé
tartotta, hogy az ütések ne a
fejemet érjék. A Jókai úti kapi-
tányság kapuján volt egy nagy
rézkilincs, azt megfogtam, de
aztán a lábamnál fogva húztak
be a rendõrségre. A sorfalat
álló rendõrök még meg is
rugdostak. Ezek után én sem
maradtam higgadt.

– Csak annyit mondtam
nekik, hogy szürke szamarak,
nem ágyban haltok meg. Per-
sze, hogy felkapták a vizet,
ismét használták a gumibotot.
Böcskey Jenõt elengedték, de
mielõtt elment, annyit mon-
dott: az Ifjúsági Házban vá-
runk! A rendõrkapitány-helyet-
tes vezette a kihallgatást, aztán
szabálysértési eljárás indult
ellenem.

– Mit csináltál?

– Milyen büntetést kaptál?

– 20 ezer forint pénzbün-
tetést. Akkor 1 200 forint volt
a fizetésem. Még hálás is
lehettem, mert azt mondták:
örüljek, hogy nem lett bírósági
eljárás az ügybõl.

– Amikor beléptem a presz-
szóba, akkor hangzott el tulaj-
donképpen elõször, hogy
„Akkor is, akkor is, szívünk
színe zöld-fehér!” Ez volt a
katarzis, ez kovácsolta igazi
közösséggé a szurkolótábort.
Ez a közösség már a pálya-
építésnél kezdett alakulni. Elõ-
ször a földmunkáknál segí-
tettünk, de összevesztünk a
ZTE labdarúgó szakosztályá-
nak mindenható urával. Ké-
sõbb aztán a kerítés és a le-
látó festésénél ismét bekap-
csolódtunk a társadalmi
munkába.

(Folytatjuk)

– Aztán kiengedtek... Az
elsõ utad nyilván az Ifjúsági
Házba vezetett...

E.E.

Az Ifjúsági Ház presszójában hangzott el elõször, hogy „Akkor

is, akkor is, szívünk színe zöld-fehér!”

1972. õszén a B-közép nem tartott a csapat-

tal Diósgyõrbe (DVTK-ZTE 1-0). Tavasszal a

két együttes összecsapása 1-1-es döntet-

lennel zárult Egerszegen. A felvételen Soós

István cselezi ki a vendégek védõjét.
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Vajon hogyan tudják azt a
csorbát ? – teszi
fel a kérdést a Spíler sport-tv
riportere az egyik hétvégi lab-
darúgó-mérkõzésen.

Nem lesz könnyû, biztos
vagyok benne. Mert ha csak

kellene azt a bizo-
nyos csorbát, az már teljesít-
hetõbb feladat lenne.

Nem ártana, ha a riporter
kezébe venne egy kötetet, ami-

kiküszöbölni

kiköszörülni

Átlépte a csorba a küszöböt

Everton-Manchester City 4-0. Van mit kiköszörülnie Josep
Guardiola együttesének…

Az elmúlt napok dermesz-
tõ idõjárása a meterológusok, a
tudósítók, a riporterek és még
mások szájára fagyasztott egy
olyan kifejezést, mitõl ugyan-
olyan hidegrázása lesz az em-
bernek ha meghallja, mint a
mai nap sorántól, folyamántól.
Márpedig állandóan halljuk
ezekben a napokban, hogy

van.
Korábban is mértek már

mínusz 25 C körüli hideget
hazánkban, igaz, akkor még
nem hívták extrémnek. Hoz-
zátartozott a normális tél-
hez ugyanúgy, mint a 25-30
cm-es hó.

Persze, hogy nem örülünk
ennek a fogcsikorgató hideg-
nek, elszoktunk már ettõl az
elmúlt években. Több tüzelõ
fogy, magasabb lesz a gázszám-
la, nehezebben lehet közle-
kedni, körülményesebb az élet.

S persze ismét szembesü-
lünk sajnos a hajléktalanság
keserveivel, az egyedülálló,
idõs emberekre leselkedõ
veszélyekkel ebben a zord
idõben.

Ha van egyáltalán elõnye
ennek a zimankós idõszaknak,
mindenképpen az, hogy az
emberekben feléled egy õsi
ösztön: az egymásra figyelés, a
segítségnyújtás, a gondosko-
dás reflexe, képessége. Szeren-
csére naponta kapunk meg-
erõsítést arról, hogy nem vesz-
tek ki ezek a képességek az
emberekbõl.

Rosszkedvünk telét ûzi el
ez a tapasztalat. Ennek a zi-
mankós idõszaknak is vége
lesz egyszer. S erre az „extrém
hidegre” is úgy gondolunk
vissza, mint az egykori magyar
kereskedelmi rádióban elhang-
zott mûsorra, amelyben a ri-
porter arról faggatta az egyik
erdélyi falu polgármesterét,
hogy milyen rendkívüli intéz-
kedéseket terveznek a nagy hi-
deg miatt. „Éccakára begyühet

extrém hideg

º

„Extrém hideg”
bõl szólásokat, mondásokat ol-
vasgathatna. S akkor elkerülhe-
tõek lennének ezek a bakik, ki
lehetne „küszöbölni” a nyelvi
förmedvényeket.

Persze az is kézenfekvõ
megoldás, ha kiválasztás (alap-
követelmény a helyes magyar
beszéd) lenne a jelentkezõk-
nél, mielõtt mikrofont adnak a
kezükbe.

e.e.

A Pest megyei Tésán -28,1 C-ot mértek.º

a kutya” – hangzott a polgár-
mester válasza.

Hogy a kutya vinné el ezt
az extrém, akarom monda-
ni zord, dermesztõ, fogas, fa-
gyos, jeges, havas, zimankós,
fogcsikorgató, farkasordító hi-
deget.

E.E.


