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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Sajtótájékoztató keretében
adott tájékoztatást Balaicz Zol-
tán Vigh Lászlópolgármester,
országgyűlési képviselő, Ge-
cse Péter alpolgármester, vala-
mint ésOrosz Ferencné Szilasi
Gábor, a térség önkormányzati
képviselői ( ésGalbavy Zoltán
Bognár Ákos munkájuk miatt
nem tudtak jelen lenni) az 5,2
milliárd forintos támogatással,
a Modern Városok Program ke-
retében épülő Alsóerdei Sport-
és Élménypark munkálatairól.
A beruházás készültségi foka
80 százalékos, a műszaki át-
adás 2022. januárjában lesz, a
próbaüzem utáni használatba

Jó ütemben épül az Alsóerdei Sport és Élménypark

adás pedig 2022. tavaszán
várható.

2015. április 14-én kötöt-
ték meg fejlesz-Zalaegerszeg
tésére vonatkozóan a kor-
mánnyal a Modern Városok
Program szerződést, melynek
keretében számos fontos be-
ruházás indult el (új uszoda,
tanuszoda és városi strand,
M76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út, városrehabilitáció,
középületek felújítása, múzeum-
bővítés, egyetemi fejlesztés,
tornacsarnok, stb.).

A szerződésnek része volt
Alsóerdőn, a volt napközis tá-
bor helyén egy új sport és

szabadidő központ létrehozása,
melynek legtöbb elemét ingye-
nesen tudják majd igénybe
venni a zalaegerszegi polgá-
rok. A tervek kialakítása során
figyelembe vették a szakmai
és a környezetvédelmi szerve-
zetek tanácsait. A beruházás
csak az önkormányzati tulaj-
donban lévő volt napközis
tábor területét érinti, az erdőt
nem, sőt, a projekt keretében
közel 100 új fát ültetnek el.

A beruházás elemei:
– Az önkormányzat alsó-

erdei vendégháza már megújult
– Útfejlesztés, járdaépítés,

kerékpárút építés, új csomó-
pont kialakítása

– Új kerítés és biztonság-
technika

– Parkolók
– Belső járdák
– Erdei kalandpark (mászó

és csúszópályák, kültéri má-
szófal)

– Műsípálya (hogy a zala-
egerszegi gyermekek bármely
évszakban megtanulhassák a
legfontosabb mozgásokat, mi-
előtt sítáborokba mennek)

– VR (virtuális valóság)
élmény épület

– Játszópark

– Street workout (szabad-
téri edzőpark)

– Kisgyermekes játszótér
– Senior (időseket célzó)

edzőpark
– Kresz park
– Multifunkciós sportpálya
– Kültéri kosárlabdapálya
– Megújuló füves pálya
– Lelátók
– Rekortán burkolatú új

futópálya
– Salakos kerékpárpálya
– Új kiszolgálóépületek
– Padok, pihenőhelyek,

szobrok
– Parkosítás, új növények

és új fák telepítése
– Útfelújítás, kanyarodó sáv,

jelzőlámpával irányított kerék-
páros és gyalogosátvezetés az
önkormányzati vendégháznál

– Oda vezető kerékpárút
építés

Később a napközis tábor
területén kívül is lesz néhány
fejlesztés:

– Megújul a búslakpusztai
sportlőtér

– Új erdei túraútvonalak
nyílnak meg (a Horhosok Út-
ja és a Páfrányok Útja min-
tájára)

Sajtóbejáráson mutatták be a beruházás állását.
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Minden korosztály talál sportolási, kikapcsolódási lehetőséget.

Fotók: Seres Péter/FacebookFotók: Seres Péter/Facebook

Jó ütemben épül az Alsóerdei Sport és Élménypark
– Erdei terepkerékpár út-

vonalak létesülnek
– TV torony és közvetlen

környezetének felújítása
A Modern Városok Prog-

ram keretében a következő fej-
lesztések zajlanak a megye-
székhelyen:

– Épül az M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Za-
laegerszeg és az M7-es autó-
pálya között 170 milliárd fo-
rintos beruházással, két sza-
kasz már el is készült.

– Tervezési szakaszban van
az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út leendő nyom-
vonala Zalaegerszeg és Kör-
mend között.

– Épül az új uszoda, tan-
uszoda és városi strand 9,5
milliárdos beruházással.

– Épül az Alsóerdei Sport-
és Élménypark 5,2 milliárdos
ráfordítással.

– Jó ütemben halad a közel
13 milliárdos városrehabili-
tációs programelem: elkészült
a plébánia épületének felújí-
tása, elkészült a Kvártélyház

és a Levéltár épületének fel-
újítása, elkészült a botfai
Erdődy-Hüvös Kastély felújí-
tása, elkészült a Mária Mag-
dolna Plébániatemplom felújí-
tása, zajlik a Göcseji Múzeum
felújítása, az új múzeumi
szárny építése, a Göcseji úti
temetőben az új ravatalozó
építése, hamarosan pedig el-
kezdődik a volt Kiszöv szék-
ház felújítása, a volt tiszti klub
felújítása és a mérlegház újbóli
felépítése.

– Elkészült a Mindszenty
iskola területén az új torna-
csarnok és a vívóterem 3,3
milliárdos beruházással.

– Elkészült az egyetemen
az Innovációs és Tudásközpont
1 milliárdos projekt keretében.

– A Göcseji Falumúzeum
felújítási munkálatai is halad-
nak, az állami részre pedig
zajlik a közbeszerzés.

– Zajlik a kézműves ter-
mékek helyi piacának építése
(718 milliós beruházás).

– Elkészült a duális szak-
képző központ épülete (646
milliós fejlesztés).

– Elkészült az Art Mozi,
valamint a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem belső
felújítása.

– Épül a Dózsa iskola új
tornacsarnoka (1,25 milliárdos
projekt).

– Megújult az Ostoros Ká-
roly Munkacsarnok (615 mil-
lió forintos ráfordítással).

– Elkezdődött a Kovács
Károly Városépítő Program
keretén belül a 2024-ig tartó,
közel 15 milliárdos út és járda-
felújítási program előkészítése.

– Készülnek az új multi-
funkciós sport és rendezvény-
csarnok tervei.

– Készülnek a Hevesi Sán-
dor Színház felújítási tervei.

Zalaegerszeg ünnepelt

Az ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket adtak át.

1885. május 13-án lett ren-
dezett tanácsú város Zalaeger-
szeg. A hagyományok szerint
mindig a május 13-hoz legkö-
zelebb eső pénteki napon
szokták megrendezni az ünne-
pi közgyűlést, ami idén május
14-én lett volna, de a korona-
vírus világjárvány miatt ez a
rendezvény is elmaradt, így
csak az első polgármester, Ko-
vács Károly (1885-1895) em-
lékkövét koszorúzta meg az-
nap polgár-Balaicz Zoltán
mester.

Az ünnepi közgyűlést csak
halasztással, június 25-én tud-
ták megtartani a járványvédel-
mi szabályoknak megfelelően.

Az ünnepi közgyűlésen
posztumusz díszpolgári cím-
ben részesült néhai Fischer
György Munkácsy-díjas szob-
rászművész, a kitüntetést gyer-
mekei, ésFischer Judit
Fischer Bence vették át.

Pro Urbe díjat vehetett át
dr. Bérces Edit ultramaratoni
futó, világcsúcstartó, világ- és
Európa-bajnok, Magyarország
minden idők legeredménye-
sebb ultramaratoni futója, va-
lamint , a DeákKiss Gábor
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója.

A tavalyi ünnepi közgyűlés
keretében helyezték el a dísz-
teremben Zalaegerszeg első,
1247-es írásos említésének do-
kumentumát, azt a 774 éves
oklevelet, melyben Zlaudus
veszprémi püspökre ruházták
át több, Zala vármegyei plé-
bánia, köztük a zalaegerszegi
Mária Magdolna templom ol-
tárának jövedelmét. Ez az ok-
levél említi először a város
nevét, még „Egurscug” formá-
ban. Az idei jubileumi esz-
tendő méltó arra, hogy a 600
évvel ezelőtt keletkezett, Zala-
egerszeget először mezővá-

rosként említő 1421-es oklevél
írásképében rekonstruált pél-
dányát is ebben a vitrinben
tárolják. A dokumentumot
Zalaegerszeg díszpolgára, dr.
Gyimesi Endre, volt polgár-
mester, címzetes levéltárigaz-
gató és fő-dr. Bilkei Irén

levéltáros, címzetes igazgató,
az oklevél, valamint a kora-
beli várostörténet kutatója ad-
ta át Balaicz Zoltán polgár-
mesternek, aki végleges helyé-
re tette a Zalaegerszeg első
mezővárosi írásos említését
tartalmazó oklevelet.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

(2013.02.21.)

(2013.04.18.)

(2013.04.18.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Mellékhatás…

Átmenő forgalom

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy mind-
össze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a közvé-
lemény-kutatók?!

Uraim! Itt vannak ezek az új uniós tagországok! Csak nem
gondolják, hogy ugyanolyan jogaik vannak?

– Tudja, Rozi néni, én most már naponta porszívózom a
növénykéimet!...
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Nem alaptalan a mondás,
hogy a pénz maga a hatalom,
vagy az, hogy a háborúkhoz
három dolog kell, pénz, pénz
és pénz. Valójában a háború
sem más, mint egyfajta hata-
lomgyakorlás. A banális igaz-
ságok ellenére a hivatalos tör-
ténetírások nagy ívben kerülik
a pénz témáját, hogy a pénz
milyen hatást gyakorolt és
gyakorol ma is a világ törté-
néseire.

A marxista történetírás ese-
tén ez a kibicsaklás érthető is,
hiszen azt hirdeti, pontosabban
akarja minden áron elhitetni,
hogy a történelem a tömegek
által determinált objektív fo-
lyamat. Ezzel a marxistáknak
sikerül a pénzt a folyamatból
varázslatos módon eltüntetni, a
történelem eseménytörténetét
pedig egymásra épülő, egy-
mással szoros összefüggésben
lévő eseménysorok helyett
kreált eszmetörténeti alapokra
helyezni.

Mi sem jellemzőbb, hogy
pénztörténettel érdemben még
a közgazdasági jellegű felső-
fokú képzésekben sem foglal-
koznak. Ezért is vagyok na-
gyon hálás hajdani professzo-
romnak, Riesz Miklósnak,
hogy a múlt század hatvanas
éveinek közepén a Marx Ká-
roly Közgazdaságtudományi
Egyetemen fakultatív tárgy-
ként felvehető Különleges
Bankismeretek címet viselő
tárgyban felkeltette az érdek-
lődésemet a téma iránt.

Engedtessék meg nekem,
hogy a pénzkérdést hazám
szemszögéből vizsgáljam és
kíséreljem meg elhelyezni a
világ folyamataiban a hozzánk
legközelebb álló időszakban
1867-tól napjainkig, amikortól
modern kori független –

A pénz hatása a világ (és hazánk) történéseire
1867–2021 pénzügyes szemüvegen keresztül

időnként csak részben függet-
len – Magyarországról szokás
beszélni.

Előre bocsátom, a vizsgált
időszakban hazánk is a ma
angolszásznak nevezett pénz-
birodalom valamiféle függésé-
ben létezett, és létezik ma is.
Az előzményekhez tartozik,
hogy ez az angolszász pénz-
birodalom-építés a magántu-
lajdonban lévő Bank of Eng-
land alapításával indult, köz-
vetlenül az után, hogy a spa-
nyol kereskedelmi flotta fosz-
togatásán meggazdagodott bri-
tek megunták a felettük bábás-
kodó és parancsolgató mo-
narchiát. Forradalmat csinál-
tak, a királlyal fizikailag is
végeztek, majd ötven év múl-
tán szimbolikus hatalommal
mégis ismét királyt ültet-
tek a trónra, aki ezután csak
uralkodik, ám már nem kor-
mányoz.

Az ezt követő ugyancsak
mesterségesen szított francia
forradalom azonban nem hozta
meg rögtön a várt sikert. Na-
póleon néhány ügyes húzással
saját birodalmat és pénzt te-
remtett. A pénzbirodalom bőví-
tése Napóleon legyőzése után
öles léptekkel haladt, és Fran-
ciaországban is a Rothschild
családhoz fűződik, amely már
a Napóleon elleni koalíciókat,
például a bimbózó ellen-pénz-
birodalmat is bőkezűen finan-
szírozta. Így került sor 1816-
ban a család bécsi letelepe-
désére, benne a hazánkat is
tartományként magába foglaló
Habsburg Birodalomban.

A pénzforgalom birtoklásá-
nak valós jelentősége azon is
lemérhető, hogy Kossuth 1848-
as hazai pénzreformja, a Kos-
suth-bankók által biztosított
rövid életű pénzügyi függet-

lenség jó másfél évet adott az
egyébként eleve bukásra ítélt
szabadságharcnak.

További komoly jelzés,
hogy Windisch-Grätz herceg
fővezér alig foglalkozott Bu-
dán a hadjárattal, sokkal job-
ban izgatta a pénznyomó le-
mezek kézrekerítése, amiket a
kormány viszont időben Deb-
recenbe menekített. A nem kí-
vánt pénzügyi függetlenségünk
olyan dühöt generált, hogy a
birodalmi jog szerint is végig
jogszerűen eljáró Batthyány
Lajos miniszterelnök halálos
ítéletét azzal a váddal alapoz-
ták meg, hogy nem fékezte
meg pénzügyminiszterét, Kos-
suth Lajost, és ő forgalomba
dobta a bankókat.

Az általánosan ismert tör-
ténészi hipotézis szerint az
1867-es kiegyezés az osztrák
és a magyar elitek kiegyezése
volt, holott inkább arról szólt,
hogy legalább egymással nem
rivalizálnak, és az adott duális
monarchia keretében intézik
ügyeiket a Rothschildok által
megadott és dominált pénz-
ügyi szerkezetben.

Rotschildék 1867-ben is-
mét rákapcsoltak, a magyar ál-
lamrészbe is betelepedtek,
megalapították érdekeltségü-
ket, ez volt az Általános Ma-
gyar Hitelbank, amely egy év-
tizeden belül a hazai banktőke
több mint a felét adta, a ma-
gyar államrész pénzügyeinek
intézője lett a számlaveze-
tésben és a hitelek kiadásában.

A már 1816 óta létező jegy-
bankba viszont nem kaptunk
bebocsátást egészen 1878-ig.

A kiegyezés utáni dinami-
kus gazdasági fejlődésnek is
legalább két olvasata van. A
nemzetközileg használatos mu-
tatók szerint ez a dinamizmus
kétségtelen, nagyot nőtt az
ipar, a kereskedelem, pénzinté-
zetek sora jött létre, nőtt a
nemzeti jövedelem. Az elhall-
gatott olvasat pedig arról szól,
hogy az 1873-ban kreált spe-
kulatív gabonatőzsdei áresés
miatt sorozatban jutottak meg-
buktatott jelzáloghitelek fejé-
ben a hazai tulajdonban lévő
gazdaságok új befektetők ke-
zébe.

A dinamizmus gyümölcseit
leginkább a hazánkba települt
idegen tőke és függelékei él-
vezték. Kiépítették szellemi
holdudvarukat is. A hazai tár-
sadalom nagy része akkor nem
vagy időben nagyon késve ér-
zékelte, hogy az új szellemi
áramlatok nem szólnak más-
ról, mint az 1867-es kiegyezési
építmény szétrobbantásáról és
a még sokkal szorosabb fő
pénzbirodalmi kötelék létre-
hozásáról. Raffay Ernő köny-
vei ezen új szellemi áram-
latokról bőséges tájékoztatást
adnak.

Időközben az angolszász
pénzbirodalomnak számolnia
kellett egy újabb ellenbiroda-
lom felemelkedésével, az
1871-ben gründolt Németor-
szággal. Gyors döntésekre volt
szükség. A félelem szülte,
hogy a pénz fő székhelye
1913-ban New Yorkba költö-
zött. Magántulajdonosok hoz-
ták létre a máig is ismeretlen,
csak feltételezett magánkezek-
ben lévő Federeral Reserve
Bankot. A britek viszont a gaz-
dag aranylelőhelyek elfoglalá-
sába kezdtek bele a búr
háborúkkal, hiszen a félelme-
tes ellenfél, Németország pén-
zét, a Reichsmarkot aranyala-
pon indította.

Az első világháború pedig
a világtörténelem máig legsi-
keresebb pénzforgalmi pro-
jektje. Eredményeként a ko-
rábban Európától függő Egye-
sült Államok a győztes és
vesztes országokat magán pénz-
rendszerén keresztül egyaránt
függésbe hozta, és abban tartja
a mai napig. Így a Horthy-
Bethlen-féle Magyarország

Boros Imre: – A Tax Justice Network szakcég a hazánkból a
rendszerváltás után „kimentett” értéket 450 milliárd dollárra
teszi.

Batthyány Lajos miniszterel-
nök halálos ítéletét azzal a
váddal alapozták meg, hogy
nem fékezte meg pénzügymi-
niszterét, Kossuth Lajost.
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sem tudott megszabadulni a
pénzbirodalmi függéstől.

Részint az Általános Ma-
gyar Hitelbank változatlanul
az ország legnagyobb bankja
maradt, és az 1924-ben ala-
pított Magyar Nemzeti Bank
is csak a Bank of England
kölcsöne segítségével tudta
1927-ben a stabil pénzt, a
pengőt kibocsátani. A kom-
munizmus négy évtizedének
első hányadában a közvetlen
kitettség azért nem mutatható
ki, mert a külfölddel folytatott
pénzforgalom szigorú állam-
titok volt, ennek története
sajnos máig feltáratlan.

Kiválóan dokumentálha-
tók, ámde mégis hivatalosan
titokban maradtak a hazai
kommunizmusnak a mai libe-
rális világpiacba történő in-
tegrálásának kártéteményei.
Az áruforgalmon keresztül az
export alul- és az import
felülszámlázása révén kicsor-
gott dollár tízmilliárdok mellé
maga a jegybank is megtette a
magáét.

A Tax Justice Network
szakcég a hazánkból a rend-
szerváltás után „kimentett”
értéket 450 milliárd dollárra
teszi. A pénzforgalom mono-
póliumát gyakorló MNB pe-
dig a külfölddel folyatott de-
vizaműveletein keresztül jut-
tatott dollármilliárdokat kül-
földi kezekbe. Az ebből kelet-
kező veszteségeket egészen
1997-ig sikerült hamis köny-
veléssel elleplezni.

1997-ben a több mint két-
harmados hazai globalista
parlamenti többség fel sem
tette a kérdést, hogy az MNB
által külföldi pénzekben fel-
vett hiteleket vajon az állam-
kassza rendelkezésére bocsá-
totta-e valaha is a jegybank,
ugyanis nem tette. A hitelfel-
vételeket az MNB kamathal-
mozódásokkal és árfolyam-
veszteségekkel pótolta,vagyis
a veszteségeket finanszírozta.

Ezért fogadtak el mintegy
húszmilliárd dollár újabb ál-
lamadósságot, és takarították
ki a jegybank könyveit. Kér-
dés, hogy manapság hogyan
állunk a befolyásoltsággal? A
világ pénzügyi főhatalma is
nagyon sokat tanult, végkép-
pen elszemélytelenedett, el-
arctalanodott.

Az viszont tagadhatatlan,
hogy a világba kerülő pénz-
mennyiség döntő hányadának
forgalomba kerüléséről ma is
az arctalan Federal Reserve-
ben döntenek. Az Európai
Központi Bank lényegében
mint egy fiókintézet működik,

semmiféle jogi kötődése sem
az unió tagországaihoz, sem
az európai intézetekhez – te-
hát Európához – nincs.

Manapság a nagy bankok
tulajdonosi viszonyai is sze-
mélytelenek és áttekinthetet-
lenek, nem vezethetők vissza
konkrét tulajdonosokra. Az
azonban feltételezhető, hogy
az érdekeltségi kapcsolat a
pénzforrás és a bankrendszer
nagyjai között nagyon is di-
rekt. 2008–2009 ennek tanú-
bizonyságául szolgált. A ha-
zánkban működő külföldi ér-
dekeltségű bankegységek ér-
telemszerűen továbbra is erre
a vezénylésre hallgatnak.

A 2010 előtti időkhöz ké-
pest azonban vannak nagyon
is lényegbe vágó eltérések. A
2010, de főként 2013 óta
folytatott patrióta gazdaság-
politika részbeni pénzforgalmi
önállóságot tett lehetővé. A
jegybank ma nem egyszerű
továbbítója az angolszász
pénzbirodalom döntéseinek,
hanem növekvő mértékben
saját rezsiben saját nemzeti
érdekek mentén is tud hozni
pénzforgalmi döntéseket.

Ma már odáig is eljutot-
tunk, hogy ezeknek a kereske-
delmi gyakorlatba való átül-
tetését nem csak a növekvő,
hazai gyökérzetű kereskedel-
mi bankok, de a nemzetközi
beágyazottságú pénzintézetek
is elvégzik.

Összefoglalva: a magunk
mögött hagyott kissé több
mint másfél évszázadban fo-
lyamatos, noha nem azonos
intenzitású az angolszász
pénzbirodalom tevékenysége
hazánkban. Általánosan meg-
figyelhető, hogy a lazulás évei
sokkal nagyobb lehetőségeket
kínáltak nemzeti céljaink
megvalósításához, mint a to-
tális függés évei.

A teljes szakítást 1848–49
után brutális megtorlás követ-
te, míg a relatív függetlenedés
időszakait is nemzetközi kri-
tikai pergőtűz kíséri. Ez tör-
tént a múlt század két világ-
háború közötti éveiben, és
történik 2010 után ma is. A
pénzbirodalom aranykorsza-
kai 1994–1998 és 2002–2013
közé tehetők, amikor a jöve-
delmek és vagyonok akadály-
talanul áramlottak ki ha-
zánkból.

A pénzbirodalom jelenlé-
téhez hozzászoktunk, gyen-
géit ismerjük, de manapság
mégis sikerrel végezzük a fel-
adatainkat.

Boros Imre
közgazdász

Minap sajtóbejárás kere-
tében tekinthették meg az új-
ságírók egyikZalaegerszeg
nagyberuházásának munkála-
tait, ahol or-Vigh László
szággyűlési képviselő, Ba-
laicz Zoltán polgármester, s a
kivitelező cég képviselője

Zalaegerszeg újabb ékessége lesz
Jó ütemben épül az uszoda

adott tájékoztatást a jelenlegi
helyzetről.

Az építkezés az év végére
befejeződik, januárban indul a
próbaüzem, tavasszal már
igénybe vehetik a zalaeger-
szegiek és a környező tele-
pülések polgárai.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.

A környezet és a közmûvek nem sérülnek,

az eredeti állapotot visszaállítjuk

a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu

Mint ahogy már korábban,
az esemény beharangozójában
írtuk, egy nagyszerű ötlet ki-
gondolója volt Galbavy Zol-
tán, a megyeszékhely önkor-
mányzati képviselője. A meg-
valósításban kiváló partnerek-
re talált a Zalaegerszegi Szim-
fonikus Zenekar Liszt, s a helyi
Ferenc iskola tehetségei jóvol-
tából.

Egy kitűnő ötlet
– s egy nagyszerű élmény

Filmzenekoncertre invitál-
ták az érdeklődőket. A Kert-
városi Kertmozi nézőterét tel-
jesen megtöltötte a közönség,
hogy a kiváló válogatásnak
köszönhetően újra átélje az
emlékezetes filmalkotások fe-
lejthetetlen zeneszámait. A
zenekar zene-Pejtsik Péter
szerző, énekes és hangszerelő
irányításával játszotta el a soha

meg nem unható dallamokat. A
műsor keretében Mihály Luca
szólóénekét is élvezhette a
közönség.

A filmzenekoncerten fel-
ajánlott adományokat a koro-

navírus-járvány miatt árván
maradt három gyermeknek és
a közelmúltban szolgálat köz-
ben elhunyt zalai rendőr csa-
ládjának ajánlották fel a szer-
vezők.

A legkiválóbb filmzenéket szólaltatták meg.

Méltán volt nagy az érdeklődés.

Fotók: Pezetta UmbertoFotók: Pezetta Umberto
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Úgy látszik, hogy az egersze-
gi vandálok a kánikulában sem
pihennek. Minap a Dísz téren
lévő című szobrotSakkozók
( alkotása) öntöt-Szabolcs Péter
ték le festékkel.

Festékkel adtak mattot…

Mivel a téren van térfigye-
lő kamera, remélhető, hogy a
tettes(ek) kézre kerül(nek).

Aztán jöhet(ne) a példás
büntetés.

E.E.

Talán az eddiginél súlyosabb büntetést kellene kiszabni az
ilyen alakokra…

Vajon hol van már Kanizsa
egykori patinája, az egykor pol-
gári értékekkel bőven megál-
dott város varázsa? Hogy ala-
kulhatott ki a jelenlegi helyzet,
ami méltatlan a település múlt-
jához, történelméhez? A vissza-
emlékezés szubjektív, de őszin-
te. S nem is lehetne más, hi-
szen egy boldog időszak kró-
nikája. Arról az időszakról szól,
amikor e sorok szerzője ennek
a városnak a diákja volt.

* * *

Nem volt könnyű bekerül-
ni. Ma egy átlagos főiskolára
fáklyásmenet a bejutás. A nagy-
kanizsai Winkler Lajos Vegyipari
Technikum esetében nem ez
volt a forgatókönyv. Közel tíz-
szeres volt a túljelentkezés, de
sikerült. Fontos volt, mert tisz-
tességes szakmát kellett szerez-
nem szüleim elvárása szerint,
s csak utána beszélhettünk az
esetleges újságíráskodásról.

Tizennégy évesen, egy ide-
gen városba kerülve nem lehe-
tett más célom, mint a beillesz-
kedés. Nem volt egyszerű…

Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori iskolavárosomnak (1.)

Nem is az iskola okozott gondot,
hanem a városi környezet. Eger-
szegi vagy? – kérdezték. Szóval
csináltvárosi – tették hozzá az
igazi városlakókat jellemző fel-
sőbbrendűséggel. Mert Kanizsa
volt a valódi város, pe-Egerszeg
dig a csináltváros.

Tulajdonképpen nem is téved-
tek. Nagykanizsa akkor pezsgő
település volt szemben Zalaeger-
szeggel, noha akkor valami azért
megmozdult a megyeszékhelyen
is. Ám az vitathatatlan, hogy
Kanizsa – a szocializmus idején
is – még sok mindent felmutatott
a polgári életformából, érték-
rendből.

S ott voltunk mi, csináltváro-
siak a vegyipari technikumban,
s az alsóvárosi templom mel-
letti kollégiumban (amíg ki nem
tették a szűrömet).

S láss csodát! Előbb az is-
kolában, aztán a városban is egy-
re szorosabb kapcsolatok alakul-
tak ki. A tinédzser kor még ke-
vésbé fertőzött előítéletek által.
S a , aFlamingó-koncertek
meccsek, a gyengébb nem irán-

ti egyre erősebb érdeklődés együtt
megtalálta a közös nevezőt. Ba-
rátságok, szerelmek szövődtek,
s persze szorgalmasan koptat-
tuk az iskolapadot, mert a vegy-
ipari technikum (hol van már?)
követelményei nem tűrték a la-
zítást.

Számomra akkor Kanizsa je-
lentette a várost, Zalaegerszeg
pedig születésem helyét. Egyre
több hétvége maradt ki a ha-
zautazások sorából, ezen csak
a ZTE labdarúgó-csapatának

diadalmenete változtatott.
Akkor már minden ZTE-
meccsen ott voltam, hogy
aztán a hétfői laborgyakorla-
tokon beszámoljak Inkovics
és tanár uraknak azHorváth
egerszegi csapat szereplésé-
ről. A két hazautazás között
pedig a kanizsai barátok tár-
sasága lekötötte minden sza-
badidőmet. Sokszor a tanulás
terhére is.

E.E.
(Folytatjuk)

A Winkler Lajos Vegyipari Technikum 1.d. osztálya iskolai ki-
ránduláson. A nagykanizsai diákévekre szívesen emlékszem
vissza.

Az alsóvárosi templom az egykori kollégiummal.

Fotó: Kanizsa ÚjságFotó: Kanizsa Újság

Fotó: archívFotó: archív

A Flamingó együttes… Olyan volt Kanizsának, mint Eger-
szegnek a Cyklon. (Forrás: Kanizsai Almanach 1995-ről,
szerkesztő Czupi Gyula; Mészáros József: Nagy generáció.)
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Még mindig téma Zala-
szentgróton a helyi önkor-
mányzat és a Két Tarbuza Kft.
közötti ingatlanvásárlási-vissza-
vásárlási ügy, amit azóta jogi
útra terelt a város. A képvise-
lettel a Dr. Czeglédy Csaba és
Társai Ügyvédi Irodát bízta
meg az önkormányzat, noha az
apparátusban négy jogi vég-
zettséggel rendelkező munka-
társ is található.

A járványhelyzettel össze-
függésben hozott intézkedések
enyhítése után, hosszú időt
követően június 24-én tartott
először nyilvános ülést a za-
laszentgróti képviselő-testület.
Ennek 13. napirendi pontjaként
a város déli iparterületén lévő
ingatlan visszavásárlási joga ha-
táridejének módosítása szerepelt.

A továbbiakban kizárólag
az előterjesztés szövegére ha-
gyatkozunk, nehogy újfent ki-
vívjuk pol-Baracskai József
gármester rosszallását.

„A 2020. év elején a Ko-
mo-Family Építőipari Szociá-
lis Szövetkezet vételi szándé-
kot jelentett be a déli iparte-
rülethez tartozó Zalaszentgrót
1397/8 hrsz.-ú ingatlan meg-
vásárlása iránt.

Újabb ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügy Zalaszentgróton
Meghosszabbították a határidőt 2023 június 30-ig

Ezt követően a Képviselő-
testület a 30/2020. (III. 19.)
számú határozatával úgy dön-
tött, hogy – összhangban ön-
kormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás általános
szabályairól szóló 22/2015.
(XI. 27.) önkormányzati ren-
delet szabályaival – az érintett
ingatlant nyilvános pályázati
eljárás lefolytatását követően
értékesíti a legkedvezőbb aján-
latot adó számára. Az ingatlan
minimum induló árát nettó
1.250,- Ft/m + ÁFA összeg-2

ben került meghatározásra.
A 2020. március 23-án kiírt

nyilvános pályázatra végül ki-
zárólag a Bamama Bau Non-
profit Kft. (székhely: 8675
Andocs, Sport u. 5.; képviselő:
Komócsin Márk ügyvezető)
nyújtott be ajánlatot, nettó
1.250,- Ft/m + ÁFA vételárral.2

Az ajánlat érvényesnek bizo-
nyult, így a vételár bruttó
7.937.500,- Ft összeget je-
lentett.

Az ezt követően megkötött
adásvételi szerződésben egye-
bek mellett rögzítésre kerültek
az alábbi feltételek:

»7. Eladó rögzíti, Vevő
pedig tudomásul veszi, hogy

Eladó a pályázati kiírással
egyezően a város gazdasági
koncepciójába illeszkedő fej-
lesztés megvalósítását várja el
a Vevőtől. Vevő a benyújtott
eredeti ajánlata és annak ki-
egészítése alapján kötelezett-
séget vállal arra, hogy legké-
sőbb 2020. december 31. nap-
jáig az Ingatlanon az alábbi
gazdasági fejlesztést megva-
lósítja:

7.1. Használatra kész álla-
potban megépítésre kerül egy
könnyű szerkezetes autómosó
épület 4 db kocsiállással és
szigetelt technikai helyiséggel.

7.2. Kialakításra kerül 2
db, egyenként legalább 6 db
beállóval rendelkező személy-
gépkocsi parkoló.

7.3. Megvalósul a helyi
építési szabályzatnak, különö-
sen a legkisebb zöldterület
mutatónak (25 %) megfelelő
zöldterület rendezés.

7.4. Amennyiben Vevő a
7.1.-7.3. pontokban megha-
tározott kötelezettségeinek
méltányolható okból nem ké-
pes határidőben eleget tenni,
úgy Eladó legfeljebb hat hó-
nap időtartamú póthatáridőt
tűzhet a számára.

8. Szerződő felek megálla-
podnak abban, hogy az Ingat-
lan egészére Eladó javára a
2021. június 30. napjáig ter-
jedő időtartamra visszavásár-
lási jogot alapítanak, amelyet
Eladó a Vevőhöz intézett egy-

oldalú nyilatkozatával a jelen
szerződés szerinti vételárnak
megfelelő összegű (bruttó
7.937.500,- Ft, azaz hétmillió-
kilencszázharminchétezer-öt-
száz forint) visszavásárlási ár
Vevő részére történő egyidejű
megfizetése mellett egyolda-
lúan jogosult gyakorolni.

8.1. Vevő tudomásul veszi
és visszavonhatatlanul elfo-
gadja, hogy amennyiben Eladó
a visszavásárlási jogát gyako-
rolja, úgy az Ingatlanon meg-
valósított esetleges értéknöve-
lő beruházásaiért, illetve az
azokkal kapcsolatban felme-
rült költségekért az Eladóval
szemben semmiféle megtérí-
tési igényt nem támaszthat,
azzal, hogy az általa elhelye-
zett, az Ingatlan állagsérelme
nélkül elmozdítható felszere-
lési tárgyak vonatkozásában az
elvitel joga megilleti.

9. Szerződő felek megálla-
podnak abban, hogy az Ingat-
lan egészére Eladó javára a
2021. június 30. napjáig terje-
dő időtartamra, a visszavá-
sárlási jog biztosítására elide-
genítési és terhelési tilalmat
alapítanak. Az elidegenítési és
terhelési tilalom az azzal
biztosított visszavásárlási jog
ingatlan-nyilvántartásból való
törlésével megszűnik.«

A fentebb részletezett fej-
lesztés mindezidáig nem való-
sult meg, ugyanakkor a vevő
az ahhoz szükséges, jelentős

A zalaszentgróti képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg
a határidő meghosszabbítását.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Az elmúlt időszakban a
Zala Megyei Szent Rafael
Kórház traumatológiai osztá-
lyának orvosai egységesen
jelezték, hogy nem értenek
egyet a számukra kifizetett
ügyeleti díjak mértékével. In-
tézményünk a megegyezés ér-
dekében az ügyeleti díjakat
jelentősen megemelte. A fel-
mondás alatt álló traumato-
lógusok ennek ellenére újabb
követelésekkel álltak elő. In-
tézményünk megvizsgálta
ezeket a követeléseket és
kórházunk menedzsmentje a
megegyezés reményében az
elmúlt napokban lefolytatta
utolsó tárgyalását az érintett
orvosokkal.

Megállapítottuk, hogy az
újabb követelések a szakmai-
ságot nélkülözik, teljesítésük
jogszerűen nem lehetséges,
valamint a társosztályokra
indokolatlanul hárított volna
át jelentős ügyeleti terheket.

Miután a traumatológiai
osztályon dolgozó orvosok
sem engedtek a követelé-
seikből, ezért lezártuk a tár-
gyalásokat, az intézménnyel
együttműködni nem kívánó

Továbbra is biztosított az ellátás

traumatológusok felmondását
véglegesnek tekintjük. A Zala
Megyei Szent Rafael Kórház
vezetése az ellátás biztonsága
érdekében jelezte az illetékes
hatóságok felé a folyamatos
ellátás átszervezésének szük-
ségességét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a sürgősségi
betegellátás és a traumato-
lógiai járóbeteg szakrendelés
(kontroll ambulancia) válto-
zatlanul működik.

A sérültek további ellátá-
sát kórházunk Sürgősségi Be-
tegellátó Osztálya koordinál-
ja. A műtéti beavatkozásra
szoruló betegeket pedig a
nagykanizsai szombathelyi, a
és a kórház fogadja.kaposvári

A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház menedzsmentje a
lehető legrövidebb időn belül
újjászervezi a Traumatológiai
Osztály működését olyan szak-
orvosok bevonásával, akik
munkájuk során a gyógyítást
és a betegek ellátását tekintik
elsődleges céljuknak, intéz-
ményünk és kollektívája iránt
pedig elkötelezettek.

Zala Megyei Szent Rafael

A kórház menedzsmentje a lehető legrövidebb időn belül újjá-
szervezi a Traumatológiai Osztály működését.

mennyiségű térkövet már az
ingatlanon tárolja. Komócsin
Márk ügyvezető a 2021. jú-
nius 16-án kelt nyilatkozatá-
ban közölte, hogy a társaság a
koronavírus járványhelyzet
miatt nem volt képes a határ-
idő tartására, és kérte ezen
körülmény méltányos figye-
lembe vételét. ”

Az előterjesztésben Ba-
racskai József kifejti:

„Úgy vélem, hogy a vevő
beruházási szándéka minden-
képpen komolynak tekinten-
dő, arra a közeljövőben alap-
pal számíthatunk, ezért javas-
lom, hogy egy külön megálla-
podásban adjuk hozzájárulá-
sunkat a visszavásárlási jog,
valamint az azt biztosító el-
idegenítési és terhelési tilalom
2023. június 30. napjáig való
meghosszabbításához.

Kérem a Tisztelt Képvise-
lő-testületet, hogy az előterjesz-
tést szíveskedjen megtárgyalni,
majd azt követően az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.”

A nyilvános testületi ülé-
sen a képviselők egyhangúlag
megszavazták a következő
határozatot:

„Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete feltétlen és vissza-
vonhatatlan hozzájárulását ad-
ja ahhoz, hogy a Zalaszent-
grót 1397/8 helyrajzi számú
kivett iparterület vonatkozásá-
ban 2021. június 30. napjáig
fennálló, bruttó 7.937.500,- Ft,
azaz hétmillió-kilencszáz-
harminchétezer-ötszáz forint
összeg ellenében érvényesít-
hető visszavásárlási jogának,
valamint az azt biztosító el-
idegenítési és terhelési tila-
lomnak a határideje módosí-
tásra kerüljön 2023. június 30.
napjára.”

A Zalatáj mindkét ingat-
lanvásárlási-visszavásárlási ügy
(Két Tarbuza Kft., Bamama
Bau Nonprofit Kft.) újabb
fejleményeit figyelemmel kí-
séri majd.

z.t.

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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A rendezvény látogatása csak védettségi igazolással
lehetséges a hatályos jogszabályok értelmében

Részvételi szándékát 2021. július 20-ig
a varga.ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

A korábban több al-Zalatáj
kalommal is foglalkozott a za-
laszentgróti Gyár utcában talál-
ható ingatlanok, úgynevezett
szegregátumok sorsával. Pályá-
zatokon 200 millió forintot cé-
loztak meg a rekonstrukcióra,
ezzel szemben 140 millió fo-
rintot kaptak. Mivel ez nem lett
volna elég a pályázatban előírt
tartalmú felújításra, az önkor-

Költöznek a zalaszentgróti szegregátumból
500 ezer forint vissza nem térítendő támogatás a lakóknak

mányzat lemondott a támogatás-
ról. Az indokok között szere-
pelt, hogy a pályázatban szerep-
lő megoldástól eltérő megvaló-
sításra nem volt lehetőségük.

A június 24-én tartott képvi-
selő-testületi ülésen – 5. napi-
rendi pontként – ismét terítékre
került az ügy. Az előterjesztés-
ben megfogalmazódott, hogy „az
önkormányzat a szociális hely-

zet alapján bérbe adott lakások
lakásállományból történő kivoná-
sával összefüggésben önkormány-
zati helyi támogatást nyújthat a
rászoruló bérlő részére. A támo-
gatás célja részben vagy egész-
ben vissza nem térítendő támo-
gatás nyújtása rászoruló bérlő ré-
szére használt lakás megvásárlá-
sához, lakás bővítéséhez, korsze-
rűsítéséhez, felújításához, lakás
lakbérének megfizetéséhez és
más, a lakással kapcsolatos költ-
ségeik viseléséhez. A támogatás
igénybevételére kizárólag pályázat
alapján van lehetőség. A részle-
tes pályázati felhívásról a képvi-
selő-testület dönt.”

Ennek értelmében az önkor-
mányzat „2020. évben 1.000.000
Ft keretösszeget biztosít az ön-
kormányzat 2020. évi költség-
vetésének általános működési
tartaléka, 2021. évben további
4.000.000 Ft keretösszeget biz-
tosít a 2021. évi költségvetése
terhére.”

A pályázatot 2021. június
hetedikéig lehetett benyújtani.
Az elbírálás megtörtént, en-
nek eredményeként hat pályá-
zatot nyilvánítottak sikeres-
nek. Hárman zalaszentgróti
ingatlan megvásárlásával, fel-
újításával, bérlésével kívánják
megoldani lakhatási gondja-
ikat, egy-egy személy(család)
pedig ,Zalabéren Nagytilaj-
ban Türjén, illetve kíván lete-
lepedni. A képviselő-testület –
egyhangú döntéssel – 500-
500 ezer forint egyszeri, visz-
sza nem térítendő támogatást
szavazott meg részükre. Az
összeg lakásvásárláshoz, bővítés-
hez, felújításhoz, bérleti díj meg-
fizetésére használható fel.

Az önkormányzat elkép-
zelése szerint a megüresedő
lakásokat lezárják, s amint tel-
jesen lakatlanná válik a két
ingatlan, megkezdődik a
bontás.

z.t.

A Gyár utca 57-es számú ingatlan.

Az 59-es épület.


