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(Folytatás a 2. oldalon)
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Kovács XXIII. János földmí-
ves unokájának nem csak a
bogáncs ragadt a nadrágjára,
hanem a technika új vívmányai
iránt is fogékony volt. Az inter-
neten az utóbbi idõben állan-
dóan az életpályamodell kat-
tant be neki, akárhová klikkelt.

Figyelmesen tanulmányoz-
ta a különbözõ foglalkozási
ágak követeléseit, s az ezzel
kapcsolatos életpályamodelleket.

Egy szép júniusi estén, ami-
kor 23 óra tájban már elvégez-
te az aznapi sürgõs munkákat,
leült a konyhaasztalhoz, s írás-
ba foglalta az õ életpályamo-
delljét. Ime!

Hajnali négy óra: etetés az
állatoknál, majd kaszálás. Dél-
elõtt permetézés, hivatali ügyek
intézése a községházán. Ebéd
után gyomirtózás a gabonaföl-
dön, majd indulás a gyerme-
kekért a szomszédos falu isko-

Életpályamodell

Magyarországon

Orbán-kormány

belgrádi

a meg-
született gyermek a felsírása
pillanatában azonnal kétmil-
liós adósságot kap a nyakába.

Az évek hosszú során esz-
méletlen magasságba tornyo-
sult államadósság nagyjából
ekkora summával terheli meg
az ország valamennyi polgárát,
csecsszopótól a százéves ag-
gastyánig.

Százszor, ezerszer elhang-
zott már a legkülönbözõbb fó-
rumokon, hogy milyen kor-
mányzati lépések vezettek a
múltban Magyarország példát-
lan mértékû eladósodásához.
A probléma napirenden tar-
tása azonban semmit sem ja-
vított a helyzeten, az állam-
adósság mértéke napjainkban
is egyre csak növekszik.

Az adóssághalmaz verbális
ostorozásán túl most úgy tû-
nik, hogy az
megálljt parancsol az országot
fojtogató adósságcsapdának.
Orbán Viktor egyenesen hábo-
rúnak nevezte az adóssághal-
maz elleni küzdelmet. „Hábo-
rút hirdettünk az adósság el-
len (…) mi nem egy problé-
mának látjuk ezt, szabályos há-
borút vívunk ellene” – így
fogalmazott a miniszterelnök

látogatása alkalmával.
A kormányfõ elkötelezettségét,
kemény elhatározását bizonyí-
tandó, szólt egy jövõ hétre dá-

Átérünk a túlsó partra?
tumozott bejelentésrõl. Orbán
Viktor közölte a szerb mi-
niszterelnökkel való találkozó-
ja alkalmával, hogy a magyar
kormány a nemzeti összter-
mék 81 százalékát kitevõ ál-
lamadósságot 77 százalékra
csökkenti egy lépésben. A mi-
niszterelnök ugyanott megje-
lölte a pénzügyi forrást is a
radikális adósságcsökkentõ lé-
péshez. A kormány az átvett
magán-nyugdíjpénztári vagyon
mintegy felét kitevõ állam-
papír részét használja fel erre
a célra.

Orbán Viktor egyértelmû-
vé tette, hogy Magyarország
minden rendelkezésre álló pénzt
az államadósság csökkentésére
fordít. Kifejtette: „Nem tudunk
segélyeket fizetni, csak köz-
munkabért tudunk fizetni, nem
tudjuk lehetõvé tenni, hogy
életerõs emberek a nyugdíj-
korhatár elõtt menjenek nyug-
díjba”. Ahhoz, hogy az állam-
adósságot meg lehessen fékez-
ni, minden olyan tényezõt ki
kell iktatni, amely újratermeli
az államadósságot – szögezte
le a kormányfõ, hozzáfûzve:
„ha sikerül, akkor átérünk a
túlsó partra, ha nem, akkor
nagy baj van”.

Átérünk? „bo-
hócai” éppen erõs ellenszelet
készülnek fújni…

Kónya Péter

f.l.

lájába. (Reggel természetesen
oda is õ vitte õket.) Ezt követõ-
en telefon az állatorvosoknak a

Helyzetkép

– Tudja, szomszéd úr, a fiam már nyugdíjas, amit
mellékesen keres, abból támogat egy kicsit anyagilag…
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Horvátország

Splitben

az Európai
Unió kapujában áll. Talán nem
a legerõsebb érv e megállapí-
tás mellett, de déli szomszé-
dunknál megrendezték az elsõ
homoszexuális felvonulást. Nem
tudom miért ragaszkodnak
egyébként ezek az emberek a
meleg szóhoz, az általam hasz-
nált sokkal kifejezõbb és nyíl-
tabb. A meleget hagyják meg
az eddig használt szókapcso-
latok jelzõjének, jól ellesznek
az egyértelmûbb titulussal. A
cigányügy sem lett kezelhe-
tõbb azáltal, hogy romáknak
hívják õket.

történt, hogy né-
hány száz homoszexuális az
utcára vonult. A hírportál sze-
rint azért, hogy nyíltan vállal-
ják másságukat. Ha megkérde-
zik õket, hát vállalják nyíltan,
nem kell ezért az utcára vonul-
ni. Senki sem kérdezte õket;
miért kell ezzel kérkedni? Így

gondolták azok is, akik ellen-
felvonulást szerveztek, õk vol-
tak többen. Félbe is szakadt a
nyílt színvallás.

A meleghullám elérte a ma-
gyar fõvárost is. Pünkösd vasár-
napján kezdõdött (természete-
sen szó sincs provokációról) a
„Budapest Pride” melegfeszti-
vál, összefogásra szólítva a
sorstársakat. A rendezvényen
(minõ meglepetés) képvisel-
tette magát az

nagykövetsége is. Úgy
tûnik, már kipihenték a derék
amerikaiak a gyöngyöspatai ci-
gánykimenekítés fáradalmait, s
újult erõvel mindent elkövet-
nek azért, hogy megismertes-
sék ezekkel a földhözragadt
magyarokkal az igazi liberaliz-
mus értékeit.

Még csak június közepe
van, de már igen meleg az idõ.
S a helyzet…

Egyesült Álla-
mok

(Ekler)

Meleghullám…

Gazda…

– A Mircsákné nagy boszorkány, vele jósoltatom meg,
hogy mikor csökken a gázolaj ára…
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Életpályamodell
védõoltások miatt, majd egyez-
tetés a falugazdásszal. Este nyolc
órakor az állatok etetése, az
istálló takarítása. Ezt követõen
a kötelezõ kérdõív, s a különbö-
zõ statisztikai lapok kitöltése.

Másnapra maradt az APEH-
ügyintézés, a felvásárlóval való
tárgyalás, a hitelintézettel tör-
ténõ egyezetés. A mindennapi
feladatokon túl.

Tûzoltó, katona, börtönõr,
vagy rendõr soha nem akart
lenni. Vadakat terelõ juhász
inkább. Korkedvezményes nyug-
díjra sohasem gondolt. Õ csak
egy magyar gazdálkodó. Egy
paraszt. Addig dolgozik, amíg
él… S még azon túl is…

Mennyit ér vajon az õ
életpályamodellje?! Tüntetés
nélkül.

E.E.

A kommunizmus hõsko-
rában Moszkvából a párt
fõembere felhívja a jerevá-
ni elvtársat, hogy figyelmez-
tesse õket egy erõs föld-
rengésre:

– Elvtársam, tudomásunkra
jutott, hogy Önöknél 8-as erõs-
ségû földalatti mozgások lesz-
nek, a Richter szerint!

– Köszönöm elvtárs, intéz-
kedünk! – hangzik a válasz.

Eltelik egy hét, kettõ, há-
rom... semmi válasz. Egy hónap
múlva végre jelentkeznek Je-
revánból:

– Elvtárs, köszönjük a fi-
gyelmeztetést! Richtert és nyolc
társát letartóztattuk, elítéltük
és kivégeztük, ezzel a földalatti
mozgolódásokat megszüntettük,
csak eddig sajnos nem tud-
tunk telefonálni, mert hatalmas
nagy földrengés volt errefelé...

Szégyenkezzünk, mélyen
alázatosan!

Újabb jelentõs személyi-
ség fogalmazott meg kritikát

szemben.
Hozzászoktunk már, hogy a

kormányra kerülése
óta folyamatosan zeng a bírá-
lók kórusa, itthon és külföl-
dön egyaránt.

Történjen bármi intézke-
dés a kormány részérõl, az
ellenzéki dalnokok egybõl a
húrok közé csapnak. Nagy
garral nyomják. Legyen szó
médiatörvényrõl, alkotmányo-
zásról, fülrepesztõen szólnak
a protest-indulók, mint vuvu-
zelák a dél-afrikai focivébén.

,
és a demokráciát rettegve

féltõ hazai és külföldi szusz-
társaik után, most egy igazán
fajsúlyos személyiség,

csördített egyet Ma-
gyarország nyakára. Ez már
tényleg nem semmi. Lady Ga-
ga is úgy látja, hogy honi ber-
keinkben nincsenek rendjén
a dolgok.

Az extrémitás útján kó-
dorgó, olasz felmenõkkel ren-

Magyarországgal

Fidesz

Heller Ágnes Cohn-Ben-
dit

Lady
Gaga

delkezõ amerikai énekesnõ
Rómában, a Circus Maximus-
ban koncertezett több ezer
ember elõtt, s nem csak éne-
kelt a homoszexuálisok vé-
delmében, hanem beszélt is a
közönségéhez.

A nemi identitását lénye-
gében meghatározni képte-
len Lady Gaga hol transz-, hol
aszekszuálisnak, másutt egye-
nesen hermafroditának vallja
magát. Hitvallása szerint a sok-
színûség nemzedékéhez tarto-
zik, amely már nem hajlandó
elfogadni morális tilalmakat.

Nos, ez a gátlástalan per-
szóna emelte fel most a hang-
ját, Magyarországot bírálva.

Lady Gaga felszólította a
kormányokat,

és
mellett Magyarország

kormányát is néven nevezve,
hogy oldják fel a melegek jo-
gait korlátozó intézkedéseket.

Heller Ágnes, Cohn-Ben-
dit és társaik? Ugyan ki szá-
mol igazán velük?

De Lady Gaga! Húzzuk
össze szépen magunkat!...

Litvánia, Orosz-
ország, Lengyelország Li-
banon

-flam-

Már Lady Gaga is…

Richter...

Rajz: Farkas László
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Napok hordaléka…

R
a
jz

:
F

a
rk

a
s

L
á
s
z
ló

Hiányosságok

Tiltakozás

Schmitt Pál köztársasági
elnököt gúnyolták a közelmúlt-
ban helyesírási hibái miatt.
Nos, a nagy testvér, az Egyesült
Államok elnökének is voltak
kellemetlen pillanatai az el-
múlt napokban. Angliai vizitje
során megszégyenült II. Erzsé-
bet királynõ fogadásán. Barack
Obama ugyanis az angol him-
nusz alatt mondta köszöntõjét,
s elõbb emelte poharát, mint
azt a királynõ tette.

Egy angol lovászfiú sem kö-
vetett volna el ilyen hibát. Ba-
rack Obama azonban egy má-
sik kontinensrõl érkezett…

Utcára vonul rendõr, bör-
tönõr, tûzoltó, mozdonyveze-
tõ. Havi másfél millió forintot
keresõ szakszervezeti vezetõk
küldik az utcára õket. Megszer-
zett jogaik megnyirbálása, s ke-
vés fizetésük miatt tiltakoznak.

Kérdezzék meg, hogy mi-
kor vonulhat nyugdíjba és
mennyit keres (a hálapénzrõl
most ne kezdjenek vitát, mert
azt mások is kapnak – E.E.) egy
baleseti sebész, egy kórházi
nõvér, aki naponta találkozik a
halállal, a borzalommal?

Mennyit és meddig dolgo-
zik egy paraszt (a pejoratív jel-
zõt felejtsék el! – E.E.)? Letaga-

dom, ha hivatalosan megkér-
dezik: egy már nyugdíjban lé-
võ, jelenleg jól fizetõ állásban
dolgozó volt rendõr ismerõ-
söm mondta, amikor arról kér-
deztem, hogy a segélytelefo-
non miért mondják sokszor
azt, hogy nincs helyszínelõ ko-
csi. A mi idõnkben is így volt,
akkor is, amikor mi a hegyen
éppen szilvát aszaltunk, mun-
kaidõben – hangzott a válasz.

Hát tessék csak, lehet tün-
tetni, utcára vonulni, esetleg
szemet kilõni! Újra…

Sporttémájú rovatunk már
szerkesztett formában volt,
amikor a hírt kaptuk, tehát –
stílszerûen – áthajóztuk a „Na-
pok hordalékához.”

A kajak-kenu szövetség, pon-
tosabban Storcz Botond szö-
vetségi kapitány úgy döntött,
hogy Kozák Danuta, a válogató
gyõztese nem indulhat el 200
méter egyesben az augusztusi,
szegedi világbajnokságon.

Storcz bizonyos olimpiai
kvótaszerzési érdekekre hivat-
kozva hozta meg döntését.

Manapság (a Szovjetunió
után) az Egyesült Államok a
minta, a nagy testvér ebben az
országban. Ha már így van,
akkor legalább azt a kevés jó
dolgot vegyük át tõlük, ami
jellemzõ rájuk. Például a világ-

Válogató…

versenyek elõtti válogatók sza-
bályát. Aki(k) ott nyer(nek),
az(ok) indul(nak) a világbaj-
nokságon, az olimpián. Tiszta
beszéd!

De nem nálunk. Itt meg-
kezdõdtek a magyaros mellé-
beszélések. Az oldalvízen.

Nem ajánlunk fel értékes
ajándékot, luxusutat sem sor-

Rangsoroló…

solunk ki játékos kedvû olva-
sóink között. Csupán vélemé-
nyükre vagyunk kíváncsiak: a
felsorolt szervezetek közül me-
lyiket tartják a világ legna-
gyobb show-hivatalának? Az ál-
talunk közölt lista nem rang-
sorolás, csak ABC-sorrendbe
szedtük a jelölteket.

Vagyis: ENSZ, Európai Unió,
FIFA, NATO?

Várjuk véleményüket!
E.E.

MSZP-s körzet

– Nálunk a Gyurcsány-hitûek és a Mesterházy hívei nem
a sajtón keresztül üzengetnek egymásnak!...

Egyesületünk 1997. január 13-án alakult, közhasznú
szervezeti jogállásunk 1998. augusztus 31-én keletkezett és a
Zala Megyei Bíróságon Pk. 60.027/1957/15. sz. alatt lett be-
jegyezve.

Cél szerinti tevékenységünk az 1997. CLVI. törvény 26.§-ból a:
– C/3. kulturális tevékenység,
– C/6. kulturális örökség megóvása és a
– C/12. emberi és állampolgári jogok védelmére terjed ki.
Feladatunk és legfõbb célunk az '56-os forradalom és szabad-

ságharcunk emlékeinek megõrzése, ápolása, továbbadása, a sza-
badságvágy ébrentartása a felnövekvõ nemzedékünk jövõje ér-
dekében. Az 1956-os forradalom világtörténelmi jelentõsége és
szerepének feltárása, dokumentálása.

Emlékezések, rendezvények, kiállítások, koszorúzások rende-
zése, szervezése a magyar történelmünk sorsfordító évfordulóin.
A mi felelõsségünk – mint az emberi életfolyamat láncszeme köz-
vetítõinek – és személyesen megélt gyászos történések helyszí-
neinek tárgyiasult emlékmûvel, emléktáblákkal való maradandó
megjelölése. A szájhagyomány gyorsan feledésbe megy, fogy a

személyes emlékezet… Pl. zalaegerszegi 1956. október 26.-i fegy-
veres sortûz színhelyén felavatott '56-os emlékmû.

Sajátos feladatunk a kulturális szellemi örökségünk megóvá-
sa, politikai meggyötört foglyok, meghurcoltak érdekvédelme,
életminõségük javítása, a kivégzettek és elhunytak hozzátarto-
zóival együttmûködõ kegyeleti emlékek megõrzése és méltó
gondozása.

Tagságunk érdekérvényesítõ szándékait, jogos igényét felka-
rolva közvetítjük az arra illetékes szervek felé.

Egyesületünk tagja lehet minden nagykorú hazánkban, vagy
külföldön élõ állampolgár, amennyiben nem esik – alapszabá-
lyunkban megjelölt – kizáró ok alá.

Befektetési, gazdálkodási tevékenységet nem végzünk. Bér-
költség és tiszteletdíj nincsen.

Mûködési költségeink fedezetének forrása a megyei és városi
önkormányzatoktól kapott támogatás, valamint pályázatok.

Egyesületünk nyitott az együttmûködésre, más civil szerveze-
tekkel való kapcsolattartásra, együttmûködésre.

Pénzvagyonunk alakulása:
Nyitó egyenleg 2010. jan. 1. = 1.301 e Ft
Bevételek = 458 e Ft
Kiadások = 376 e Ft
Záró egyenleg 2010. dec. 31. = 1.383 e Ft
Zalaegerszeg, 2011. február 15.

elnök
Hajdu Gyula

Tájékoztató
A Zala Megyei '56-os Hagyományõrzõ Egyesület
2010. évi közhasznú jelentés kivonata
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Június 10-én, pénteken dél-
elõtt a Dísz téri

üzletben vásárolt
, a

polgármester felesé-
ge, akit elkísérhettünk. Amiért
a bejelentés jóval több, mint
hírértékû: a vásárlás egy akció
része, amelyet

, a köztársasági el-
nök felesége kezdeményezett,
s védnökséget vállalt a nem
mindennapi közös cselekvés
felett. Pontosan ebben az idõ-
pontban ugyanis az ország
tizennyolc megyei jogú város
polgármesterének feleségei
vásároltak egy-egy boltban,
vagy a helyi piacon magyar
élelmiszereket, ezzel demonst-
rálva a hazai termékek fon-
tosságát.

– Abba a városközponti üz-
letbe megyünk, amely nemrég
nyílt meg és amelyben kimon-
dottan zalai kistermelõktõl
származó termékeket lehet vá-
sárolni – osztotta meg velünk
útközben Gabriella asszony,
akit nagylánya, Csenge kísérte

Göcsej Élés-
kamra Gyu-
tainé Kiss Gabriella zala-
egerszegi

Schmittné Mak-
ray Katalin

el, aki egyébként nem csak
bevásárolni, hanem az otthoni
házimunkában is sokat segít.

– Hála Istennek, Zalaeger-
szegen több olyan zöldség- és
élelmiszerbolt van, ahol nem
csak nagyon szép árut, de ki-
fejezetten magyar élelmiszert
lehet vásárolni. Ez a bolt né-
hány hete nyílt, kimondottan
kistermelõktõl, õstermelõktõl
származik az áru és nagyon
fontos, hogy minél többen
tudjanak az ilyen üzletekrõl a
városban, s az egész megyé-
ben. Segítsük ezzel a magyar, a
zalai gazdálkodókat!

– Sok mindent…, az egész
család nagyon szereti a zöld-
séget, gyümölcsöt, s bár idény-
gyümölcseink nekünk is te-
remnek, de ami még nincs a
kertben, paprikát, paradicso-
mot – magyar üvegházi ter-
mékeket – vásároltunk. Péksü-

– Miért éppen erre az üz-
letre esett a választása?

– Mi mindent vásárol-
tak, mi az egyes családtagok
kedvence?

Vedd a magyart! Védd a magyart!
Gabriella asszonnyal a Göcsej Éléskamrában

teményt és sajtot is viszünk
haza, egy új lisztet, amit sze-
retnék kipróbálni, milyen a be-
lõle sült tészta… Személyre sza-
bottan Zalán gyermekem a sár-
garépát kedveli – az apukája
sárgarépa-chipset szokott neki
készíteni, sokkal egészsége-
sebb és finomabb, mint a ha-
gyományos chips… Csenge ré-
test kóstolt, neki egyébként
paradicsomot vásároltunk, ami
minden mennyiségben elfogy,
például bundás kenyérhez, de
salátának is kitûnõ. A két
legkisebb, Bíborka és Csanád a
joghurtot kedveli, tehát nekik
egy-egy epressel és barackos-
sal kedveskedünk. A férjemnek
kolbászt, szalonnát viszünk, õ
igazi magyar ember, magyar
ízléssel, magamnak pedig fejes
salátát egy jó tojásos nokihoz,
s bodzaszörpöt, amely mind-
kettõnk kedvence. Készítek

magam is, de erre nagyon kí-
váncsi vagyok!

– kérdeztük
, az üzlet tu-

lajdonosát.
– Nagy örömmel álltunk

elébe a kihívásnak, hiszen ki-
váló termékeink vannak, igazá-
ból bíztam is benne, hogy mi
leszünk a kiválasztottak. Csa-
ládi vállalkozásunk tagjai, Föl-
des Anita, a menyem és Földes-
né Tóth Mária, az édesanyja is
nagy örömmel fogadta a ven-
dégeinket, akiknek még saját
termékeinket is ajánlhattuk. Az
kistermelõi áruk mellett ugyan-
is saját készítésû bodzaször-
pöt, gyümölcsleveket is árusí-
tunk, s jönnek majd a saját lek-
várjaink…, s kínáljuk a számos,
ötven kilométeres körzetbõl be-
szerzett finom hazai élelmiszert!

– Hogyan érintette a meg-
tisztelõ vásárlás?
Doszpoth Ibolyát

Farsang Lajos

A megye több településén
megemlékeztek a trianoni bé-
kediktátumról. ,
a

pol-
gármester szólt a résztvevõk-
höz, kiemelve, hogy ez a dön-
tés a magyarság legnagyobb
tragédiája volt.

, egykori Gu-
lag-rab, a város díszpolgára is
az országot megnyomorító dik-
tátumról beszélt, majd

néplélekkutató a ma-
gyarság küldetéstudatáról szólt,
követelve a történelmi alkot-
mány visszaállítását, s a Szent

Nagykanizsán
Nagy-Magyarország Emlék-

mûnél Cseresznyés Péter

Rózsás János

Molnár
V. József

Korona, mint a legfõbb közjo-
gi méltóság újbóli elismerését.

A megemlékezõ beszédek
után átadták a ,
Bánffy-díjas bölcsész kezdemé-
nyezésére alapított

a magyar kul-
túra átörökítése érdekében ki-
fejtett önzetlen tevékenysé-
gükért a következõknek:

, volt doni
hõs (Gréger Imréné Kovács
Ágnes vette át a díjat), Molnár
V. József, Rózsás János,

zenetanár,
nyugalmazott zenetanár,

újságíró.

Rajnai Miklós

Magyar
Mûveltség Díját

néhai
vitéz Kovács János

Baráth
Béla Csizmadia Fe-
renc
Rozgics Mária

A szégyenletes Trianon

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

A megemlékezésen adták át a Magyar Mûveltség Díjat.

A bevásárlás pillanatai…
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meg-
jelent „Területi együttmûködések, társulások, hálózati tanu-
lás”címû TÁMOP-3.2.2/09/A/1 kódszámú pályázati felhívásra a
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete sikeres pá-
lyázatot nyújtott be. A projekt a

címet viseli. A támogatási szerzõdés aláírására 2010. február 8-
án került sor. A támogatás összege 512.080.000 Ft.

A projekt keretében a következõ tevékenységek valósul-
tak meg:

Hálózatkoordinációs irodák nyíltak a három megye-
székhelyen,

Az irodákban dolgozók a régióban több mint 700
intézménnyel kerültek szakmai, fejlesztõ kapcsolatba. Tájé-
koztatókon, információs napokon, konferenciákon, worksho-
pokon, mûhelymunkák alkalmával segítették az érdeklõdõ in-
tézmények pedagógusait.

A hálózatkoordinációs munkatársak hatékonyan segítet-
ték az iskolák-óvodák saját szakmai fejlesztéseinek közzé-
tételét. Az intézményi „jó gyakorlatok” száma folyamatosan
növek-szik mindhárom megyében, számuk jelenleg meghaladja
a 420-at.

Elkezdõdött a közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-
intézmények elõminõsítése. Az elõminõsítést 89 oktatási intéz-
mény kezdte meg.

Jelenleg is zajlik a szakmai szolgáltatók hálózatba szer-
vezése, együttmûködési szándékát több mint 70 szolgálta-
tó jelezte.

16 kistérségi hálózati pont jött létre, és mûködik azzal a
céllal, hogy az információk minél hatékonyabban jussanak el az
egyes intézményekben dolgozó pedagógusokhoz.

Az irodák munkatársai segítséget nyújtottak fejlesztõ
mûhelyek, hospitálások szervezésében és „jó gyakorlatok” át-
vételében: megvalósult a „hálózatos tanulási formák” átvé-
telének koordinációja.

A TÁMOP „Szolgáltatói kosár” moduljainak, tartalmainak
célszerû alkalmazását és a pályázati programok eredményes
végrehajtását segítette az irodák munkája.

A hálózat rugalmas tovább-bõvítési lehetõsége bizto-
sított: a létrejött szolgáltatási kapacitások a közoktatási intéz-
mények fejlesztési igényeinek megfelelõen bõvíthetõk.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Köz-
pont katalizátora lehet az oktatásban megjelenõ fejlesztések-
nek, támogatva a régióban dolgozó pedagógusokat abban,
hogy az itt tanuló diákok minden iskolában magas színvonalú,
korszerû oktatásban részesüljenek.

A Hévíz város Polgármesteri Hivatalában tartott rendez-
vényt dr. Rumi Kriszta, a Zala Megyei Kormányhivatal igazga-
tója nyitotta meg, majd a város polgármestere, Papp Gábor
köszöntötte a megjelenteket. Videóbejátszás közvetítette Né-
methné Fülöp Terézia, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormány-
hivatal Oktatási Osztályának fõosztályvezetõje üdvözletét.

A köszöntõk után a régió közoktatási intézményeinek tanu-
lói produkcióikkal üdvözölték a konferencián megjelent peda-
gógusokat és a fenntartók képviselõit.

Az érdeklõdõk összefoglalót kaptak azokról a tevékenysé-
gekrõl, amelyeket a projekt munkatársai a 2010. februári kez-
déstõl a jelen idõszakig elvégeztek, majd dr. Bagdy Emõke, a
pszichológiatudomány kandidátusa elõadását hallhatták

„Hálózatos együttmûködés
a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A projekt 2011. június 8-9-én Hévízen tartotta záró
konferenciáját.

„Egészség, boldogság- Boldogulás a nevelésben és a nevelõi
személyiségben”

Az oktatás jövõjéért, a jövõ oktatásáért!- Közokta-
tás-fejlesztési irányok a Nyugat-dunántúli régióban „Vagy
találunk utat, vagy építünk egyet…”- referencia-intézmények a
Nyugat-dunántúli régióban

címmel.
A program keretében szakmai elõadások hangzottak el az

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási
Osztályának vezetõi részérõl.

Elsõként Schanda Tamás osztályvezetõ mondta el tapasz-
talatait az Educatio Kft. és a TÁMOP 3.2.2. Régiós Hálózat-
koordinációs Irodák kapcsolatáról.

Kapcsáné Németi Júlia, az Inklúziós Iroda vezetõje az inklu-
zív nevelés legfontosabb alapfeltételeit elemezte.

Gerse István, a Közoktatás-fejlesztési Iroda vezetõje beszélt
az eltelt másfél évben kialakult közoktatási intézményekbõl
álló hálózat önszervezõdõ, alulról építkezõ jellegérõl, a külsõ
támogatás fontosságáról.

Az egész napi munkát egy „jó gyakorlat” bemutatása zárta
le, „Vetélkedõ IKT eszközökkel”. Szakács Sándor, a sokorópátkai
iskola igazgatóhelyettese átdolgozva vetélkedõinek anyagát, a
TÁMOP 3.2.2. projekt munkájából készített interaktív vetél-
kedõt a jelenlevõk nagy örömére.

Szerepelt a kõszegi Nagy László Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény kötélugró csapata, a kópházi Nakovich
Mihály Általános Iskola tamburazenekara, a gyömörei citera
zenekar, a valamint a gyenesdiási iskola néptáncosai is.

A konferencia második napján a referencia-intézmény jelölt
iskolák szakmai bemutatói után elõminõsítõ oklevelek ünne-
pélyes átadása következett, majd a régióban lezajlott 54 fej-
lesztõ mûhely munkájából kaphattak ízelítõt a konferencia
résztvevõi.

A rendezvényen bemutatásra került a Nyugat-dunántúli
Regionális Hálózatkoordinációs Központ által szerkesztett két
kiadvány:

és a

címû információs füzetek.
A „Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a

Nyugat-dunántúli régióban” projekt 2011. július 2-án fejezi be
tevékenységét. A hálózatkoordinációs irodák munkatársai meg-
köszönik az intézmények, pedagógusok együttmûködését, s
bíznak abban, hogy a hamarosan kiírásra kerülõ újabb pályázat
keretében folytatódhat a megkezdett értékes szakmai munka.

Új utakon a közoktatás fejlesztése

Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban

Telefon: (06) 92 501-252, (06) 92 501-253 Fax: 92/501-257
Web: zalai-oktatas.hu
E-mail:

TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

info.tamop322@gmail.com

Nyugat-dunántúli
REGIONÁLIS HÁLÓZATKOORDINÁCIÓS KÖZPONT
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Június másodikán
megalakult a

A rendezvényt olyan jeles
személyiségek tüntették ki az-
zal, hogy részletesen kifejtet-
ték álláspontjukat a megoldás-
ra váró feladatokról, mint

az Országgyûlés
alelnöke, a MAGOSZ elnöke,

, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium állam-
titkára és a
MAGOSZ alelnöke. A résztve-
võket további illusztris vendé-
gek is megtisztelték jelenlétük-
kel, többek közt

, a MAGOSZ fõtitkára,
Zala megyei kor-

mánymegbízott, ,
a Zala Megyei Közgyûlés alel-
nöke, országgyû-
lési képviselõ.

– Nagy öröm számomra,
hogy ilyen szép számmal meg-
jelentek a meghívott vendé-
geink – e szavakkal köszöntöt-
te az alakuló közgyûlésen részt-
vevõket polgármes-

Kiscsehi-
ben Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövet-
kezetek Zala megyei szerve-
zete.

Jakab István,

dr. Ángyán József

Gyõrffy Balázs,

Obrecán Fe-
renc Ri-
gó Csaba

dr. Pál Attila

Pintér László

Süle Béla

Megalakult a gazdakörök megyei szervezete

ter, majd dr. Ángyán József
tartott beszédet. Emlékeztetett
rá, hogy „nem mindeni ne-
künk szurkol”, utalva azokra az
„urakra”, akik az eddigi rend-
szer haszonélvezõi voltak.

– Nagy a baj! – jelentette ki
az államtitkár. – Ám mi nem
fogalmaztunk meg mást, mint
azt, amit az emberek akarnak!
S az országot járva azt látom,
hogy akik érintettjei az elõt-
tünk álló átalakulásnak, azok
támogatják az elképzelésein-

ket! Ángyán József elemezte a
nemrégiben a bulvársajtóban
felreppentett „tortaszeletelõs”
cikket, amely szerint, ha egye-
seknek több jut, másoknak ke-
vesebb… Ami természetszerû-
leg igaz is, csakhogy eddig egy
törpe kisebbség hordta szét az
állami támogatást, a vagyont,
ráadásul temérdek kárt okoz-
va. Nos, a következõkben a bul-
vármédia által jegyzett „családi
babrálgatás”, valamint „demog-
ráfiai játszadozás” nyomán nem
az eddigi 400 haszonélvezõ,
hanem széles rétegek, családi
gazdálkodók jutnak megérde-
melt forráshoz, amelyet õk va-
lóban a termelésre, a magyar
mezõgazdaság megújítására for-
dítanak! A határozott megfo-
galmazás szerint az elõzõ évek
urai kirabolták, eladósították
az országot, magántulajdonba
vitték az állami vagyont!

– Hazaárulás volt a külföldi
érdekeket elõnyhöz juttatni a
magyar gazdák rovására! Ha a
tatárjárást és a török idõket le-
számítjuk, alig találunk a törté-
nelemben olyan súlyos helyze-
tet, mint a mai – mondta Án-
gyán József, majd kijelentette,
hogy az összes lehetséges tör-
vényes eszközt meg kell ragad-
ni, hogy az állam visszaszerez-
ze az elsíbolni szándékozott
földeket. A földön pedig minõ-
ségi élelmiszereket kell ter-
melni, nem pedig üzemanya-
got, ami egyénként nem sok-
kal több mint puszta hókusz-
pókusz, hiszen a tengernyi be-
fektetett fosszilis üzemanyag-
nál és energiánál alig jön visz-
sza több az élelmezési haszon-
növényekbõl elõállított üzem-
anyagok gyártása révén. Szem-
ben a nagyüzemi monokultú-
rákat erõltetõk szemléletével,
nekünk a sokszínû Kárpát-me-
dence táji adottságait kell jól

kamatoztatni. Meg kell õrizni a
sokszínû génállományunkat,
hiszen egyes értékes fajtáink
már végveszélyben vannak.

Ahhoz, hogy a tervek meg-
valósuljanak, a fiataloknak kell
esélyt adni. Az elképzelések
szerint azok a fiatal családok,
akik vállalják a letelepedést,
biztonságos tervezést lehetõvé
tevõ távra, 25-50 évre kaphat-
nak tartós bérbe földeket, s ha
a feltételeknek a család tovább-
ra is megfelel, akár többszö-
rösen örökölhetõ módon! Ez-
zel meg lehet állítani a mezõ-
gazdaságban uralkodó kataszt-
rofális elöregedést.

– Az elõzõ években a kül-
földi érdekeltségeknek, mul-
tiknak, bankoknak, felvásárlók-
nak juttatott támogatást vissza
kell rendezni! – határozta meg
Jakab István, a MAGOSZ elnö-
ke. – A termõföld tulajdonosa
kizárólag a termelõ magyar
gazda lehessen és a magyar
állam! A multik haszna pedig,
amit eddig kivittek az ország-
ból, maradjon a termelõnél!
Van esélyünk, de csak szerve-
zett gazdák együtt léphetnek
fel a spekuláció ellen. Az ér-
tékesítésnek saját, nemzeti vál-
lalkozásnak kell lennie!

A rendezvény eredménye-
ként megalakult a Zala megyei
gazdaszervezet, amelynek az
alapszabályát elfogadta a köz-
gyûlés, majd titkos szavazással
sor került a tisztségviselõk
megválasztására. Eszerint a szer-
vezet elnöke a
Peti Bükki Gazdakörbõl, titká-
ra . Az elnök-
ség tagjai ,

és , a számvizsgáló
bizottság tagjai pedig

és
.

Süle Katalin,

Néber Szilveszter
Zsédely Attila Hor-

váthné Sabjanics Marianna
Boros Attila

Sabján
Krisztián, Doma Csaba
Smodics János

Farsang Lajos

Dr. Ángyán József (jobbról) és Jakab István tájékoztatta a hallgatóságot a tennivalókról.

Harmincöt éve halt meg
, akit nem

érdemtelenül „csak” színészki-
rálynak hívnak azóta is.

Sokan és sokszor írtak mél-
tató sorokat róla. Nem vélet-
lenül. Arról viszont kevés szó
esik, hogy sajátos humora is
volt.

Néhány hónappal a halála
elõtt bement a Mikroszkóp
Színpadra megnézni egy elõ-

Latinovits Zoltán
adást. Komlós János direktor
így köszöntötte: „Nem tudom,
miként üdvözöljem itt önt: La-
tinovits Zoltánt, a híres szí-
nészt, a Latinovits földbirtokos
fiát vagy a legidõsebb Gundel
unokát?” Mire Latinovits: „Én
sem tudom, kinek köszönjem
meg: Komlós Jánosnak, a Mik-
roszkóp Színház igazgatójának,
az egykori ÁVO-s tisztnek vagy
a szegedi rabbi fiának?!”

Humora is volt…

Harmincöt évvel ezelõtt halt meg.
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A szakképzés fejlesztéséért
Félidõben a TISZK - Csány SZKI pályázat megvalósulása

Az Észak-zalai TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ)
Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv kere-
tében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt, A
TISZK rendszer fejlesztése, kiterjesztése címû pályázatra. A
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0009 számú projekt pontos címe: A
TISZK rendszer fejlesztése az Észak-zalai TISZK keretei között
mûködõ szakképzõ intézményben, a projektmegvalósító intéz-
mény pedig a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szak-
középiskola.

Az Észak-zalai TISZK 2005-ben jött létre a zalaegerszegi, a
keszthelyi és a Zala Megyei Közgyûlés együttes döntésével, hét
tagintézménnyel, amelyekhez késõbb újabb kettõ – Csány
László Közgazdasági Szakközépiskola és a lenti Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola – csatlakozott. A szervezet vég-
leges formája 2009-ben alakult ki. A TISZK rendszer tovább-
fejlesztése keretében realizálódik a jelenlegi 228 millió forint
értékû pályázat. A program a TISZK rendszer integrációját szol-
gálja és a megvalósító intézmény testületét, diákságát érinti,
valamint a szülõk számára is szolgáltatást kínál, sõt, a felnõtt-
képzés terén is továbblépési lehetõségek felé nyit utat.

A program csupa olyan kérdésre ad adekvát választ, amely a
mai magyar közoktatásban, szakképzésben rejlik. A projektrõl

vezetõ projektmenedzser, a TISZK ügyvezetõ
igazgatója tájékoztatta lapunkat.

A pályázat – amelyet 2012. január 31-ig kell megvalósítani –
a félidejénél tart. A projektet lefedõ két közbeszerzés kereté-
ben megvalósuló fejlesztések, szolgáltatások közül az integrált
elektronikus szoftver rendszer fejlesztése – TISZKINFORM –
lezárult. Ez lehetõvé teszi tanári, tanulói, intézményi, támo-
gatói adatbázisok intézményes, TISZK szintû elektronikus ke-
zelését, e-tananyagok használatát, e-napló bevezetését, egyéni
tanulási utak tervezését, pályakövetés, szakképzési fejlesztési
támogatások elektronikus kezelését.

A TISZKINFORM használatával jobban szervezhetõ a szak-
oktatói gárda, így az erõforrások nagyobb hatásfokú kihasz-
nálása jöhet létre. Az E-naplóhoz a tanárokon kívül a szülõk is
hozzáférést kaphatnak, így nyomon követhetik a gyermekük
osztályzatait, tanulmányi helyzetét. A program a késõbbi pályá-

Tolvaj Márta

zatok adminisztratív hátterét is biztosítja mind a TISZK, mind a
tagintézmények számára.

A szolgáltatásokat illetõen a humán-erõforrás fejlesztés, tan-
anyagfejlesztések, a kommunikációs stratégia, a felnõttképzés-
ben való részvétel, a munkaerõ-piac szereplõivel felvett kapcso-
latok emelhetõk ki. A tanulók tudásának, kompetenciájának
mérése kiegészítõ információkkal szolgálhat az intézmény
státuszának megerõsítéséhez a további fejlesztések megha-
tározásához.

A pályázat frekventált területe a tanulóknak nyújtott szol-
gáltatások rendszere. A közösségi szolgáltatások segítenek a
pályaválasztásban, az életpálya tervezésben, szükség szerint le-
hetõvé teszi mentortanári segítség nyújtását, megoldást adhat a
tanulási, magatartási zavarok és családi gondok kezelésében.
Személyre szóló tanácsadás valósulhat meg pszichológus, men-
tálhigiénikus közremûködésével, a rászorulóknak pedig de-
cember óta anonim online lelki segélyszolgálat áll rendel-
kezésére. A manapság problémás motiváció kezelésében is
tennivalókat fogalmaz meg a projekt.

A projekt lehetõséget ad annak objektív felmérésére, hogy a
régió vállalkozásainak milyen szakértelemre van szüksége, s a
képzési igények feltárása révén optimálisabbá tehetõ a képzés
szakmai szerkezete. Tartalmazza az egyre nagyobb jelentõségû
felnõttképzés terén az intézmény-akkreditációt és felnõttkép-
zési programok kidolgozását.

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola projekt meg-
valósító tapasztalata több tekintetben is figyelemre méltó. Jól
példázza egy kiemelkedõ presztízsû intézményben folyó
pedagógiai munka korszerûsítésének sajátosságait, a megújulás
igényét, a helyzetbe hozás értelmét, a tanulókat érintõ szolgál-
tatások szükségességét. A projekt felerõsíti az intézményre
irányuló figyelmet, kiemelten hat belsõ- és külsõ kapcsolataira.
A TISZK rendszer fejlesztését támogató projekt feladatok egy-
részt már teljesültek, másrészt a Csány-t szolgáló fejlesztések,
szolgáltatások az adaptálhatóság által hatnak a TISZK egészé-
nek mûködésére.

A hátralévõ idõben folytatódnak a közösségi szolgáltatások,
további elemzések, tanulmányok készülnek és megtörténik a
fejlesztések, tapasztalatok integrálása, kommunikálása.

Rovatunk a közéletben ta-
pasztalható nyelvi ostobasá-
gokat ostorozza. Lehet, hogy
falra hányt borsó a törek-
vésünk, de ha csak egy érin-
tettet is „megtérítünk”, már
nem volt hiábavaló a fára-
dozásunk.

Az egyik magyar érdekelt-
ségû sportesemény elején ezt
mondja a riporter: – Kéthar-
madnyi teltház.

Milyen lehet a százszá-
zalékos?

Kétharmad teltház

Atyavilág

Kinek az otthona?

Ezzel a szókapcsolattal
még nem találkoztam koráb-
ban. Az egyik sportadó „ripor-
terének” a kedvenc szavajárása.

Atyafi, atyaúristen… eze-
ket a kifejezéseket ismerem.
De hogy atyavilág?... Egy új
Kazinczy jött közénk?

Kutyavilág lenne. No, ez
az! Atya - helyett kutyavilág.

Ez már stimmel…

Azt mondja a riporter: –

Saját otthonában nyert a hazai
csapat.

Lehet esetleg másutt is
otthona, mint otthon?

Országos tv-ben hang-
zik el újra: „Spanyolország-
ban 1 perces néma csend-
del”… Természetesen 1 per-
ces néma fõhajtással lehet
adózni az áldozatok emléke
elõtt.

Most már tényleg jó lenne,
ha egyes hírszerkesztõket
megtanítanának magyarul.
Vagy lecserélnék õket. „Néma
csend” venné õket körül.

Néma csend

E.E.

Falra hányt borsó
Kiváló minõségû

várunk

ajánlatot eladóktól

.

Érdeklõdni:

92/596-936,

hétköznap 8-15 óráig,

illetve a

zalataj@zelkanet.hu

e-mailon.

vadkörtére

idei felvásárlásra

Kiváló minõségû

várunk

ajánlatot eladóktól

.

Érdeklõdni:

92/596-936,

hétköznap 8-15 óráig,

illetve a

zalataj@zelkanet.hu

e-mailon.

vadkörtére

idei felvásárlásra

Vadkörte-felvásárlás
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Tizennégy késszúrás
Felderítetlen bûntények Zalában

Sorozatunkban az eddig felderítetlen súlyos zalai
bûncselekményekkel – fõleg gyilkosságokkal – foglalko-
zik lapunk. Célunk elsõsorban az, hogy sok-sok esztendõ
múltával – az akkori tragikus történések felelevenítésével
– talán akad valaki, akinek végre megoldódik a nyelve,
felfrissül az emlékezete…, s a többi már a nyomozók fel-
adata és kötelessége.

Nem lehet, hogy egy emberi élet kioltása büntetlenül
maradjon. A gyilkosoknak bûnhõdniük kell!

Elõzõ számunkban egy 20 évvel ezelõtti zalaszent-
györgyi gyilkosságot idéztünk fel. Munkatársunk két
évtized elteltével ismét a helyszínen járt.

A zalaszentgyörgyi temetõ-
ben, a kápolna szomszédságá-
ban szépen gondozott sorok
közt áll a házaspár emlékköve.
Mondják: amelyik faluban gon-
dozatlan a temetõ, ott nagy baj
van, mert nem törõdnek az
õsök méltó emlékével. Ahol
pedig túl nagy puccban tartják
a temetõt, ott nem marad elég
energia az élõkre. Nos, Zala-
szentgyörgy úgy a kettõ közt
áll. Mindenki megkapja az õt
illetõ emberséget. Akár élõ,
akár már odaátról nézi a hát-
ramaradottakat.

Mit gondolhat most Sári
néni odaát? Õ bizonnyal látja a
gyilkosát. Az eleddig büntetlen
elkövetõt. Vajon kívánja-e, hogy
megbûnhõdjön. Vagy elégtétel
volna számára már az önma-
gában, hogy kiderüljön az em-
berek elõtt: „mindenki tudja
meg; te tetted azon a véres haj-
nalon!” S a tettes látja-e néha
Sári nénit? Véresen, ahogy fet-
reng jajveszékelve és õ csak
szúrja, szúrja, eszeveszetten,

õrült-vad bosszúval, mígnem
elcsendesedik. Aztán… fejveszt-
ve elmenekült? Vagy maradt
ereje rá, hogy kimosakodjon
nagyjából, s tán még a vízcsa-
pot is letörölje? Vagy a nyo-
mok eltüntetéséért késõbb
jött vissza? Netán ezt valaki
más rendezte el? Akárhogy tör-
tént, néha, rémálmaiban fel
kell hogy riadjon azokra a per-
cekre emlékezve: „még nem
bûnhõdtem eleget!” De vajon
bûnhõdött-e érte már? Verte-e
az élet, a teremtõ? Éli-e a vilá-
gát, nem törõdve a múlttal?
Idétlenül a szemébe vigyorog-
va az embereknek: már úgy-
sem tudjátok rám bizonyítani.
A másik pillanatban a lelkében
– ha van neki ilyen – szûkölve
a félelemtõl retteg, hogy mégis
a rács mögött kell bûnhõdnie.
Mert egyszer minden kiderül.
Meglehet, egyszer majd õ ma-
ga szólja el magát önnön lelki
kényszere alatt.

A faluban járva, az embe-
rekkel beszélve elsõ hangra az

a reakció, hogy „olyan régen
volt már… Érdekli ez a régi ügy
még az embereket?” Aztán rög-
vest kiderül, hogy igen, hiszen
folytatják a megszólítottak. A
boltos, a járókelõ, a tisztvise-
lõ… Mind úgy véli, hogy a sors
még tartozik ezzel az adósság-
gal, hogy megismerje a világ a
tettes kilétét. Mert ahogy az
egyik, akkor az ügyön dolgozó
nyomozó vallja: „Ezeket a bûn-
cselekményeket nem lehet el-
felejteni!”

Valahogy ezt érzem Sári né-
ni és férje emlékköve mellett
állva is. Az arra járó néhány
ember érezhetõen érdeklõdve
figyel. Mit keres itt az idegen?
Megszólítom az egyik sírgon-
dozó hölgyet, Gy-nét. Ismerte-
e Sárit?... Emlékszik-e rá, mi
történt akkor? Hogy ki tehette
a két leginkább szóba hozható
ember közül?…

– Én úgy gondolom, hogy
T.J nem lehetett! Teljesen ki
van zárva! Meggyõzõdésem,
hogy csakis a vasutas tehette.
Sokszor megbeszéltem én az
Ilonával. Úgy tudom, kölcsön-
kéregettek, tartoztak a Sári-
nak, nem is kevéssel.

– Mibõl gondolja, hogy
K.V. lehetett az elkövetõ? Miért
ilyen biztos a dologban?

– Elõzõ este találkoztam az
Ilonával. Meleg nyári napok
voltak akkor… Valahogy eszem-
be jutott, hogy a Sári nyitott
ablak mellett alszik, csak a re-

dõnyt ereszti le, hogy ne látsz-
szon kívülrõl. Errõl beszéltem
is akkor Ilonának. Másnap haj-
nalra pedig megtörtént a baj!
Na ebbõl gondolom – válaszol
és részérõl ezzel le van zárva a
kérdés. Tovább igazgatja a hoz-
zátartozói sírján a virágokat.

Nos, ez valóban nagyon kü-
lönös egybeesés. Felötlik a
gondolat: Ilona asszony, K. V.
felesége emlékezhet-e még a
történtekre? Kis utánajárás és
máris kiderül, melyik pszichiát-
riai betegek szociális otthoná-
nak lakója. Elõzetes érdeklõdé-
sünkre a telefon végén egy
szolgálatész nõi hang válaszol.

– Természetesen látogatha-
tók a betegeink. A délelõtti
idõpontot javaslom… Nem, nem
kell bejelentkezni, sem enge-
délyt kérni nem szükséges.

Végül is, ez így normális. Hi-
szen a pszichés betegek is em-
berek, ugyanolyan értékekkel, ér-
zelmekkel, na és emberi jogok-
kal, mint bárki más. Egy neves
pszichiáter fõorvostól egyszer
megkérdeztem (szerzõtársak vol-
tunk korábban egy másik köz-
életi lapnál – a szerzõ): „Mondd,
ki a normális? Mi dönti el?
Milyen az, hogy teljesen nor-
mális?” A nagytekintélyû fõdok-
tor a szemembe nézett. A fejét
csóválta szó nélkül. Ebben sok
minden benne volt. Talán az is,
hogy ezekre a kérdésekre em-
ber igazán nem tudhatja a vá-
laszt. Legalábbis nem mindig.

A telefonban hallott barát-
ságos hangból ítélve pozitív
várakozással indulunk a szo-
ciális otthonba. S – láss csodát!
– az intézmény szintén kelle-
mes benyomást kelt. A szépen
felújított homlokzat otthonos,
barátságos színekkel kifestett
enteriõrt takar. Az intézet la-
kói a közös társalgóban üldö-
gélnek, beszélgetnek… azaz
jobbára csendben vannak.

Ilona nénit hamar megtalá-
lom. 75 éves. A korához képest
meglepõen jó egészségben van.
Azonnal elpanaszolja, hogy nem
nagyon lehet beszélgetni a
betegtársaival. Pedig jó lenne,
mert a szemén levõ hályog
miatt nem nagyon lát, jobbára
csak fényeket, foltokat, pedig
már mûtötték is. Annál inkább
jó lenne, ha gyakrabban társa-
loghatna valakivel. Az emlékei
is meglepõen frissek, az elmé-
je sokkal élesebben fog, mint
amire számítottunk… Mesél a
körülményeirõl, a napirendrõl,

Sári néni (középen) a barátaival a szõlõhegyen. Erõben, egészségben, közkedveltségnek
örvendve…
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a TV-nézõs (hallgatós) esték-
rõl, a segítõkész személyzet-
rõl, arról, hogy jó az ellátás, az
ennivaló is, bár lehetne több
is. A régi zalaszentgyörgyi is-
merõseit is megnevezi, emlék-
szik, pedig nem sokáig éltek
a faluban.

– A Sári? Igen, emlékszem
rá! Hát persze, hiszen összejár-
tunk. Néha még kisebb össze-
geket is, párszáz forintokat
adott kölcsön. Aztán a követ-
kezõ nyugdíjamból mindig meg-
adtam neki. Meg jártam Gy-ék-
hez is néha. Piros bort venni.

– Jó ember volt, mégis
megölték… Ki lehetett a tettes?
Hiszem az Ön férjét is gya-
nították…

– Igen.. úgy volt… Aztán
meg is halt nemsokára. Fel-
akasztották… valakik.

– Nem öngyilkos lett? Úgy
beszélik az emberek.

– Nem, nem. Hallottam is
valami kiabálást akkor a Zala-
part elõl. De nem derült ki,
hogy kik voltak.

– És arra a napra… amikor
Sári nénit megölték, hogyan
emlékszik?

– Reggel, a háromnegyed
hetes vonattal Egerszegre men-
tem. Eleséget, sárgaborsót vá-
sárolni Vili galambjainak. Ami-
kor mentem haza, már késõ
délelõtt volt. Akkor csodálkoz-
tam rá, hogy ilyen sok autó áll
ott a fõutcán. Akkor mondta a
Vili, hogy megölték a Sárit. De
hogy ki tehette… Hát azt mos-
tanáig sem tudom.

– Ugye, késõbb a férje is
gyanúba került… Veszekedtek
is néha?

– Hát nem volt velem
szemben jó ember. Féltékeny
volt rám… Pedig nem volt oka
rá, de mégis sokszor ütött,
vert. Volt hogy könyörögtem
neki, ne ölj meg! De nem, a
Sárit nem hiszem hogy meg-
ölte volna Vili. Nem is hallgat-
ták ki gyanúsítottként. Én úgy
tudom, nem. De elvittek a
rendõrök, mind a kettõnket,
ujjlenyomatot is vettek tõlünk.

– Ha õ tette volna, késõbb
mégiscsak mondott volna vala-
mit… elszólta volna magát.

– Nem mondott az semmit.
De hát azt beszélik, hogy sok
fekete hajat találtak ott a Sári
mellett. Hát Vilinek fekete volt
a haja…

– És véres ruhát nem lá-
tott? Annyi vér kifolyt ott, hogy
nem lehetett nem észrevenni
– ha úgy volt.

– Hát ugye galambokat tar-
tottunk. Elõfordult, hogy ga-
lambot ölt. Aztán amikor le-
vágta õket, azoknak a vére a ru-
hájára fröccsent. Azt mondta.

– Gy-nével beszélt elõzõ
napon?

– Nem, akkor nem. Máskor
beszéltünk. Amikor bort venni
mentem hozzájuk. De akkor,
elõtte este vele biztos, hogy
nem beszéltem.

Nos, sokkal okosabbak nem
lettünk, továbbra sincs válasz.
Vass Árpádék szerint nem iga-
zán lehet K. V.-ról elképzelni,
hogy õ tette volna… Fõleg nem
úgy, hogy a nyomokat is el-
tünteti. Mert hiszen a vasutas
olyan… nagyon egyszerû gon-
dolkozású ember volt, hogy fi-
noman fogalmazzunk.

Kérdések özöne jön elõ.
Öngyilkos lett-e a vasutas,
mert nem tudott együtt élni a

gyanúsítással, vagy az emlékei-
vel? Vagy netán valakik félre-
tették, ahogy Ilona hiszi. Hogy
ne tudjon már védekezni. Ma-
radt-e a helyszínen ujjlenyo-
mat, ruhafoszlány, vérnyom,
vagy bármilyen más értékelhe-
tõ nyom az elkövetõ után? A
43-44-es Tisza cipõ talplenyo-
matán kívül. Egy ilyen brutális
cselekményt követõen aligha
hihetõ, hogy minden ilyesmi
eltûnt, megsemmisült. Vagy ha
mégis, akkor nagyon, de na-
gyon profi elkövetõrõl beszél-
hetünk. Vagy talán nem is egy
személyrõl, hanem valakirõl,
akinek segítsége is akadt. Ha
nem is az elkövetésben, de ta-
lán a nyomok eltüntetésében.

Hiszen a fémkeresõs kutatás
sem hozott eredményt, nem
került elõ a gyilkos eszköz.
Nem találták meg a kést, pedig
átvizsgálták a teleket végig, és
még a kútban is keresték! A
lakásban pedig ahogy hírlik,
még a vízcsap gombjai is le
voltak mosva! Érdekes mo-
mentum, hogy nyomozóku-
tya csak délután 2 óra körül
került a helyszínre. Addigra
már keveredhettek a szagok…
A kutya szagot vett, elindult a
vasútállomás felé és ott leült.
Azt nyilván nem tudja meg-
mondani, kinek a szagát kö-
vette odáig.

Egy ilyen talányos ügyben
semmit nem lehet kizárni, de
az ellenkezõjét sem – mondhat-
nánk, ha lehetne egy ilyen szo-
morú ügyben tréfálkozni. De
nem tréfálkozhatunk. Valaki
büntetlenül éli világát. Aki el-
követte azt szörnyû 14 késszú-
rást. S könnyen lehetséges,
hogy valaki más kerülhet(ett)
gyanúba helyette. Könnyen le-
hetséges, hogy a tettes már
magával vitte szörnyû tit-
kát a sírba és sosem tudjuk
meg az igazságot. De „Sári”
még mindig él a barátok,
ismerõsök lelkében. S õk sze-
retnék tudni az igazságot.
Lehetséges, hogy valaki tudja a
titkot? Az el nem évülõ kér-
désre keressük a választ. Innen
folytatjuk.

A

vendége volt
május 27-én

közíró,
a Szabad Európa Rádió
nyugalmazott vezetõ szer-
kesztõje (álneve Kézdi
Pál volt), aki

címmel tartott nagy
érdeklõdéssel kísért elõ-
adást. Drábik János sze-

Magyar Mûveltség
Kincsestára Szabadegye-
tem Nagy-
kanizsán
dr. Drábik János

A nemzet-
közi pénzrendszer és a
demokrácia összefüggé-
sei

A globalizmus viharzónájában

Sári néni - Szabó Sarolta - sírja a zalaszentgyörgyi temetõben,
az emlékkövön az évszámmal: 1991. Élt 62 évet…

mélyes varázsa és határozott
egyénisége lenyûgözte a hall-
gatóságot. A világra, de ha-
zánkra is igaz, hogy az elmúlt
évtizedekben a tõkekoncentrá-
ció nagy magánbirodalmakat
épített ki. Ezek a rejtõzködõ
birodalmak tartják kezükben
nagyon sérülékeny demokrá-
ciánkat.

A kisszámú magánbiroda-
lom sarcolja a nemzetállamo-
kat, érdekeiknek megfelelõen
a nemzetállamoknak nincs is

Ma a globalizmus vi-
harzónájában él az emberi-
ség!

beleszólási lehetõségük saját
sorsuk irányításába.

Elképesztõ hazugságokra
mutatott rá az elõadó, amikrõl
egyáltalán nem szólnak a hí-
rek. Az elõadás után felmerült
a kérdés, miféle manipulált vi-
lágban élünk mi valójában?
Egyáltalán: gyermekeink bol-
dogulása érdekében lehetõsé-
günk van-e beleszólni a dolgok
folyásába? Mivel a jelenlegi
pénzvilág nagyobb részben fe-
dezet nélküli gyártott pénz,
így a pénzbuborékoknak, vagy

a csõdnek közel sincs vége.
Drábik János a munka, vagy
érték alapú világ teremtésérõl
beszélt, ami valós megoldása
lehetne a nemzetállamoknak,
valamint az önálló pénz és cse-
rekereskedelem megszervezése.
Meggyõzõdése, hogy a politi-
kai „elit” példamutatása, a közös
sorsvállalás, az értékalapú - em-
berközpontú erkölcsös társada-
lom a jövõ nemzetállamainak a
lehetõsége és kimenekülési
esélye. Nincs más lehetõség!

A több ezer éves magyar
örökség kötelez bennünket ar-
ra, hogy ne egymás kárára él-
jünk. Kulturális örökségünk,
nyelvünk és kreatív gondolko-
dásunk valós nemzeti felemel-
kedésünk esélye.

Az elõadás végén több
konkrét kérdésre kapott vá-
laszt a hallgatóság, majd tartal-
mas és bensõséges beszélge-
téssé alakult át a szabadegye-
tem rendezvénye.

Bánffy Miklós-díjas bölcsész
Rajnai Miklós

Dr. Drábik János
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Elfeledett évforduló (5.)
Tavaly volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sport-

egyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csend-
del „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.

Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeret-
nénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állí-
tani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.

Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak moso-
lyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

ZTE

1957-ig jutottunk el a múlt-
idézésben elõzõ számunkban.
A játszotta eddig a
fõszerepet visszatekintésünk-
ben. Kétségtelen, hogy a foci
vonzotta a legtöbb szurkolót, s
a csapat szereplését kísérte a
legnagyobb érdeklõdés az or-
szágos közvélemény részérõl is.

Szerencsére a többi sport-
ág is elindult a fejlõdés útján.
Az kezdjük a visz-
szatekintést, márcsak azért is,
mert mint alapsportág, az is-
kolákban is fontos szerepet ka-
pott. A megyeszékhely több
sportkörében is foglalkoztak
atlétikával, de a meghatározó
szerep a ZTE-é volt. Lassan be-
érett a több éves céltudatos
nevelõ munka, ami elsõsorban

, és
nevéhez fûzõ-

dött. E kiváló edzõknek kö-

labdarúgás

atlétikával

Marth Béla Kauzli József
Choma György

szönhetõen egyre jobb ered-
ményeket értek el a ZTE atlé-
tái, s egyre többen ölthették
magukra a címeres mezt a kor-
osztályos és a felnõtt válo-
gatottban.

Az 1960-as évek elején
súlylökésben és

diszkoszvetésben ért el jó ered-
ményeket, tagja lett az ifjúsági
válogatottnak. A feljegyzés sze-
rint õ volt az elsõ ZTE-sporto-
ló, aki magára húzta a címeres
mezt. 1957 és 1962 között volt
a ZTE atlétája a szü-
letésû , aki a Bp.
Honvédban versenyzett to-
vább. Pályafutása során 23
magyar bajnoki címet szer-
zett távol- és hármasugrásban.
1969-ben ezüstérmet nyert az
athéni szabadtéri, s a belg-
rádi fedettpályás Európa-baj-
nokságon hármasugrásban az
olimpikon.

súlylökésben
lett ifjúsági válogatott, orszá-
gos serdülõ és ifjúsági bajnok.

utánpótlás válo-
gatott kerettag volt a 400 mé-
teres síkfutásban, s országos if-
júsági vidékbajnokságot nyert.

ifjúsági és
utánpótlás válogatottságig ju-
tott a 400 méteres síkfutásban.

A korszak két legkiválóbb –
ZTE-színekben versenyzõ –

Kis-
györgy Anikó

keszthelyi
Cziffra Zoltán

Vasvári Mária

Horváth Judit

Hegedûs László

atlétája és
volt. Õk így

emlékeznek vissza pályafutá-
sukra a kiadónk által meg-
jelentetett cí-
mû kötetben:

– Tulajdonképpen Kauzli
Józsefnek köszönhetem, hogy
atléta lettem. Édesanyám arra
nevelt, hogy mindenben a
maximumra törekedjek, így ter-
mészetes, hogy olimpiai baj-
nok, világcsúcstartó, de leg-
alábbis magyar válogatott sze-
rettem volna lenni.

– Nyolc alkalommal szere-
peltem az utánpótlás-váloga-
tottban, kétszer pedig a felnõtt
csapatban is magamra húzhat-
tam a címeres mezt. Sajnos,
csak kétszer. Sérülés tett pon-
tot pályafutásom végére.

– Lehet azt elfelejteni? 1969.
június 29-én volt a Népsta-
dionban a Magyarország-NDK

Balogh Katalin
Szakály István

ZTE-mozaikok

– Az utóbbi sikerült…

– Emlékszik válogatottbeli
bemutatkozására?

felnõtt válogatott viadal. A ma-
gyar válogatott akkor már alá-
rendelt szerepet játszott a ke-
letnémetekkel szemben, pedig
voltak világklasszis verseny-
zõink Kulcsár Gergely, Varjú
Vilmos és Németh Miklós sze-
mélyében. A kétnapos viadal
alatt egyetlen magyar verseny-
zõnek nem sikerült még nyer-
nie, s már csak a 4x400 mé-
teres váltó volt hátra. Rózsa
Pista rajtolt, Bátori volt a má-
sodik futó, Gyulai Pista adta
nekem a botot. Nagyon szoros
volt a verseny… A németek be-
futó embere könyökkel mell-
bevágott, a közönség fütyült,
méltatlankodott. Ellenfelem már
elõttem volt, de tudtam, hogy
még nem született magyar gyõ-
zelem. Futottam, vitt a szívem,
s egyszer csak azt láttam a
dísztribün elõtt, hogy a német
elmerevedett. Ötven méter volt
még hátra… A magyar váloga-
tott egyetlen gyõzelmét ez a
váltó aratta. Szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy eb-
ben oroszlánrészem volt – idé-
zi fel a múltat Szakály István,
aki nem szakadt el a sportág-
tól, hiszen a

vezetõje.
Balogh Katalin nyugdíjas

pedagógusként Hegyhátszent-
jakabon éli mindennapjait.

Zalaegerszegi At-
létikai Club

– Tizennyolc éves verseny-
zõi pályafutása alatt gyakor-
latilag mindent elért, amit
magyar viszonylatban el le-
hetett érni.

Bástya-Bányász atlétikai versennyel avatták fel 1953-ban a
Bástya-pályát, ahol ma a ZTE-stadion áll. Feltûnõ a sok nézõ.

A ZTE nõi atlétacsapata az edzõk társaságában a hatvanas
évek végén. A felsõ sor bal szélén Marth Béla.

Mester és tanítványa. Jobbról:
Kauzli József és Szakály
István.
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A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.

A mai kék-fehér szín-
összeállítás a Zalaegersze-
gi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.
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Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

– Valamennyi országos baj-
nokságon ott álltam a dobo-
gón, de mindig második, vagy
harmadik lettem. Kiss Mari,
Bruzsenyák Ilona, Siska Xénia
és Baranyi Ildikó volt a leg-

nagyobb riválisom. 1977-ben
jutottam a csúcsra: aranyér-
mes lettem 100 méteres gát-
futásban.

– Ötpróbában is szép sike-
reket ért el…

Az 1969-ben készült felvételen balról Hegedûs László, Farkas
Ferenc és Szakály István.

Balogh Katalin (balról a harmadik) a Népstadionban egy
Magyarország-NDK válogatott viadalon. A kiváló egerszegi
versenyzõ elõtt a gátfutó világrekorder, Karin Balzer.

– Huszonhétszeres váloga-
tott lettem ebben a két szám-
ban, s mint gátfutó, tagja vol-
tam az Európa Kupa gyõztes
magyar ötpróbacsapatnak.

– Hosszú és eredményes
pályafutása során rengeteg
tapasztalattal lett gazda-
gabb, ráadásul egy nagysze-
rû szakember, Marth Béla volt
a trénere. Miért nem edzõs-
ködik?

– Ha eredményt akarunk
elérni ebben a sportágban, ak-
kor nagyon keményen kell dol-
gozni. Nincs szívem szenve-
dést okozni a gyerekeknek.

– Nekem nem jelentett szen-
vedést az atlétika. Éltem-hal-
tam érte…

(Folytatjuk)

– Balogh Katalin szen-
vedett?

E.E.

Az utólagos okoskodást utálom. Különösen akkor, amikor
azok a kritikusok szedik ízekre a magyar nõi kézilabda-válo-
gatottat, akik eddig ajnározták. Pedig a németek elleni selej-
tezõkudarc nem derült égbõl érkezõ villámcsapás volt. Szám-
talan jele érezhetõ volt elõtte.

Május 19-én megjelent számunkban írtam: „A magyar nõi
kézilabda-válogatott a közelmúltban nagy pofont kapott egy
hazai felkészülési tornán Brazíliától. Mátéfi Eszter szövetségi
kapitány így értékelt: sokat hibáztak a magyarok.”

Mátéfi szerencsétlen mondatában benne volt a lényeg és a
végzet: ez a csapat nem az õ válogatottja. Ezt már én teszem
hozzá: s nem is az a magyar válogatott, amelyet korábban
szeretni lehetett. Ez már egy elkényeztetett primadonnákból
álló (elnézést kérek az egy-két kivételtõl) alakulat, amelynek
tagjai többet foglalkoznak a meccs elõtti sminkeléssel, mint a
lelki ráhangolódással.

Mátéfi Eszter megtette, amit ilyenkor feltétlenül meg kell
tenni, vagyis lemondott. Sinka László, a szövetség elnöke a
sorsdöntõ VB-pótselejtezõ elõtt jelentette be távozását, sze-
rencsétlenebb idõpontot nem is választhatott volna.

Hiba lenne a kudarc fõ terhét Mátéfi Eszter vállán hagyni.
Az õ hibája „csak” annyi volt, hogy túl nagy feladatnak bizo-
nyult számára a kapitányi poszt. De nem õ nevezte ki saját
magát a válogatott élére. Nagy László zsibbasztó tortúrája a
válogatottbeli szereplés kapcsán határozottan jelezte, hogy ez
a szövetség nem áll a helyzet magaslatán.

Szerencsére a férfi válogatott nélküle is megoldotta az
alapfeladatot. Pontveszteség nélkül került ki az Európa-baj-
nokságra. Az észtek elleni utolsó selejtezõn az elsõ félidõben
Mocsai Lajos csapata vesztésre állt. A szünetben azonban vala-
mi történhetett az öltözõben, hiszen fordulás után elsöpörte
a még reménykedõ észteket a nyolc (!) állandó játékosát
nélkülözõ csapat. S láss csodát: e fiatal együttesnek éppen a
magyar válogatottságot lemondó, Nagy László posztján játszó
20 éves Ancsin Gábor volt az egyik vezéregyénisége!

Két nap alatt tragédia és reményt keltõ remeklés; nõi baj
és férfibüszkeség – magyar módra.

(Ekler)

Kézen - közön…
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Partvonalon kívül…
Nézõpont

Légiósok

Mélyhûtött agyrém

Mind a két félidõben jól
játszott a csapat – nyilatkozta a
San Marino-Magyarország lab-
darúgó-mérkõzés után Eger-
vári Sándor.

Valószínûleg egyedül csak
õ látta így ezt a meccset. Igaz,
õ közvetlen közelrõl. Õ ugyan-
is a magyar válogatott szövet-
ségi kapitánya.

Hazament a brazil légiós –
írja a magyar sportlap. Nem
fogják kitalálni, hogy hol ját-
szott ez a labdazsonglõr… A
magyar másodosztály Keleti-
csoportjának sereghajtójánál,
a Bõcsnél.

Bizonyára fizetett érte,
hogy felhúzhassa a bõcsi mezt
hétvégeken. Mégis le kellett
adnia a szertárban.

Néhány nappal azután, hogy
Sepp Blatter a FIFA teljhatalmú
ura maradt (a botrányos újra-
választás körülményei közis-
mertek), ezt olvastam az újság-
ban: hûtött stadiont építenek
Katarban, ahol a 2022-es lab-
darúgó világbajnokságot ren-
dezik.

Két hozzáfûzni valóm len-
ne a hírhez. A FIFA azon dön-
tése, hogy abban az országban
legyen a VB, ahol 50 C van
nyáron, a torna idején, már
nem is a sportágról, hanem a
mérhetetlen profitvágyról árul-
kodik. (A rossznyelvek szerint

o

kilóra megvették a döntésho-
zók egy részét.) Ebbõl követ-
kezik a második észrevételem:
a ma még bõségesen termelõ
olajkutaknak köszönhetõen dús-
gazdag országok olyan mérhe-
tetlen pazarlása, mint hûtött
futballstadionok építése, egy-
szerûen nem más, mint me-
rénylet gyermekeink, uno-
káink, a környezet, s bolygónk
ellen. S ez a FIFA asszisztá-
lásával történik.

Ébresztõ, emberek!

… no nem a világ, hanem
(ismét) a ZTE. Spanyol, mon-
tenegrói és bosnyák-szlovén
kettõs állampolgárságú játékos
az érkezõk között, de a régiek
között van szerb, lett, horvát –
így hamarjában leltárt ké-
szítve.

A hírek szerint marad a
ZTE név, s az eddigi csapat-
indulót sem váltja fel az In-
ternacionálé.

Emlékeznek még a 60-as,
70-es évekre? Labdarúgásban,
kosárlabdában, jégkorongban
rangos eredménynek számí-
tott a „Vidék legjobbja” cím.

Nagyot változott a világ! A
2010/11-es bajnokság véget ért
labdajátékokban. Elvétve talál-
ni a dobogón fõvárosi csapa-
tot. Taroltak a vidéki együt-
tesek.

Mondhatnám: rangja lett a
„Fõváros legjobbja” címnek, de
van olyan sportág, például a

És nemzetközivé lesz…

„Budapest legjobbja”

férfi kosárlabdázóknál, ahol
nem is volt az élvonalban
budapesti csapat.

Dzsudzsák Balázs átigazolá-
sa az Anzsi Mahalacskához nagy
vihart kavart. Semmi jogom a
magyar válogatott kulcsjátéko-
sának döntését minõsíteni, azt
majd eldönti a jövõ. Menedzse-
rének kijelentését viszont nem
tudom szó nélkül hagyni.

Vörösbaranyi Józsefet meg-
döbbentette az internetes fó-
rumokon és közösségi oldala-
kon tapasztalható, védence fe-
lé áradó „gyûlölet”.

Kedves József! Mint Dzsu-
dzsák menedzsere, tisztában

Dzsudzsák és menedzsere

lehetne azzal, hogy Önök köz-
szereplõk. Ráadásul Dzsudzsák
Balázs nagy népszerûségnek
örvendett mindeddig. A kö-
zönség által szeretett labdarú-
gó minden lépése reakciót vált
ki a szurkolókból. Most is így
történt. Ugyanis – az eddigi
tapasztalatok birtokában –
nem sok jót sejtetnek szakmai
szempontból az ilyen keleti
kalandozások.

Kedves Vörösbaranyi Jó-
zsef! Térjünk majd egy év múl-
va vissza erre az átigazolásra!
Szakmailag! Addig pedig tegye
zsebre a menedzseri jutalékát,
s kíméljen meg bennünket er-
kölcsi és etikai intelmeitõl.
Megvagyunk nélküle. Értjük és
tudjuk: a pénz mindennél fon-
tosabb! Egyesek szerint.

Az idõ majd eldönti ezt a
kérdést és választ ad min-
denre.

Dzsudzsák Balázsnak sok
sikert kívánunk. A közhangula-
ton csak úgy tud fordítani, ha
a távoli Dagesztánban olyan
teljesítményt nyújt, ami elhall-
gattatja a kétkedõket. Mert
addig mindenki Huszti Sza-
bolcs esetére gondol az õ
átigazolása kapcsán.

E.E.

A keleti kalandra induló Dzsudzsák Balázs itt még a PSV
Eindhoven mezében.

Idei érésû

keresünk napi piaci áron

történõ felvásárlással.

Elõzetes ajánlatokat

hétköznapokon várunk a

-os

telefonon 8-15 óráig,

a -es faxon,

a

e-mailon.

92/596-936

92/596-937
zalataj@zelkanet.hu

tüskéskörtét

Tüskéskörtét
vásárolunk!

Tavaly ünnepelte 90 éves
fennállását a

. A patinás klub egy-
kori szakosztályainak kiválósá-
gai szerepelnek abban a kötet-
ben, amely ismét kapható szer-
kesztõségünkben, vagy után-
véttel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon:
92/596-936, 30/378-4465,

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

ZTE-történet

Érettségizõk 2011

– Tudod, romantikus lelkû kislányként még én is arról
ábrándoztam, hogy tanár leszek vagy gyerekorvos. Most
minden vágyam, hogy bekerüljek a következõ Való Világba!...


