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Kegyeskedtek megérkezni.
A

delegációját szállító re-
pülõgép július 16-án leszállt a

, leánykori nevén
. A légi-

kikötõ történetében emberem-
lékezet óta nem volt olyan
nagy várakozást gerjesztõ lan-
dolás, mint amilyent kiváltott
az IMF földre szállása.

Hosszú huzavona, szeretlek
is meg nem is üzengetés, so-
rozatos feltételtámasztás után
alakult úgy az „egyre fokozódó

Nemzetközi Valutaalap
(IMF)

Liszt Ferenc
Ferihegyi repülõtéren

Landolt az IMF Budapesten
nemzetközi helyzet”, hogy a
világ dolgai folyásának igazga-
tását kézben tartani szándéko-
zó pénzügyi hatalmasság végre
rászánta magát, hogy szót ért-
sen a magyar kormánnyal.

Nem kétséges, hogy sokáig
sajgott bennük az a csúfság,
hogy 2010-ben, mint
koldust a pitvarból, kiebrudal-
ta õket az országból. Más, jobb
volt akkor a lapjárás. A nem-
zetközi gazdasági mutatók ja-
vulni látszottak, úgy tûnt, hogy
Európa kikecmergett a válság

Orbán

legmélyebb mocsarából és el-
indul a várva várt növekedés.
Hamarosan bebizonyosodott,
hogy korántsem volt megalapo-
zott az az optimizmus, ami ezt
az idõszakot jellemezte. A vál-
ság már-már az unió összeom-
lásával fenyegetett és fenyeget.

Magyarországnak sikerült
visszatáncolni a szocialisták
által örökül hagyott csõd kö-
zeli helyzetbõl, de a biztonsá-
gos építkezéshez szüksége van
az országnak egy biztonsági
hitel megállapodásra.

Az IMF delegációja megér-
kezett. A tárgyalások kezdõd-
hetnek. Az viszont egyelõre
rejtély, hogy mit hoztak a
tarsolyukban. Sikerülhet-e

, a magyar fél
meghatalmazottjának konst-
ruktív, mindkét fél számára
elfogadható, mindkét fél szá-
mára elõnyös megállapodást
kötnie a nagyhatalmú valuta-
alappal.

A remény hal meg utol-
jára…

Var-
ga Mihálynak

f.l.

– Miszter Varga, elõször is határozzuk meg a pozíciónkat.
Ön mögött kétharmad áll, mögöttünk pedig dollármilliárdok…

(A szerzõ illusztrációja)
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A mûködésének
titkai hazánkban mind a rend-
szerváltás elõtt és utána is
rejtve maradtak a kormányok
és fõként a közvélemény elõtt.
A különbség csak az, hogy a
rendszerváltás elõtt a vesztesé-
gek takargatására is létezett
banki „know how”, míg a ket-
tõs könyvvitel nemzetközi sza-
bályainak megkésett jegybanki
alkalmazása 1997-ben egy ösz-
szegben ömlesztette a „gyanút-
lan” állam nyakába az évtizedek
alatt felhalmozott veszteségeket.

A bankok és a
veszteségmentesítésére (feltõ-
késítésére) 1995-97 között for-
dított hitelekbõl fedezett mint-
egy 25 milliárd dollár a tõké-
sedõ kamatok miatt mára több
mint 100 milliárd dollár adós-
ságra gömbölyödött. (Kételke-
dõk számítsák ki a 25 milliárd
dollár kamatos kamatát 1997
óta az aktuális kamatokon.) A
„pénz-ügyesek” eddig minden
kétkedõt lesöpörtek. Az 1978-
ban az MNB gigantikus árfo-
lyamveszteségét firtató

pénzügyminiszter
sorsa a felfelé bukás lett. To-
vább nem érdeklõdött.

A rendszerváltás elsõ évei
terített asztallal szolgáltak a
bankszédelgõknek a politiku-
sok bizarr ostobaságaiból.

bankok

jegybank

Falu-
végi Lajos

Bankmentés Európában magyar módra?

Hosszú ideig üzemelt az un.
„Bankprivatizációs Bizottság”,
ahol szakértõknek felkent em-
berek agyaltak, hogy miként
kell az akkor még állami tulaj-
donú bankokat privatizálni.
Azon törték a fejüket, hogy a
semmit, vagy inkább a hatal-
mas mínuszt hogyan kellene
áruba bocsátani. A bizottsá-
gosdi talán hosszú évekig folyt
volna, de „üzemi baleset” tör-
tént. Az egyik nagybank élére
épeszû vezetés került és átszá-
molta a pénzt. Kiderült, hogy
az elõzõ éves jelentésben fel-
lelt diadal helyett hiányzik
több mint 70 milliárd forint.
Szóval, ahogy a régi jereváni
vicc szólt, a bankok nem oszto-
gatnak (osztalékot), hanem
fosztogatnak. Az államot, az
adófizetõt fosztogatják.

A bankok feltõkésítése ma-
ga volt az alvilág. A felhasznált
állami forrásokhoz nem kértek
parlamenti felhatalmazást. Ne-
sze neked demokrácia, ahol a
választók pénzének elköltésé-
hez még a választott képvise-
lõk véleménye sem kell. A
módszer kizárta, hogy a ban-
kokat megkárosító hitelcsaló
latrok körmére nézzenek, pe-
dig volt erre is szakértõi ja-
vaslat. Az „üzemi balesetet”
szenvedett bankban sem sza-

badott rendkívüli közgyûlés
keretében tisztázni, hogy mi-
ként jött létre a gigantikus
veszteség. Ezt a tulajdonos ál-
lam maga tiltotta meg.

A tortán a hab, vagy inkább
a hab tetejére biggyesztett vö-
rösen virító meggy, ahogy a
bankok privatizációja történt.
A teljes vételár a bankokba
helyezett friss valós pénztõke
tizedét sem érte el. Az 1997-es
adósságcserének maszkírozott
jegybanki konszolidáció után
jó egy évtizeddel az euroat-
lanti térség bankrendszerét is
utolérte a rothadás. Semmit
érõ hiteltartozásokat vásárol-
tak európai bankok teljes áron,
könyvvizsgálói és hitelminõsí-
tõi „segédlettel”. A megmérge-
zett bankoknak itt is állami
pénzeket juttattak. A kérdés
sem nálunk, sem Európában
nem merült fel, hogy kinek
van haszna a bankrothadásból.
Több helyen azonban az adó-
fizetõ már nem bírja a terhe-
ket. Rogyadozik az államkasza

, és másutt,
lázadoznak az adófizetõk.

most egy bank-
ba kell 20 milliárd eurót pum-
pálni. A fizetõpincér szerepet,
mint a forró krumplit hajigálja
el magától a spanyol állam-
kincstár, az és az euro-
mentõ alap. A hangzatos gö-
rögmentés címén bankmentés
folyik, hiszen a Görögországba
pumpált pénzeket azonnal
visszaszivattyúzzák a bankok-
ba. A görög államkassza-adós-
ság egy részének leírásából
adódó banki veszteségeket pe-
dig az EKB 1%-os olcsó for-
rással pótolta.

A nyugdíjalapokat viszont
hagyták veszíteni. Ami veszett

Görögországban
Spa-

nyolországban

ECB

a görögöknél, bõven visszajött
az olcsó ECB forrásokon. A
média pedig folyvást gyalázza a
görögöket. Az adófizetõk meg-
terhelése légiesedett azzal, hogy
az Európai Központi Bank pol-
cai is rogyadoznak már a gö-
rög és egyéb problémás ál-
lamok papírjaitól. Ha az EKB is
bajba kerül, a számlát végül
mégis az európai adófizetõk-
nek kell állniuk. A folyamat lé-
pésrõl lépésre, de halad, gyor-
suló ütemben.

Mi a rendszerváltás elõtt is
már megszorításokkal fizet-
tünk a bankszélhámosságok-
ért. A megszorítás 1978 óta
létformánkká vált. Azóta nye-
lünk, mint kacsa a nokedlit.
Európa azonban hosszan élt
jóléti modellben. Az utóbbi
húsz évben még a déli ország-
csoport is. Itt az ideje, hogy õk
is áldozzanak a bankokért! Szá-
mukra új fából vaskarikát gyár-
tottak, „növekedésbarát” meg-
szorításokat.

Az efféle halandzsát mi rég-
óta jól ismerjük. Nálunk volt
szocialista demokrácia, háború
helyett békeharc, hogy kõ kö-
vön nem maradt. Ehhez kreál-
ták meg a szocialista erkölcsöt
és az azon nevelkedett embert,
aki ezeket a marhaságokat még
a rendszerváltás után is nosz-
talgiával emlegeti. Abban re-
ménykedhetünk csupán, hogy
az unió boldogabb fertályá-
ban az emberek gyorsabban
felismerik a képtelenségeket
és a mi erõfeszítéseink sem
lesznek feleslegesek. Így ke-
rülhetünk csak ki a bank-
szélhámosok kísérleti labora-
tóriumából.

közgazdász
Boros Imre

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.
Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

Egy percig se sajnálja a bankokat, a számlát végül mi
fizetjük!...
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Napok hordaléka…
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Strandfoci a betonkatlanban

Egy EB-selejtezõ fonákjai

Tapinthatóan hülyül a vi-
lág, ép ésszel felfoghatatlan
impulzusok érnek naponta
bennünket. Minap strandfoci
VB-selejtezõt rendeztek Moszk-
va betonrengetegében. Homo-
kozni a belvárosban is lehet –
gondolták a szervezõk, s csi-
náltak egy strandfoci-pályát,
strand nélkül.

Tulajdonképpen már nem
kellene felkapni a fejünket az
ilyen marhaságon. Ha a Dakar-
ralit megrendezhetik Dél-Ame-
rikában, miért ne lehetne
strandfoci VB-selejtezõ a moszk-
vai toronyházak tövében, az
aszfaltra terített homokon.

Az év legfontosabb mérkõ-
zését játszotta a magyar nõi
kosárlabda-válogatott július 14-
én. Egyetlen tv-csatorna sem
közvetítette az Ukrajna elleni
sorsdöntõ EB-selejtezõt. A sport-
csatornák sem voltak vevõk,
inkább órákon keresztül köz-
vetítették a „Tour de

, kínáltak salakmotor-
versenyt (magyarok nélkül),
Kanada-Új-Zéland barátságos
focimeccset, s több más – a
magyarok számára – érdekfe-
szítõ eseményt.

Nyilván nem közvetítette a
találkozót az ukrán tv – lehet-
ne a kifogás. Ezt nem tudom.
De azt igen, hogy rákattintva
az ukrán kosárlabdaszövetség
honlapjára kitûnõ képminõ-
ségben, hanggal, statisztikai
adatokkal nyomon lehetett kö-
vetni a találkozót. Ezt a nyo-
mot elveszítették a magyar il-
letékesek.

Az EB-selejtezõ sorozat né-
hány találkozóját azért figye-
lemmel kísérhették a magyar

Dop-
pingot”

sportbarátok Többek között az
izraeli mérkõzést. Így láthat-
ták, hogy a rendezõk rosszul
helyezték ki a magyar zászlót.
Ha már a szervezõk nincsenek
tisztában a magyar trikolórral
(illene, ha már abban a kivé-
telezett helyzetben vannak,
hogy földrajzi fekvésük ellené-
re Európa-bajnokságokon sze-
repelhetnek), legalább a ma-
gyar küldöttség vezetõi jelez-
hették volna a tévedést a ren-
dezõknek.

A soproni visszavágon a
magyar rendezõk jóval figyel-
mesebbek, udvariasabbak vol-
tak, már-már túlontúl. Az iz-
raeli nagykövet jelenléte miatti
biztonsági intézkedéseknek „kö-
szönhetõen” mintha nem is ko-
sármeccset rendeztek volna…

Az izraeli nagykövet leg-
alább sporteseményre ment.
Amerikai kollégája a budapesti
homoszexuális felvonulásra.
Ebben a kánikulában ez is
nagy sportteljesítmény volt.

Mint az is, ahogy ez az ag-
resszív módon provokáló réteg
évrõl évre az utcára vonul és
nem hagy békén bennünket.
Nem lankadnak.

Hagyni kellene õket. Az
lenne a legjobb, ha a vonulá-
sukra senki sem lenne kíván-
csi. Nem lennének ellentünte-
tõk, rendõrök, riporterek.

Hír sem lenne a vonulásuk.
Szerintem hamar abbahagynák.

A kánikula mindenkit meg-
visel. A hírszerkesztõket is. Az
MTV 1 híradó bemondója arra
kért bennünket, hogy égõ csik-
ket ne dobjunk ki a vonatból,
autóból.

Melegek a kánikulában

Égõ…

Az elnyomott csikk már
mehet?

Vass Ádám Olaszországból
Romániába tette át székhelyét,
a CFR Cluj labdarúgója lett.
Nyilatkozott is rögtön, örült,
hogy a magyar város csapatá-
ban focizhat. Neki is rontottak
a kijelentése miatt. Pászkány
Árpád, a klub tulajdonosa
azonban kiállt Vass Ádám
mellett.

Nyilván úgy gondolkodik,
mint új játékosa. Mert valami
alapja mégiscsak van ennek a
megállapításnak. Mi még azt is
hozzáfûznénk, ami a közis-
mert dalban szerepel: „Szép
város Kolozsvár”…

Úgy tûnik, hogy a libamájat
sikerült lenyomni az európai
bürokraták torkán, de résen
kell lenni, mert ötletekbõl
kifogyhatatlanok, példa erre a
görbe uborka, a tyúkketrec, s a
gömb alakú akvárium.

Most a pálinka csípi a tor-
kukat. A problémájuk az, hogy
a magáncélra bérfõzetett pár-
latok után 50 literig nem kell
adót fizetni Magyarországon.

Kívánom, hogy ez legyen
az Európai Unió legnagyobb
problémája napjainkban. Ne-
künk abszolút nem gond. Ez
kicsit sem.

„Szép város Kolozsvár”

Pálinkát a libamájra

Kegyeletsértés

Valamit visz a vízágyú

Ha egy kommersz ameri-
kai akciófilmben dögcédulának
hívják az elhunyt azonosítóját,
rendben. De hogy a közszol-
gálati magyar televízióban egy
hõsi halált halt magyar katona
kapcsán emlegessék, az eny-
hén szólva is kegyeletsértés.

Barankay József százados
maradványait nemrég találták
meg egy német-magyar közös
katonai temetõben az ukrajnai
Ivano-Frankvisek városában.
Az 1944. július 13-án elhunyt
katona maradványainak min-
den kétséget kizáró azonosí-
tása kapcsán hangzott el a hír-
adóban, hogy mindez a dögcé-
dula alapján volt lehetséges.

Ízléstelen, primitív, kegye-
letsértõ ez a megfogalmazás
ebben az összefüggésben.

Az egyik országos napilap
információja szerint 3,5 mil-
liárd forint értékû uniós támo-
gatást is visszafizethetünk,
mert az elõzõ kormányok nem
a meghatározott célokra hasz-
nálták fel a határellenõrzések-
hez kapcsolódó tevékenységek
támogatására kapott pénzt. A
Gyurcsány-idõszak alatt pél-
dául vízágyúkat vettek.

A vízágyú most visszalõ. Re-
mélhetõen azokra, akik megvá-
sárolták…

E.E.

Jövedéki adó emelés jövõre?

– Látja, fõnök, mint különbözõ társadalmi rétegek kép-
viselõi, maga az autógáz, én meg a pia árának emelkedése
miatt vagyok betojva.

Haszonlesõk…

– Nem tud valami multit, szomszédasszony, ahol gyalá-
zatosan olcsón, beszerzési ár alatt adják a tejet?

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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Nagyberegen

Trianon Bereg megye
Tiszaháti jártásához

Rákócziak, Zrínyi
Ilona Thököly Imre

ottjártunkor
éppen szõttesfesztivál zajlott.
A elõtt

tartozó,
egykor a

és által is
birtokolt község messze föl-
dön híres szõtteseirõl. Nagy-
beregen a korábbi századok-
ban minden háznál termesz-
tettek kendert. A lányok-
asszonyok a feldolgozott ken-
der rostjaiból szõtték, hímez-
ték a díszítésre vagy minden-
napi használatra szánt párna-
és lepedõvégeket, a törlõken-
dõket stb.

Az itteni szõttesek min-
tázata jól megkülönböztethetõ
más tájegységek hímzésmintái-
tól. Jellegzetes beregi minta a
tulipán, a szegfû, a tölgyfa-
levél, a makk és a farkasnyom.
A minták régebben fehér ala-
pon kékkel, feketével kerül-
tek az anyagokra, ma a fehér-
piros-fekete színösszeállítás az
uralkodó.

A fesztivál (egyben falu-
nap) sátrai jókora réten sora-

Külországokban magyar síneken (11.)
Kárpátaljai vonatnapló

Szõttesfesztivál...

A Duna TV is forgatott a helyszínen.

koztak, kulturális és kulináris
értékeket, élvezeteket és tö-
mérdek bóvlit kínálva. Az már
elsõ felmérõ körsétánk során
kiderült, hogy a szõtteseket fel-
vonultató sátrak vannak ki-
sebbségben, így a szõttesfesz-
tivál elnevezést kissé túlzónak
tartottuk. A valódi népmûvé-
szeti értékeket kínáló árushe-
lyek mellett többségben voltak
az itthoni, hasonló rendezvé-
nyeken megszokott búcsúi sát-
rak, melyekben hatalmas meny-
nyiségû mûanyag mindenfélét
árusítottak. A színpadsátorból
ismerõs slágerek szóltak, volt
gyermekszépségverseny és sör-
meccs, akárcsak bármelyik ma-
gyarországi falunapon.

Délutáni programunk befe-
jezéseként kisvasúttal zakatol-
tunk , ahol rövid
városnézés és este díszvacsora
várt ránk a fõiskolán.

A meglehetõsen lepukkant
szerelvény csattogva-kattogva
vonaglott a síneken úti célunk
felé. A csalitos, jobbára elva-
dult réteken át bürrögõ vici-

Beregszászra

nálison történt zötykölõdés
nem kínált különösebb él-
ményt, mígnem megérkeztünk
Beregszász pereméhez. A vá-
ros szélén egy valóságos ci-
gány gettó mellett döcögött el
a vonatunk. A legkülönfélébb
anyagokból összetákolt „lakó-
házakból” és „gazdasági épít-
ményekbõl” álló városrészhez
képest a dél-amerikai favellák
szinte üdülõhelynek tûnhetné-
nek. Az építmények között
kecskék, disznók és aprójó-
szágok túrták, kapirgálták az
udvarokat, s rengeteg gyerek
játszott az állatok és a ténfergõ
felnõttek társaságában. A vo-
nat érkezésekor felfüggesztet-
ték tevékenységüket, hangos
üdvrivalgással, integetéssel kö-
szöntöttek bennünket. Szem-
betûnõ volt, hogy az elképesz-
tõen nyomorúságos környezet-
ben élõ emberek egyáltalán
nem tûntek boldogtalannak…

A városszéli nyomornegyed
után éles kontrasztként tárult
elénk a patinás belváros, job-
bára a monarchikus idõkbõl
származó épületeivel. Sajnos a
kissé hosszúra nyúlt nagybe-
regi tartózkodásunk miatt csak
rövidke idõnk maradt arra,
hogy tüzetesebben vizsgálód-

junk a látnivalókat illetõen,
hiszen a fõiskolán már javában
terítették az asztalokat a tisz-
teletünkre rendezett díszva-
csorához.

„A képzés beindításának
éve 1994, amikor is az oktatás
a Nyíregyházi Fõiskola Spe-
ciális Képzéseként vette kez-
detét. (Ekkor még nem rendel-
kezik önálló jogi státusszal.)
Önálló, hivatalosan bejegyzett,
állami mûködési engedéllyel
rendelkezõ felsõfokú oktatási
intézményként 1966 óta mû-
ködik. 1996-tól Kárpátaljai
Magyar Tanárképzõ Fõiskola
(KMTF) néven folytatott tanár-
képzést különbözõ szakokon
és szakpárokon. 2003-tól II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskola néven struktú-
raváltással és kibõvítve a tanár-
képzésen kívül esõ szakterü-
leteken is folynak nappali, le-
velezõs (másoddiplomás), ki-
helyezett és tanfolyami képzé-
sek – írja a Wikipédia az intéz-
ményrõl.

(Folytatás a következõ
számban.)

Díszvacsora a fõiskolán

f.l.

„Kreatív Ifjúság a Zala-kanyarban”
2012.07.31.

A projekt eredményei:
– Iskolás gyermekek számára oktatás, nevelés célzattal te-

matikus foglakozások valósultak meg (4 ökológiai-, 2 hely-
ismereti vándor-, és 2 napközis tábor /240 fõ/, 10 digitális-, 6
ifjúsági-, 10 érdekérvényesítõ /160 fõ/, 25 tehetséggondozó
kompetenciafejlesztés /125 fõ/, ökológiai szakkör /56 fõ/)

– 2011-ben és 2012-ben összesen 581 iskolás vehetett részt
nyári táborokon, szakkörökön.

CELODIN Zalai Alapítvány
Cím: 8790 Zalaszentgrót,
Dózsa Gy. u. 9.
E-mail: info@celodinzala.hu
www.celodinzala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Befejezõdik a „Kreatív Ifjúság a Zala-kanyarban”
címû, TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0011 azonosítószámú
projekt, melyet a CELODIN Zalai Alapítvány és a
Zalai Hazatérõk Egyesülete közösen valósított meg
47 millió forint uniós támogatásból.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A fenntartható fejlõdés je-
gyében országos szinten is
jelentõs lépést tett

a jövõbe vezetõ úton. Be-
bizonyította a város, hogy le-
het a természetes, újratermelõ-
dõ energiaforrások hasznosítá-
sával is tömegközlekedést mû-
ködtetni. Az elsõ pillantásra
szerénynek látszó lépés jelen-
tõs mérföldkõ az úton: az öko-
város projekt keretében elin-
dult az elsõ, bio-metánnal mû-
ködõ autóbusz a megyeszék-
hely közösségi közlekedésé-
ben. Az eseményre ünnepé-
lyes keretek közt került sor jú-
nius 27-én, szerdán délelõtt. A
Dísz téren , Za-
laegerszeg polgármestere,

, a Zala Volán Zrt.
vezérigazgatója és

, a Zalavíz Zrt. vezérigaz-
gatója mutatta be a szolgálatba
állított gázüzemû jármûvet,
amely a Zalavíz biogáz-üze-

Zalaeger-
szeg

Gyutai Csaba
Za-

latnai László
Nagy And-

rás

Biogázzal a tömegközlekedésben
Elõremutató a zalaegerszegi környezetkímélõ beruházás

mében fejlesztett üzemanyag-
gal mûködik.

Zalatnai László, a Zala Vo-
lán Zrt. vezérigazgatója az öko-
busz alacsony koromkibocsá-
tását emelte ki, hiszen az öko-
busz károsanyag-emissziója tö-
redéke a dieselüzemû jármû-
vekének. Bár a biobuszok be-
szerzési ára magasabb a ha-
gyományosan motorizált tár-
saikénál, a biogáz mintegy 50-
60 százalékkal kevesebbe ke-
rül, mint a dízelolaj. Összes-
ségében nézve szükséges vol-
na egy komolyabb uniós pá-
lyázat annak érdekében, hogy
ez az egészséges életet szol-
gáló közlekedési módszer álta-
lánosabban is elterjedhessen.

Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója a magas szín-
vonalú technológiát méltatta,
amely a Zalavíz Zrt-nél meg-
valósult. A gazdasági elõnyök
mellett így a környezettudatos

magatartás is érvényre jut
azon értékek sorában, amelye-
ket a szolgáltató a közösség
szolgálatába állít. A következõ
idõszakban várhatóan növelhe-
tõ a Zalavíznél fejlesztett bio-
gáz mennyisége, így ezt köve-
tõen mód nyílhat a tankolási
lehetõségek bõvítésére, azaz a
biogáz szélesebb körû felhasz-
nálására.

Gyutai Csaba, a város pol-
gármestere olyan energiataka-
rékos megoldások bevetetésé-
rõl számolt be, amelyek szin-
tén kímélik a környezetet.
Egerszegen az erõfeszítések
eredményeként már mûködik
egy geotermális közmûrend-

szer, amely a kórház, a szo-
ciális otthon és a fürdõ fûtését
szolgálja, s további tervek meg-
valósulása is várható a késõb-
biekben. Értékelése szerint a
városi tömegközlekedésben na-
gyon jó szolgálatot tesznek a
biometánnal hajtott autóbu-
szok, ám a szélesebb körû be-
vezetésük elõtt elemezni kell a
tényleges költségeket és ered-
ményeket.

Az autóbusz ünnepélyes
szolgálatba állítását követõen a
városlakók ez alkalommal in-
gyenesen ülhettek fel a szenny-
víziszapból elõállított biome-
tánnal üzemelõ ökobuszra.

Farsang Lajos

Jelentõs érdeklõdés mutatkozott a városban az elsõ üzembe
helyezett ökobusz iránt.

„Bosszantó, hogy sehol
egy kégli” – énekelték anno

.

egykori honvédelmi mi-
niszter jobbkeze is bizonyára
így gondolta. Õ még tovább
is gondolta: bosszantó, hogy
sehol egy luxuskégli. Már-
mint neki sehol. Ógott-mó-
gott magában, mígnem csak
rászánta magát, hogy felhívja
fõnöke figyelmét erre a tûr-
hetetlen állapotra.

Az egykori közigazgatási
államtitkár felvetette Juhász
Ferenc elõtt, hogy
már ki is nézett magának egy
takaros ingatlant, amelyet a
minisztérium nemrég vásárolt
meg 65 millió forintért, ami
méltó lenne társadalmi rangjá-
hoz. Rendesen perkálna is ér-
te, mondjuk 22 milkót. Ju-
hász rábólintott az üzletre,
bár okozott némi töredelmet,
hogy át kellett hágni egy-két
törvényt és közigazgatási ren-
delkezést, de hát mindennek
megvan az ára. Tudjuk azt is,
hogy a cél szentesíti az esz-
közt, meg ha minden szakad,
jöhetnek a trükkök százai
(Copyright: ).

A tranzakció a jogi gátak
megkerülésével, a „hátsó be-

Szörényiék
Fapál László, Juhász Fe-

renc

Zuglóban

Gyurcsány Ferenc

járat felõl” létrejött. Fapál
László beköltözött a kies in-
gatlanba, minden szép és jó
lett volna, ha 2010-ben nem a

került volna hatalom-
ra. Csakhogy a választók két-
harmada már nagyon unta a
trükkök százait, s elkergette
az addig regnáló szocialis-
tákat a kormányrúd mellõl.

személyében kormánybiztost
nevezett ki a szocialista éra
alatt elkövetett umbuldák fel-
derítésére. Így esett meg,
hogy Fapál László ingatlan-
ügylete is napvilágra került, õ
és egykori minisztere õszinte
bánatára.

Friss hír, hogy a

vádat emelt Juhász Ferenc
volt honvédelmi miniszter és
egykori államtitkára ellen. A
fõügyészség jelentõs vagyo-
ni kárt okozó hûtlen keze-
lés bûntettével vádolja Ju-
hász Ferencet tettesként, Fa-
pál Lászlót pedig felbujtó-
ként. A honvédségi ingat-
lan eladása kapcsán a vád
szerint 43 milliós kár érte az
államot.

A kégli-dal a bíróságon
folytatódik.

Fidesz

Orbán Viktor Budai Gyula

Közpon-
ti Nyomozó Fõügyészség

f.l.

Kégli-dal
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A természetvédelem és a
természetközeli életmód elkö-
telezett hirdetõje és képvise-
lõje , akit

otthonában kértünk e
széles témakört felölelõ be-
szélgetésre.

– Apám a Vas megyei Ócsán
született – szüleim most is ott
élnek –, pedagógus volt, mint
anyám is, de azt nem szerették
volna, ha én is ezt a pályát
választom. Õk úgy mondták,
olyan szakmát tanuljak, amivel
jól lehet keresni. Végül gépész
lettem. Ócsán, a nagyszüleim
házán gólyafészek volt, gyerek-
koromban szerettem nézni
õket és részt vettem az össze-
írásukban is. A madarak iránti
érdeklõdésem ekkor indult
útjára. 1974-ben a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi
Egyesület tagja lettem. A ka-
tonaéveim során Zalába kerül-
tem, majd itt maradtam, mint
hivatásos vadász. 1980 óta a
Magyar Madártani Egyesület
Zalai Megyei Csoportjának
titkári tisztségét töltöm be.

Darázsi Zsolt póka-
szepetki

Harmóniában a természettel
A szabadság érzését adja

Fontos feladataink egyike a
madármentés, madárgyûrûzés.
A Balaton partján lévõ fenék-
pusztai központot az egyesü-
letünk tartja fenn, amelyhez a
pénz egyre kevesebb. Régeb-
ben pályázatokból, ma már
adományokból gazdálkodik az
egyesület – kezdte életpályá-
jának ismertetését Zsolt.

A csendes utcában, a hatal-
mas fák és bokrok közt meg-
búvó ház számos jegye jelzi a
természet szeretetét és annak
elkötelezett tisztelõjének keze
nyomát. Így a kertben elhe-
lyezett madáretetõk, kõbõl ké-

szült madáritató, a faragott
házszám tábla, a fákról le-
csüngõ gazdag termések, az
érintetlen, mégis gondozott
aljnövényzet.

– 1983-ban megnõsültem,
a feleségem pókaszepetki, így
költöztem a községbe. A '90-es
évek elején helyi egyesületet
alapítva kerültem be a falu
közéletébe, sokrétû tevékeny-
séget, mint például kézmûves-
kedést folytatva. 1994-tõl 2002-
ig a település polgármestere
voltam, de továbbra is végez-
tem a munkámat a madártani
egyesületnél, majd a Zala Kis-
térségi Társulásnál, késõbb be-
választottak a Zalai Falvak
Egyesületének elnökségébe.
2003-ban létrejött a Göcseji
Természetvédelmi Alapítvány
– amelynek elnöke vagyok –,
felvállalva a zalai, göcseji táj-
egységben élõk szemléletfor-
málását, oktatását és a fenn-
tarthatóságot elõsegítõ gon-
dolkodásmód népszerûsítését.

Az alapítvány többféle prog-
ramot ölel fel. Többek között a

fiatalok számára – játékos for-
mában – a helyes táplálkozást,
a természetvédelem ismere-
teit, aminek nem titkolt célja a
helyben maradás elérése.

– Mivel a természethez és a
hagyományokhoz való kötõdés
és azok ápolása is érdekel,
ezért 2003 óta – különösen a
téli estéken – fafaragással, tök-
karcolással és bõrözéssel is
foglalkozom, Konrád Lajos fa-
faragó népi iparmûvész társa-
ságában – fûzte hozzá Dará-
zsi Zsolt.

A Göcseji Természetvédel-
mi Alapítvány elnökeként szám-

talan elõadást tartott már a
gyümölcsészetrõl, a komposz-
tálásról. E témákban számos
film, fotó és kiadvány is fû-
zõdik nevéhez.

– E program sikerességét
jelzi, hogy mára már kinõtte
magát, hiszen más megyébõl,
sõt a fõvárosból is megtisz-
telnek bennünket az érdek-
lõdõk. Ennek talán egyik ma-
gyarázata az, hogy napjaink-
ban sok az útkeresõ ember,
akiknek iránytûre van szüksé-
gük. Úgy vélem, a nagycsalá-
doké a jövõ, a valós igényé, és
nem azé, amit a média sugall.
A programjainkkal igazoljuk,
hogy megéri a természetközeli
életet választani. Egyszerû pél-
dát említek: a fák alatt össze-
gyûjtött avarnak sem a kukába
kellene kerülnie (sõt elégetni),
majd mûtrágyát vásárolni. A
permetezéssel csak a termé-
szetes folyamatot zavarják meg
és így fokozzák a „kártevõk”
szaporodását. Ahol ezt nem
teszik, ott harmónia alakul ki.
A gyümölcsészeti progra-
munkban permetszermentes,
természetes közegben gyümöl-
csök termesztése a cél. Abban
az esetben, ha több terem,
bízzuk a természetre, hagy-
junk a madaraknak is valamit.
Célunk továbbá különleges,
idõs fák feltérképezése és
megmentése, oltása. Kezde-
ményezésünkre a tudatos vá-
sárlás népszerûsítése is elin-
dult. Zalában ehhez már 200-
300 család csatlakozott. 50 km-
es körzetben egy internetes
program keretében tartjuk
egymással a kapcsolatot –
folytatta a több évtizedes ér-
tékes munka lényegének fel-
vázolását Zsolt.

Ez év tavaszán oltónapot
szervezett az alapítvány a za-
laegerszegi Falumúzeumban,
amely számos érdeklõdõt von-
zott. Az alapítvány természet-
ismereti utakat szervez, a kö-
zelmúltban a Tolna megyei
Nagyszékelybe látogattak.

– A létfenntartás legyen
minden család szívügye. Az
érzés, amely ilyen módon lét-
rejön, a szabadság érzését adja,
s azt a tudatot, hogy az ember
saját maga tudja létrehozni,
megteremteni az egészséges
környezetet. A példamutatás a
legjobb tanítás, hiszen igény
van rá, és egyre nõ azok száma,
akikhez elérnek az általunk
hirdetett gondolatok. Így meg-
éljük majd, hogy a fából kinõ a

gomba, a madarak a kerti ma-
radék gyümölcsbõl táplálkoz-
nak, a talajba nem kerülnek
káros anyagok, s mi, emberek
sem fogyasztunk vegyszeres
zöldséget és gyümölcsöt. A
húst és a tojást nem az üzle-
tekben szerezzük be, hanem
állatokat tartunk. A városköz-
pontúság helyett a vidéki gaz-
dálkodás és termelés, a termé-
szet védelme és óvása a jövõ-
képünk – hangzottak Zsolt el-
szánt szavai.

A természetvédõ kertjében
a füvet nem a fûnyíró, hanem a
kasza tartja kordában, így nem
bolygatják a benne lakó élõ-
világot. Az égig nyúló fenyõfák
baglyok és különleges mada-
rak otthonául szolgálnak. A
tyúkok és kacsák tartása nap-
jainkban már ritka látvány a
falusi portákon, mint az is,
hogy az otthoni kemencében
sült kenyér kerül a család
asztalára.

– A madarak szeretete és
védelme biztos pont az éle-
temben. Gyakran hívnak a
megye településeirõl, hogy a
ház körül madárfészket talál-
nak fiókákkal, a kicsik számára
nem éppen kedvezõ helyen.
Az aggódás és az ismeretek
hiánya készteti az embereket
arra, hogy ilyenkor igénybe
vegyék egyesületünk segítsé-
gét. Elkészült már, s kiadásra
vár e témával kapcsolatos írá-
som, egy olyan füzet, amely a
„Segítõk a kertben” címmel
jelenik majd meg. Útmutatás
ez a madarak mellett a külön-
bözõ rovarokról, azok jóté-
kony „munkájáról”. A lényeget
az önfenntartásban látom és a
természetközeli gazdálkodás-
ban. Az erdõ és a kert kör-
forgásban, egyensúlyban van.
Ha ezt mi megfelelõ ismeret
birtokában helyes útra tudjuk
terelni, fenntartjuk magunkat
és a természetet sem ká-
rosítjuk.

Török Irén

Darázsi Zsolt: - A madarak
szeretete és védelme biztos
pont az életemben.

Gólyagyûrûzés Teskándon…
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A keresztalják közben vége-
láthatatlan színes emberfo-
lyamként hömpölyögve halad-
tak fölfelé a y-

hegyek közötti
, az ünnepi szentmise hely-

színére. ,
szerte

, de a világ szinte
összes bugyrából –

az –
jöttek a hívek, hogy részesei
lehessenek annak a lélekemelõ
órának, melyben több százezer
hívõ szíve dobbant egyszerre, s
diadalmasan szárnyaltak a csú-
csok felett a dicsérõ
énekek, a - és a

hangjai.
Beleborzongott a lelkünk,

ahogy végigtekintettünk a Nye-
reg két oldalán elhelyezkedõ,
több százezres színes töme-
gen, amely madártávlatból néz-
ve hatalmas tarka virágszõ-
nyegként virított a Kis- és
Nagysomlyó hegyek meredé-
lyén. Szinte olyan érzete tá-
madt az embernek, hogy nincs
szükség egyetlen magasztos
szóra sem ahhoz, hogy a Má-
riához hazatért zarándokok
megéljék azt a csodát, amely az
imában összekapcsolódott lel-
keinkbõl áradt szét a csíksom-
lyói ég alatt. A kegyhely tö-
mény szakralitásától feltöltõd-
tek lelki akkumulátoraink, s
szinte már „csak” ráadásnak
éreztük a szertartáson elhang-
zottakat.

A Csíksomlyói Búcsúnak
minden esztendõben csak
egyetlen formálisan meghí-
vott, hivatalos vendége van: az
ünnepi szentmise szónoka.
Idén a szatmári születésû

, a Stuttgarti Ma-
gyar Katolikus Egyházközség
plébánosa volt a kiválasztott. A
távolból érkezett tisztelendõ
természetesen szólt szentbe-
szédében pünkösd misztériu-
máról, de alighanem sokunkat
megérintett az az I.világhábo-
rús történet, amelyet elmesélt
az ünnepi szónok.

„Az I. világháborúban 1918.
június 15-én éjjel a Monarchia
támadást indított az olaszok
ellen. Azok felkészülten várták,
s az elõre nyomuló csapatok-
nak nagy veszteségeket okoz-
tak. A támadás – bár a folyón
sikerült átkelni – június 17-én
összeomlott. A visszavonuló
katonákra pedig új veszély le-
selkedett. Az antant csapatai
felrobbantottak egy gátat a
Piave folyón, és a hatalmas víz-
tömeg mindent elsöpörve zú-
dult a katonákra. Erre a magyar
csapatparancsnok elkiáltotta ma-
gát »Napi parancs: megfogni
egymás kezét!« S míg az oszt-
rák csapattestet elsodorta az
ár, a 200 magyarnak, akik egy-
más kezét fogták, sikerült meg-
menekülni, mert összetartottak.”

Az istenszolgálat folytán
szülõhelyétõl messzire került

Kis- és Nag
somlyó Nyereg-
be

Gyimesbõl, Csíkbõl
Erdélybõl, Magyaror-

szágból
Ausztráliá-

tól Egyesült Államokig

Máriát
Magyar Székely

Himnusz

dr.
Tempfli Imre

„Máriával, Jézus anyjával”
Pünkösdi zarándokút Csíkban, Gyimesben (2.)

Tempfli Imre világháborús tör-
ténete szép példázata az össze-
fogás, az egymásba kapaszko-
dás ezernyi csapást legyõzõ
erejének. A Csíksomlyói Búcsú
évrõl évre erõsödõen tölti el a
kegyhelyre összegyûlt zarán-
doksereget azzal a ritkán meg-
élhetõ érzéssel, amikor a négy
égtáj felõl érkezõ magyarok a
hit erejénél fogva lélekben oly
erõsen összekapaszkodnak,
mint ahogy összeforradnak ko-
vácstûzben a rideg vasak…

A Nyeregben megélt mély
szakralitással fûtött idõ után
evilági örömök vártak ránk. Át-
haladva a „Máriával, Jézus any-
jával” feliratú, az idei búcsú
mottóját viselõ molinó alatt,
valóságos kirakodó vásárba ér-
keztünk. A község központjá-
ban szinte bejárhatatlan soka-
ságban sorjáztak a kézmûve-
sek sátrai, kürtõskalács édes-
vaníliás illata fûszerezte a friss
levegõt; pirosra sült cubákok
vetettek jó ágyat a sörnek, bor-
nak. A sokszínû tömeg felett a
könnyû szélben himbálóztak a
keresztalják zászlai. Mária-éne-
kek strófái, imádságok hangjai
folytak össze felszabadult cse-
vejjel, gyerekkacagással, fúvós-
banda muzsikájával. S így volt
ez jól…

Másnap lebuszoztunk a
állomásra, hogy kö-

szöntsük a két zarándokvonat:
a és a

érkezését. Rö-
vid, bensõséges fogadóünnep-
ségre került sor a hatalmas

gyi-
mesbükki

Csíksomlyó Expressz
Székely Gyors

állomás peronján, melynek
legnagyobb „sztárja” kétség-
telenül az port-
réival díszelgõ mozdony ál-
tal vontatott szerelvény „csa-
patkapitánya”:

volt.
A két dugig telt szerelvény

utasai az állomáson leszálltak,
elvegyültek a vonatváró közös-
séggel és egy zarándokcsapa-
tot alkotva, gyalog indultunk
az ezeréves határhoz, hogy ré-
szesei legyünk a

bemutatott sza-
badtéri misének, amelyet tá-
gabb régiónk lelkipásztora,

õriszentpéteri plé-
bános celebrált. A domboldal-
ba épített templom tõszom-
szédságában áll a 30-as számú
vasúti õrház, amely valaha a
magyar vasút legkeletibb ob-
jektuma volt. A tökéletesen fel-
újított õrház fölé magasodó
csúcson porladnak a

romjai. 134 lépcsõ vezet az
egykori õrhely maradványai-
hoz, amelyet gyalog sem köny-
nyû meghágni, a legenda sze-
rint egy nevû szé-
kely huszár mégis oda-vissza
végiglovagolt rajta.

A szakrális élményekkel pú-
posra rakott nappalok mellett
szólni kell a tanyahelyünkön
töltött estékrõl is. Szombaton
Juhász Réka énekes – apja

és
közremûködésével – nép-

dalokat tanított nekünk, majd
táncos, a Tatros-

part vendégház „igazgatója”

„Aranycsapat”

Buzánszky Je-
nõ

kontumáci
templomnál

Varga Ottó

Rákóczi-
vár

Lacz András

Ju-
hász Zoltán Sáringer Kál-
mán

André Csaba

mutatta be gyimesi táncok
alaplépéseit.

A vasárnap esti töltött ká-
poszta után valóságos székely
„buli” kerekedett a vendégház-
ban. Egyre bátrabban fújtuk a
„Kisangyalom, tudod-e, hogy
hol lakom?” kezdetû dalocskát
a táncházként is funkcionáló
étkezõben. Megcsodálhattuk

néni autentikus
éneklését, majd népviseletbe
öltözött fiatal párok ropták
kedvünkért a gyimesi „toppo-
gatóst” és más „tájjellegû” tán-
cokat. Össztánc során mutat-
hatta meg ki-ki, hogy mennyit
sikerült elsajátítania a tanultak-
ból, s végül a vendégház alag-
sori pincéjében – késõ éjsza-
kába nyúló – nótázással nyert
befejezést a program.

Másnap reggel André Csaba
trombitája ugrasztotta ki az ágy-
ból a nehezen ébredõket. Reg-
geli után felmálházva indultunk
a buszhoz. Megálltunk még egy
percig a fahíd alatt habzó taj-
tékot sodró zubogását
hallgatni, aztán búcsút intettünk
a Tatrospart vendégháznak.

Miközben buszunk nekive-
selkedve falta a kilométereket
a kígyózó szerpentinen, gon-
dolatban visszapergettük a za-
rándokút állomásait. S minden
bizonnyal sokunkban megfo-
galmazódott, hogy a Csíksom-
lyói Búcsú több mint egy er-
délyi kirándulás: lelkeink za-
rándokútja Máriához.

Tankó Eszti

Tatros

(Vége)
f.l.

Mint tarka virágszõnyeg…
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 éves lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

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

Ha , a
elnökében lenne kellõ

arányban vegyített önirónia,
önkritika és humorérzék, akár
irányított sorsolást is kérhetne
az -tõl az NB II-es baj-
nokság õszi szezonjára.

Miért ne szerepelhetne 2012.
szeptember 17-én Zalaegersze-
gen a A negyven-
éves jubileumra az NB II-ben
emlékezhetnénk. 1972-ben
ugyanis ezen a napon játszotta
elsõ élvonalbeli találkozóját a

Nagy Ferencben ZTE
FC

MLSZ

Tatabánya?

Látlelet kék-fehérben – feketén

ZTE. Az ellenfél a Tatabányai
Bányász volt. Húszezer ember
szorongott a ZTE-stadionban.
Ország-világ zalai csodáról be-
szélt akkor. Ma pedig zalai szé-
gyenrõl. Ennek a szedett-ve-
dett, tartás nélküli gyülekezet-
nek (csapatról nem lehetett
beszélni) a szánalmas vergõdé-
sérõl, a mutatvány összeomlá-
sáról, a kiesésrõl.

Nem tudom, ott volt-e
negyven évvel ezelõtt a lelátón
Nagy Ferenc. Ott lehetett, hi-

szen tinédzser volt
már akkor. S a fo-
cit is szerethet-
te. Különben nem
vállalt volna szere-
pet késõbb a

-
nél. Kézenfekvõ
volt a csapatválasz-
tás, hiszen hivatá-
sos katonaként kö-
zel volt a honvéd-
együttes, amely-
ben játékosként is
szerepelt, késõbb
pedig a csapat
technikai vezetõ-
je lett.

Mielõtt Nagy
Ferenc pályafutá-
sát tovább kísér-
nénk, térjünk visz-
sza a jubileumhoz,
pontosabban a ju-
bileumokhoz. 2012-
ben ugyanis a ZTE

Hon-
véd Katona SE

elsõ és utolsó élvonalbeli baj-
noki címére (2002) is emlé-
kezünk. S persze a feledhetet-
len gyõzelemre a

ellen a Puskás-stadion-
ban a Bajnokok Ligájában.

2012 õszén nem
csapata vár a ZTE-re,

mégcsak nem is az .
Az , a , a

, a , a és a
ellen kell többek kö-

zött kiharcolni a visszajutást,
vagy az NB II-ben maradást. A
bajnoki rendszer átszervezése
miatt az utóbbi sem lesz köny-
nyû a jelenlegi körülmények
miatt. Kísért a korábbi vidé-
ki bajnokok sorsa. A
1993/94-ben lett aranyérmes,
de hamarosan búcsúzott az
élvonaltól, azóta sem tud
visszajutni. Még tanulságo-
sabb a esete, amely

Manchester
United

Sir Alex
Ferguson

NK Zagreb
Ajka Gyirmót Kozár-

misleny Baja Csákvár
Sopron

Vác

Dunaferr

1999/2000-ben szerezte meg a
bajnoki címet, 2003-ban ki-
esett, a 2008/2009-es NB II-es
bajnokságtól pedig menet köz-
ben visszalépett. Manapság a

kötött „házasság”
révén szerepel ismét a Duna-
újváros a futballtérképen.

Egyébként átélte már a ki-
eséssel járó traumát a ZTE.
Nem is egyszer. Az 1988/89-es
bajnokság végén búcsúzott
elõször, s nem is tudott egybõl
visszajutni. Az 1991/92-es sze-
zonban ismét kudarc követ-
kezett: mindössze 13 pontot
szerezve, mínusz 40-es gólkü-
lönbséggel a 16., vagyis az utol-
só helyen végzett. Akárcsak
most; kísértetiesen azonos mu-
tatókkal, vagyis 13 ponttal és
mínusz 40-es gólkülönbséggel.
Még a dátum is sorsszerû:
1991/92 és 2011/12… Jubileum

Pálhalmával

Öröm az öltözõben és a stadionban 2002. május 22-én. Az FTC elleni 1-1-es döntetlen a bajnoki címet jelentette.

Zalaegerszegre került a bajnoki serleg.
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jubileum hátán. Ez utóbbitól
örömmel eltekintenénk.

Elsõre akkor sem sikerült
visszajutni. Az 1994/95-ös sze-
zontól szerepelt újra tartósan
az élvonalban a csapat. A ki-
esés szele ezalatt igazán egy-
szer sem legyintette meg. Ti-
zennyolc szezon következett
az élvonalban, ebbe belefért
egy bajnoki cím, egy kupa-
döntõ, s egy bronzérem is.

Ez idõ alatt 5 vezetõje volt
a szakosztálynak, illetve a fut-
ballklubnak. 1995-
ben követte a
szakosztály élén. Az õ idõszaka
alatt egyedülálló szervezeti vál-
tozás történt. Az országban el-
sõként Zalaegerszegen alakult
(szemben a máshol szokásos 1-
2 milliós kft.-kel) valódi gaz-
dasági társaság, 60 millió fo-
rint jegyzett tõkével, 150 rész-
vényessel rendelkezõ rész-
vénytársaság a labdarúgó klub
mûködtetésére.

2000 és 2004
között irányította elnökként a
klubot. A csapat ekkor lett ma-
gyar bajnok. Õt (2004-
2005) követte, majd Nagy Fe-
renc lépett a színre. Pár hónap
múlva azonban a kialakult
helyzet miatt – válságkezelõ
feladattal – ismét
kezébe került az irányítás.

Papp Imrét
Zalatnai László

Lang József

Tóth Géza

Tóth Géza

Aztán nemsokára megkez-
dõdött Nagy Ferenc máig tartó
elnöki korszaka. De errõl, s az
addig vezetõ útról már a foly-
tatásban olvashatnak.

Ekler Elemér

A legnagyobb fegyvertény a nemzetközi porondon a Manches-
ter United legyõzése volt.

David Beckham a ZTE-játékosok gyûrûjében a Puskás-
stadionban.

A ZTE az Old Traffordon… Az 5-0-ás vereség utóélete: egyes hírügynökségek összefüggésbe
hozzák a fogadási csalásokkal.

A kép jobb oldalán Nagy Ferenc. A Bozsik-korszakban a ZTE
FC Rt. igazgatótanácsának tagjaként a játékosok átigazolásá-
ért felelt.

Tartós szõrtelenítés Epilfree eljárással.

• •

• •

• •

Fodrászat, Kozmetika,

Mûkörömépítés, Manikûr-pedikûr,

Szolárium, Szempilla hosszabbítás

Bejelentkezés:
Tamás Kinga Csilla 06 30-507-29-70 Bagod (Avia benzinkút udvarán).

Szolgáltatás:

Kinga Fodrászat!
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Elfeledett évforduló (18.)
2010-ben 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 szeretnénk
állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai nap még
egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állítani 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

, vagy a múltban abból éltek.

Az egyik legszebb, leglátvá-
nyosabb és legnehezebb sport-
ág. A tornáról van szó. Alap-
sportág, akárcsak az atlétika
vagy az úszás. Kemény sport-
ágak…

A korabeli krónika segítsé-
gét hívjuk, amikor a

történetét
szeretnénk felidézni. A megyei
napilap 1971. február 9-én
megjelent száma így számol be
a történtekrõl:

„A zöldkötésû napló elsõ
oldalán, díszes, kézzel írt be-
tûkkel ez áll: »1971. januárjá-

ZTE tor-
naszakosztályának

ban újjáalakult a ZTE férfi tor-
naszakosztálya. Vezetését Spi-
lák József vette át.«

sajnos már
nincs közöttünk. Emlékét a

ikok sportkötetben
megjelent interjúrészlettel idéz-
zük meg. Így nyilatkozott errõl
az idõszakról:

„– A tornával a Csányban
ismerkedtem meg, már álta-
lános iskolásként elköteleztem
magam ezzel a gyönyörû
sporttal. Holes tanár úr kezei
alatt nõttem ki magam az ifjú-
sági I. osztályig. Ez akkor nagy
szó volt. Sorozatban jöttek a
megyei bajnoki helyezések. A
sportág szeretete hozott vissza
a gépipari technikumba, akkor
kezdtük el újjászervezni a tor-
nasportot. Így alakult meg a
felnõtt csapat is.

– Hogyan kapcsolódott be
a ZTE?

– Abban az idõben már szó
volt a kiemelt egyesületek ter-
vérõl, ami kiemelt támogatást
jelentett. Minél több szakosz-
tályt hoztak létre, annál több
lett a központi támogatás. A

Spilák József

ZTE-moza

ZTE-nél volt már elõzménye a
tornának, ezek a '66 - '67-es
évek voltak, a Pálfalvy „Kuk-
sziék” korszaka. Õ volt az egyik
legjobb utánpótlásedzõ. Abban
az idõben nem lehetett máshol
edzeni, csak a Zrínyi-gimná-
ziumban, ott állt rendelkezésre
a szükséges 6 szer, amibõl
fõleg a nyújtó volt a legfon-
tosabb. A lányoknál könnyebb
volt a helyzet a 4 szer miatt.

Rendszeresen voltak a megyei
versenyek, melyeket dunántú-
livá bõvítettünk Szombathely,
majd Veszprém tornasport-
jának bekapcsolásával.

– Eredmények?
– Nem voltak ezek ország-

világra szólóak, de minden-
képpen kiváló megmérettetés-
nek számítottak. A legjobb
eredményünk 1973-ra dátumo-

zódik, mikor is az országos vi-
dékbajnokságon 3. lett a ZTE
tornacsapata, ami azért is fi-
gyelemre méltó eredménynek
számít, mert 18 csapat közül
értük el ezt a helyezést.

– Mi volt a legnagyobb
élménye?

– Hogy újból össze tudtuk
gyûjteni a tornászokat…”

Fontos az utolsó mondat a
riportból: „…újból össze tud-
tuk gyûjteni a tornászokat…”

Így került a ZTE tornaszak-
osztályához Spilák József öccse,

, aki így emlékszik
ezekre az évekre:
Spilák Lajos

– A Petõfi iskolában Pál-
falvy György, a Dózsában Pa-
nácz Antal, a Csányban Holes
István tartotta az edzéseket. A
középiskolát Nagykanizsán vé-
geztem, az olajipari techni-
kumban. Az Olajbányász torna-
szakosztályánál Nagy István
volt az edzõm. Érettségi után
Szekszárdon voltam katona,
ott is folytattam a tornát, majd
a leszerelés után, a bátyám

A ZTE tornacsapata, jobbról: Spilák József, Décsy Tibor, Fodor István, Szakáll István,
dr. Lukács Zoltán, Spilák Lajos, Bácskay László, Hajmási Ferenc.

Edzés elõtt…

Spilák Lajos



112012. július 19. Zalatáj

jelenik meg.
2012. augusztus 16-án

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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Megyei közéleti havilap
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Ekler Elemér
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Lapunk
legközelebbi
száma

2012

hívására igazoltam a ZTE tor-
naszakosztályához.

– Milyen volt ez az idõszak?
– Macerás sport a miénk. Fel-

szerelés, terem, rengeteg mun-
ka, elhivatottság látványosság
nélkül. A mi idõnkben nagyon
kevés verseny volt, értelem-
szerûen kevés sikerélmény.
Mégis kellemes élmények ma-
radtak meg bennem, kö-
szönhetõen annak a közeg-
nek, amelyben edzettem, ver-
senyeztem.

Az akkori generációból
talán azHajmási Ferenc

egyetlen, aki ma is kötõdik a
mindennapi sporthoz. Csalá-
di vállalkozásban vezeti két
– testnevelõ tanár végzettsé-
gû – fiával és mozgásszervi
rehabilitációs orvos feleségével
a „Hagyma Gym” kondíció
termet.

– Ha a zalaegerszegi torna-
sport elõzményeirõl szólni
kell, akkor feltétlenül említsük
meg a városi strand nagyme-
dencéjének északi végénél ki-
alakított szabadtéri „tornapá-
lyát” az 1960-as évek végén. A
város ifjúsága itt élt társasági

életet. Ha Zalaegerszeg torna-
sportjáról beszélünk, akkor
négy nevet feltétlenül meg kell
említeni: Holes Istvánét, Pál-
falvy Györgyét, Raffai Imréét
és Spilák Józsefét.

Hajmási Ferenc egyébként
nem csak a torna elkötelezett-
je volt. Pályafutása a labdarú-
gással kezdõdött, aztán a tor-
na, majd az ökölvívás követ-
kezett. A pécsi fõiskolán test-
nevelés-földrajz szakon szer-
zett diplomát, aztán a lab-
darúgó szakedzõi képesítést is
megszerezte a TF-en. Olyan
évfolyamtársakkal, mint Szabó
Rezsõ, Béres Ferenc, Józsi
György és Kovács Jenõ. Ama-
tõr szinten a tenisszel sem áll
hadilábon, s mint mondja, ha
korban halad az ember elõre,
most a golf következne. A

torna azonban örök szerelem
marad.

– Akkoriban a legtöbb fiú
tudott fára mászni, vagy kerí-
tést ugrani, s egyéb kunsztokat
bemutatni. A tornász fiúk és
leányok esztétikai látványáról
nem is beszélve. A mai hely-
zetrõl jobb nem beszélni. Spi-
lák Jóska összegyûjtött egy ba-
ráti társaságot, amelynek tagjai
szerettek tornászni. A koedu-
káltság sem szenvedett csor-
bát, hiszen sok testnevelõ
hölgy csatlakozott a csapathoz.
Sajnos az intézményes keret
nem sokáig maradhatott fenn,
hiszen ez nem egyszerû
sportág. Terem kell, lehetõleg
olyan, ahol a szereket nem kell
az edzések végén lebontani.
Elhivatottság, kitartás nélkül
nem megy. S akkor a rengeteg
munkáról még nem is beszél-
tem. Ezek a tényezõk nem
futottak össze egy közös pont-
ba. A ZTE tornaszakosztálya
egy tollvonással megszûnt.

A riportsorozat korábbi
részei olvashatók honlapun-
kon:

E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu

A tornászok gyakori szereplõk voltak különbözõ rendezvénye-
ken. Felvételünk egy dióskáli amatõr tûzoltóversenyen készült.

Spilák Lajos gyûrûgyakorlatát figyelik a társak és Holes István
edzõ.

Az edzéseket többnyire a
Zrínyi-gimnáziumban tartották.

Hajmási Ferenc két fiával. Ma is kitûnõ kondícióban van.
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Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

2010-ben ünnepelte 90 éves

fennállását a

. A patinás klub egy-

kori szakosztályainak kiválósá-

gai szerepelnek abban a kötet-

ben, amely ismét kapható szer-

kesztõségünkben, vagy utánvét-

tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon:

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

fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre

–Eddig azt hittem magáról, hogy demokrata, de rájöttem,
hogy Orbán-bérenc. Láttam, hogy visszaküldte a nemzeti
konzultációs kérdõívet!...

Kollaboráns

Rajz: Farkas László

Balatoni nyár

– Mennyire más volt a Balaton is régen! Beértük lángos-
sal és csatos bambival, és már attól is eufóriát kaptam,
ha fürdõrucira vetkõztél…

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-
magunk, az tartalmaz:

- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Az megint kitett ma-
gáért. A magyar oligarchák el-
leni ádáz küzdelmük része-
ként, a udvarán oda-
láncolták magukat ehhez-ah-
hoz. Szép nyugisan, de amúgy
nagy elszántsággal ücsörögtek
a betonon, ami akkor jó meleg
volt. Várták, hogy jöjjenek a
kommandósok, persze minde-
nek elõtt a filmesek, fotósok,
hogy belesírhassák a magyar
médiába a demokrácia sorva-
dását, és az

mérhetetlen térnye-
rése ellen tiltakozzanak.

A politikát másként gondo-
ló párt képviselõi és aktivistái
nem elõször választották a po-
litizálás eme látványos aktusát.
Megtették már korábban is,
amikor az Országháznál lán-
colták meg magukat. Nem ki-
zárt, hogy a hasonló akcióikat
megismétlik a közeljövõben,

LMP

KÖZGÉP

Orbán-bérenc oli-
garchák

Láncok és lakatok

célszerû lenne ezért politiká-
juk vas- és fémipari rekvizi-
tumait megjeleníteni pártlogó-
jukon is.

Magam részérõl felajánlom
a mellékelt tervezetet tovább-
gondolásra.

f.l.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalatáj


