
Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Ára: Ft190

XXIV. évfolyam
734. szám

2012. november 15.

megyei közéleti havilap

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

9 7 7 0 8 6 5 1 3 5 0 0 1 43721

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy

csertölgy 23 000 Ft/rakat

akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter
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Tökéletesen egyetértek
jogász-agrármér-

nökkel, aki nemrég a követ-
kezõket írta egyik napila-
punkban.

So-
modi István

„…nemzeti-állami létünk
megmaradásának alapja: a
magyar föld megtartása a
magyar földmûvelõ népesség
kezében, minden lehetséges
módon és eszközzel az idegen
és hazai ellenérdekeltekkel
szemben… Az elmúlt 50 évben
az oktalan pazarlás folytán
országrésznyi termõterület ve-
szett el örökre… A veszteség
1.350.000 hektár. Ezzel a
nagyvonalúsággal képletesen
szólva egy Gyõr-Sopron, egy
Vas és egy Zala megyét vesz-
tettünk el Árpád hagyaté-
kából, Trianon maradékából,

Feltárni vagy eltitkolni az igazságot?
Zsebhektárok…(4.)

és a Kárpát-medence felbe-
csülhetetlen értékû biológiai
alapjából.”

zsebszerzõdések

Lenti
Zalalövõ

Pet-
hõhenyén

Döbbenetes adatok, tragi-
kus állapot. S most még itt
vannak a is.
Különös egybeesés a terület-
vesztés kapcsán említett há-
rom nyugat-dunántúli megyé-
vel az, hogy zsebszerzõdés
szempontjából ezek a legfer-
tõzöttebbek.

Lapunk hosszú ideje fog-
lalkozik a témával, zalai tör-
ténetekkel. Jártunk már
és környékén. Most a
megyeszékhelyhez közeli

kialakult helyzettel
foglalkozunk. Hogy pontosak
legyünk, már nem is Pethõ-
henyérõl van szó, hiszen egy
korábbi „népszavazás” eredmé-

nyeként a 450 lelkes kis falu
három külterülete,

és
immár tartozik.

Szövevényes ügyben kelle-
ne tisztán látni. Akárhonnét
közelítjük a témát, mindannyi-
szor olyan információkhoz,
feljegyzésekhez, dokumentu-
mokhoz jutunk, amik nem
csak zsebszerzõdésekre utal-
nak, hanem annak a gyanúját
is felvetik, hogy törvénysértõ
lépések történtek a népsza-
vazás kezdeményezése során.

Remélhetõen egy elkövet-
kezendõ hatósági vizsgálat
fényt derít majd a feltételez-
hetõ visszásságára. Azt azon-
ban már vizsgálat nélkül is

Cserlap,
Hosszúhegy Kápolna-hegy

Zalaegerszeghez

Hosszúhegyi panoráma. Végtelen történet.

A szombathelyi
északi mellékká-

polnája, a Szent Márton ká-
polna bejárata fölött olvasható
e felirat: HIC NATUS EST
S(anctus) MARTINUS, azaz itt
született Szent Márton.

A szerte Európában tisztelt
szent a Római Birodalom Pan-
nónia tartományában látta
meg a napvilágot katonatiszt
édesapja gyermekeként. Korán
megismerkedett a keresztény-

Szent Már-
ton templom

Ludas férfiak
séggel, s pogány szülõi elle-
nére megkeresztelkedett. Ka-
tonai pályára került, s a köte-
lességtudó, tehetséges Márton
szépen haladt karrierjében.

Az egyik általánosan ismert
legenda Szent Márton katonás-
kodása idejébõl datálódik. Egy
nap ruhátlanul didergõ kol-
dussal találkozott. Márton kard-
jával kettészabta köpönyegét, s
annak egyik felét a koldusra
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(Folytatás az 1. oldalról)

A hosszúhegyi „felhívás”…

Színes jelzéssel a külföldi birtokok.

Feltárni vagy eltitkolni az igazságot?
Zsebhektárok…(4.)

kijelenthetjük, hogy az eljárás
erkölcstelen, etikátlan volt, hi-
szen meg sem kérdezték szán-
dékáról azt a többszáz gazdát,
akinek családja évtizedek, sõt
évszázadok óta tulajdonos az
érintett hegyhátakon. Hogyan
dönthetett az alig valamivel
több, mint egytucat olyan em-
ber, akit a sors kiszámíthatat-
lan szele valamilyen okból oda-
repített néhány éve a hegyi-
hajlékokba állandó lakosnak.

Az iratokban és a doku-
mentumokban szereplõ oszt-
rák, német, belga (stb) nevek
alapján valószínûsíthetõ, hogy
a zsebszerzõdésekkel megszer-
zett ingatlanok tulajdonosai
érdekében felülírták az önkor-
mányzat, a pethõhenyei, és a
máshol lakó gazdák érdekeit.

2012. szeptember elején
szórólapok jelentek meg a
Zalaegerszeghez került hosszú-
hegyi településrészen. 23 kül-
földi állampolgár neve szere-
pel ezen a felhíváson. A birto-
kunkban lévõ nem hivatalos
aláírási ívvel összehasonlítva a

listát érdekes dologra bukka-
nunk: a külföldiek neve mel-
lett magyaroké is szerepelnek.
Vajon miért?

Feltûnõ, hogy egyikük, a
pethõhenyei több do-
kumentumon is olvasható,
több tucat ingatlan tulajdo-
nosa papíron.

De csak papíron... A nálunk
lévõ iratok szerint azonban
mások a tulajdonosok. Érdekes
szituáció. Mit mond erre az
érvényben lévõ jogszabály? Jo-
gi következmények alól mente-
sülhetnek azok, akik jövõ jú-
niusig hajlandók feltárni az
illegális földtulajdon-szerzés-
rõl szóló szerzõdéseiket. A
2013. június 1-jétõl hatályos új
Btk. szerint viszont egy és öt
év közötti börtönbüntetésre
ítélhetõk azok a vevõk és el-
adók, ügyvédek és közjegyzõk,
akik közremûködtek külföldi
állampolgárok illegális földtu-
lajdon-szerzésében Magyaror-
szágon.

Feltárni vagy továbbra is
eltitkolni az igazságot? Nincs
könnyû helyzetben Sz. Éva. Ha

Sz. Éva

kiderül, hogy valóban zseb-
szerzõdések születtek, azok sem-
misek. Vagyis a tulajdonjog
visszaszáll az eladóra. Az eladó-
nak viszont vissza kell fizetnie
a vételárat a vevõnek, esetünk-
ben Sz. Évának. De mi van ak-
kor, ha az eladó nem tudja visz-
szafizetni az összeget? Mit tesz-
nek a külföldiek, akik valójában
állták a vételárat? Se pénz, se in-
gatlan? S akkor a „közvetítõi
díjról” még nem is beszéltünk.

Nem egyszerû a helyzet.
Különösen Hosszúhegyen, Cser-
lap és Kápolna-hegy esetében,
ahol a zsebszerzõdés-gyanús
ügyek keverednek az igencsak
zavaros „elszakadási” népsza-
vazással.

Riportsorozatunkat e téma
részleteivel folytatjuk.

Sorozatunk korábbi részei
honlapunkon megtalálhatók:

E.E.

www.zalatajkiado.hu

A képzés kezdésének idõponja:
2012. november 24. ( szombat ) 14 óra.
A képzés helyszíne: Kávás, Kulcsos ház nagyterme
A képzés idõtartama: 30 óra, mely heti 2 alkalommal, alkal-

manként 3 órában történik, óránként 15 perces szünetekkel.

- egyéni érdeklõdési körök tisztázása
- üzleti ötlet és üzleti tervezés végiggondolása
- a vállalkozásalapítás és mûködtetés lehetõségei és kockázatai
- mikro-kis és középvállalkozások pénzügyei
- adózási és bérszámfejtési alapinformációk
- marketing és marketing kommunikáció, ügyfélcentrikus

vállalkozás
- üzleti terv készítése
- a vállalkozás indításának formai és jogi feltételei
- a vállalkozás indításához elérhetõ támogatási lehetõségek,

finanszírozási formák
- az üzleti terv véglegesítése
A fentiekben ismertetett képzéssel Kávás Önkormányzat

Képviselõ-testülete lehetõséget és támogatást kíván biztosítani
minden polgártársának, aki még nem vállalkozó vagy annak, aki
már vállalkozó, de további ismereteket kíván szerezni.

Jelentkezni a 06/20/9464500-ás telefonszámon vagy személyesen.
Tisztelettel:

polgármester

Képzési napok Tervezett óraszám
2012. 11. 24. 2 x 2 óra
2012. 11. 27. 1 x 3 óra
2012. 11. 29. 1 x 3 óra
2012. 12. 01. 1 x 2 óra
2012. 12. 04. 1 x 3 óra
2012. 12. 06. 1 x 3 óra
2012. 12. 11. 1 x 3 óra
2012. 12. 13. 1 x 3 óra
2012. 12. 18. 1 x 3 óra
2012. 12. 20. 1 x 3 óra

A képzés térítésmentes, szakképzést nem, de ismere-
teket biztosít! A képzés bankettel és a képzést igazoló
oklevéllel zárul.

A képzés fõbb témái:

Képzési ütemezés:

Fekete László

Képzés Káváson
Hogyan legyek vállalkozó?
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Ludas férfiak
(Folytatás az 1. oldalról)
borította. Éjjel álmában Krisz-
tust látta a koldusra terített
köpönyegben.

Miután megvált a kato-
naságtól, életét a hittérítésnek
szentelte, 361-ben megalapí-
totta az elsõ európai szerzetes
kolostort. Az egyházi vezetõk
felfigyeltek munkásságára, és a
franciaországi püspö-
kévé kívánták választani, amit
Márton nem akart elfogadni. A
szintén közismert legenda sze-
rint az ólba rejtõzött az egy-
házi követek elõl, ám a libák
hangos gágogásukkal elárulták
õt. Szent Márton ünnepe a
legendának köszönhetõen ösz-
szeforrott a libákkal, ami mos-
tanában a Márton-napi liba-
evéssel fejezõdik ki: „Aki Már-
ton napján libát nem eszik,
egész esztendõben éhezik.”

Az idei Márton-nap kör-
nyékén alighanem több szó
esett egy másik „liba-kötõ-
désû” férfiúról,

. Bajnai október 23-án, a
Milla rendezvényén jelentette

Tours

Bajnai Gor-
donról

be, hogy visszatér a politikába.
A jeles férfiú tagja volt

kormányának,
majd annak bukása után egy
évig, a szövetség
kétharmados választási gyõzel-
méig az ország miniszterel-
nöke volt.

S hogy miért hozzuk kap-
csolatba Bajnait a ludakkal?
Nos, mielõtt a politika fõsod-
rába került volna, különbözõ
gazdasági társaságokban töl-
tött be felelõs pozíciókat. Õ
volt a egyik leány-
vállalatának, a ba-
romfifeldolgozó vállalatnak ve-
zérigazgatója, amikor a cég
csõdbe ment. A Hajdú-Bét több
száz beszállítójának maradt
adósa, akik közül többen ön-
gyilkosok lettek. Az elszámol-
tatási kormánybiztos,

szerint csõdbüntett ál-
dozatai lettek a gazdák.

Hogy van-e Márton napkor
Bajnainak gusztusa libát enni,
azt nem tudhatjuk. De az biz-
tos, hogy õ nem fog éhezni…

Gyur-
csány Ferenc

Fidesz-KDNP

Wallis Zrt.
Hajdú-Bét

Budai
Gyula

f.l.

Hrabal is megirigyelhetné

Ha jót szeretnének nevetni,
olvassák el a Lidové Noviny cí-
mû cseh konzervatív napilap
írását. A címe rögtön mosolyra
fakaszt: „Orbán már vesztésre
áll Bajnaival szemben.” No, de
következzen a cikk!

„A kezdet méltó az új csil-
laghoz” – olvasható az Orbán
már vesztésre áll Bajnaival
szemben címû cikkben. Lubos
Palata, a lap közép-európai té-
mákkal foglalkozó kommentá-
tora szerint Bajnai visszatéré-
sének dátuma – október 23-a,
a forradalom napja – jól volt
megválasztva.

A szerzõ úgy véli, bár a kor-
mányzó Fidesz nagygyûlésén
több mint 150 ezren voltak, és
Bajnai csak fele annyi embert
vonzott, a végeredmény mégis
Bajnai számára volt sikeresebb.
„Harcias beszéde, s az a tény,
hogy Orbán kihívójának jelent-
kezett, azonnal a népszerûségi
listák élére vitték õt, és még
alig létezõ mozgalma, az Együtt
2014 a Fidesz mögé a második
helyre került. Ha Bajnaival és
az Együtt 2014 nevû pártjával a
szocialisták is összekötnék ere-
jüket, már most legyõznék Or-
bán Fideszét” – írja a szerzõ.

„Annak ellenére, hogy a
magyarországi helyzet néhány
tekintetben Szlovákia Vladimir
Meciar (1992-1998) autokrata
kormányzása alatti helyzetére
emlékeztet, a két év múlva sor-
ra kerülõ választáson az ellen-
zéknek csak akkor lesz esélye
legyõzni Orbánt, ha összefog.
Ezt Bajnai is tudatosítja” – írja
a szerzõ, aki úgy véli, a Fidesz-
kormány Bajnai színrelépésére
tanácstalannak tûnik.

Napok hordaléka…
S most képzeljék el, milyen

cikk jelenhetne meg egy cseh
szocialista vagy liberális lap-
ban, ha ez egy konzervatív új-
ságban látott napvilágot!

Bohumil Hrabal is megiri-
gyelhetné ezt a bohózatot…

Hiába… Nehezen alkalmaz-
kodik a multi a jelentéktelen
dolgokhoz, egy olyan áramfo-
gyasztó helyhez, mint a Kápol-
na-hegy.

Eredetileg ez a Kápolna-
hegy Pethõhenyéhez tartozott,
aztán egy erõsen vitatható
„népszavazás” után Zalaeger-
szeg része lett. Csakhogy a me-
gyeszékhelynek már volt (van)
egy Kápolna-hegye. Az Eger-
szeghegyen…

Ez a két Kápolna-hegy nem
azonos. Ezt illene most már
tudnia a multi szolgáltatónak.
Ennek ellenére a Zalaegerszeg,
Egerszeghegy, Kápolnahegy fo-
gyasztási helyrõl kapom a
számlámat. Ami tõlem mintegy
tíz kilométerre van.

Nos, kedves e.on, el kellene
végre dönteni, hogy hol is
szolgáltatja nekem az áramot!
Zalaegerszeg, Egerszeghegy,
Kápolna-hegyen vagy Zalaeger-
szeg (Pethõhenye) Kápolna-
hegyen?

Ha gondok adódnak a mér-
legelésnél, szívesen küldök tér-
képvázlatot!

Nehéz lenne annál ocsmá-
nyabb, hiteltelenebb és hazu-
gabb tartalomjegyzéket össze-
állítani, mint az internetes
startlapé. November 5-én ezt

Kápolna-hegy - túltengés

A megosztott Fidesz

írja: „Megosztott a Fidesz az
elnökválasztás miatt”.

Nem tudtam mire vélni a
címet, hiszen nem készül a
Fidesz elnökválasztásra… Aztán
kiderült: az amerikai voksolás-
ról van szó.

Végignéztem a riportmon-
tázst: a megszólaltatott fide-
szes vagy KDNP-s politikusok
közül senki sem Obama gyõ-
zelmére voksolt, vagy azt sze-
rette volna.

Egyöntetû volt a vélemény
Romney gyõzelmét remélve.
Egy valaki volt, aki azt mondta:
ez amerikai belügy.

A megszólaltatott MSZP-s,
illetve LMP-s politikusok vi-

szont egyöntetûen Obama gyõ-
zelmében reménykedtek.

Így valóban megosztott a
kép.

De nem a Fidesz…

Óriási élményben lesz ré-
szük a -show ra-
jongóinak. Most már nyomta-
tásban is találkozhatnak a két
gigász szuper színvonalú el-
mefuttatásaival.

Ez a két szupersztár tény-
leg olyan, mint a bumeráng.
Akárhányszor elhajítják õket,
mindig visszajönnek. Sajnos…

Bumeráng

Boros-Bochkor

E.E.

Viszi valamire…

– Fiacskám, kapsz egy osztályfõnökit magatartásból, de
meg is kell, hogy dicsérjelek, mert máris olyan ártatlan
képpel tudsz hazudni, mint egy vérbeli politikus!...
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Jövõkép?

Rajz: Farkas László
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Külországokban magyar síneken (15.)
Kárpátaljai vonatnapló

Nem nagy idõt zötykölõd-
tünk a vonta kocsik-
ban, mikor az ablakon kite-
kintve megpillantottuk

állomását, illetve azt a
keveset, ami a köszöntésünkre
összesereglett falubeliekbõl
látszott belõle.

A ta-
valyi útjáról szóló beszámolók-
ból már tudtuk, hogy 2010-ben
is Nevetlenfaluban volt a leg-
bensõségesebb találkozója a
határon inneni és túli magya-
roknak. Kényeztetésben a töb-
bi állomásunkon, illetve szál-

Nohab

Nevet-
lenfalu

Kárpátalja Expressz

láshelyeinken sem szenved-
tünk hiányt utunk során, de a
nevetleniekbõl annyi szeretet
áradt felénk, az összetartozás
érzésének szavak nélküli ki-
áramlása olyan atmoszférát te-
remtett a rideg betonplacc
fölött, amit szavakkal ugyan-
csak nehéz volna leírni.

Miután kiáradtunk a va-
gonokból, s elvegyültünk a he-
lyiek között, az alkalmi szín-
padon elkezdõdött a köszönté-
sünkre összeállított program.

polgármester kö-
szöntõje után
Oroszi József

Molnár Béla

KDNP-s politikus, az Expressz
„vonatvezetõje” beszélt nem-
zeti összetartozásunkról, ben-
ne arról, hogy milyen nagy sze-
repe van a vasútnak, itt éppen
a Kárpátalja Expressznek is
abban, hogy végig „magyar”
síneken futva hozza el az anya-
ország üzenetét az elszakított
országrészekben élõ magyarok
számára.

Helyi fiatalok énekkel, tánc-
cal készültek a vendégfoga-
dásra, míg kupétársunk,

az erre az alkalomra, a
vonaton sebtében írt versével
váltott ki dörgõ tapsot a kö-
zönségbõl.

Miközben a „kultúrfalat-
kák” sorjáztak a színpadon, a
töltésen felállított „svédaszta-
lok” felõl ingerlõ illatok ter-
jengtek. Fehér szõtteseken a
helyi lányok-asszonyok által
sütött sütemények, pogácsák
„pironkodtak” garmadával, és
a szíves kínálásból sem volt
hiány. Nevetlenfalu híres a hely-
ben fõzött lekvárjairól is, s aki-
nek még fért valami a batyujába,
vásárolhatott a finomságokból.

Aligha volt közülünk egy is,
aki ne élvezte volna még óra-
szám a nevetleniek vendégsze-
retetét, de a menetrend min-
dent felülír. Eljött az ideje az
istenhozzádnak. Utolsó ölelé-
sek, puszik, kézfogások és a

Kótai
Margit

vonat a helyiek tömött sorfalai
mellett kigördült Nevetlenfalu
állomásáról.

Szinte láttuk még lobogni a
zászlókat, az integetõ karokat,
ám a vonatunk már átgördült
az határon, s az
alattunk kattogó kerekek gyor-
san repítettek bennünket Ma-
gyarország felé

A Kárpátalja Expressz me-
netrendje szerint (nem számít-
va a perceket)

álltunk meg
kicsivel hosszabb idõre. A vo-
nat vezetése elõre felhívta a
figyelmünket, hogy ne hagyjuk
el a vonatot, ugyanis ezen az
állomáson nem volt tervezett
hivatalos program. Ennek elle-
nére szép számmal jöttek ki a
magyarok köszönteni bennün-
ket, megcsodálni vonatunkat.
A lehúzott ablakokon és nyi-
tott vagonajtókon keresztül
folyt a barátkozás, magyar
zászlók lengtek kinn és bent
egyaránt, virágcsokrok, apró
ajándékok cseréltek gazdát.

Az emelkedett hangulatú
spontán ünneplést beárnyé-
kolta kissé, hogy Szatmárné-
meti magyar vezetése részérõl
senki sem vett részt a fizikailag
korlátozott, de lélekben annál
felemelõbb magyar-magyar ta-
lálkozón…

(Folytatás a következõ
számban.)

Érmihályfalva, az utolsó
külhoni állomás

ukrán-román

nagykárolyi
Szatmárnémetiben

F.L.

Kupétársunk versét olvassa az alkalmi színpadon.

Mesterházy Attila Ma-
gyar Szocialista Párt

Orbán-kabinet

, a
elnöke

interjút adott az olasz baloldali
lapnak. Ami nagyon rendben
van: hasonló a hasonlónak
örül. Mesterházynak, a jelenle-
gi rezsim baloldali ellenzéké-
nek, az MSZP-nek elnökeként
szíve joga, mondhatni köteles-
sége, hogy kritikákat fogalmaz-
zon meg az
intézkedéseivel szemben. Erre
megfelelõ hely a Parlament, de
kétségtelenül nagyobbat kon-
dul a szó, ha valamely európai
fórumon hangzik el, mint a
belterjes országgyûlésen.

Ha bármely jelentõs (bal-
oldali) nyugati médium tolmá-
csolja az itthoni ellenzék kép-
viselõnek véleményét, szerte
Európában rácuppannak az
azonos ideológiai gyökérzeten
élõ szusztársaik, s az jön le a

jámbor olvasónak, tévézõnek,
hogy Magyarországon az Or-
bán-kormány sáros csizmával
tapossa a demokráciát, mi
több a fasizmus sötét sikátora
felé taszigálja az országot.

Mesterházy most éppen a
választási regisztráció kapcsán
látja felsejleni a fasizmus ré-
mét, olyannyira, hogy ezt már
a Nobel-békedíjas EU sem néz-
heti tétlenül.

Az olasz lapban „Az unió
állítsa meg a fasiszta sodró-
dást” címû cikkben a szocia-
lista pártelnök úgy fogalma-
zott, hogy az Orbán-kormány
eddigi intézkedéseit „az ön-
kényuralom logikája sugallta,
nem a jövõbe tekint, hanem a
sötét, gyászos múltból meríti
táptalaját minden téren sza-
badsággyilkoló politikával: pol-
gárjogoktól a szociális jogokig.”

A cikkben Mesterházy azt
állítja többek között, hogy a vá-
lasztási regisztráció a 8 millió
magyar választópolgárból 1 mil-
liót elzár a voksolás lehetõsé-
gétõl, ami ugyan alapból mar-
haság, de a szocialista elnök et-
tõl is a fasizmus sárkányát látja
éledezni.

Mesterházy mindenképpen
jól beleérzett: a fasizmus rém-
képe jó hívószó bizonyos
európai körökben. Másrészt
szinte mindenre ráhúzható,
ami nem a baloldal szája íze
szerint való. De ami a sötét,
gyászos múltat, a szabadság-
gyilkoló politikát illeti… Mes-
terházy Attila fejében meg sem
fordul, hogy volt itt egy sötét,
gyászos, szabadsággyilkoló po-
litikát gyakorló korszak, ami
negyven évig tartott:

, sor-
tüzekkel, és
kivégzésével? S az „örökösök”
2006-ban békés tüntetõkre
lövettek.

Azt a sötét, gyászos, szabad-
sággyilkoló rendszert nem fa-
sizmusnak hívták.

Rákosi-
val, Gerõvel, Péter Gáborral,
Kádárral, Biszku Bélával

Nagy Imre társai

f.l.

Mesterházy a l'Unitának fasisztázott

Ebben nagymesterek Mester-
házyék…
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A szerzõ illusztrációja

Életének 87. évében, 2012. november
2-án, pénteken reggel, nagykanizsai ott-
honában váratlanul elhunyt
író, kutató-történész, a magyar Gulag-fog-
lyok krónikása.

Rózsás János – akit gyakran a „magyar
Szolzsenyicinnek” is neveznek – 1926.
augusztus 6-án született Budapesten. A
családja 1934-ben Nagykanizsára költö-
zött, majd ezt követõen itt élt. Az elemi és
polgári iskola elvégzése után nem tanul-
hatott tovább, mert a család anyagi hely-
zete nem tette lehetõvé, de ennek elle-
nére folyamatosan képezte magát. Német
nyelvbõl kiemelt „A” kategóriás vizsgát
tett, majd 1940-tõl segédtisztviselõ, jegy-
zõségi írnok, aztán a MAORT fõmér-
nökének (dr. Falk Richard ) titkárságát
vezette.

1944 decemberében, mint leventét
kivezényelték a frontra, egylövetû Mauser
puskával. 1944. december 22-én fogságba
esett a Somogy megyei Csömönd község
határában. A Vörös Hadsereg letartóztatta
és a 3. Ukrán Front haditörvényszéke a
Kiskõrös melletti Páhi községben 1945.
február 6-án 10 évi, javító munkatábor-
ban letöltendõ szabadságvesztésre és örö-
kös szibériai számûzetésre ítélte. Az volt a
vád ellene, hogy önként harcolt magyar
leventeként a Szovjetunió ellen. Az eki-
basztuzi lágerben 3 évet töltött együtt
Aleszander Szolzsenyicinnel, a késõbbi
Nobel-díjas orosz íróval. 1953 december
3-án jött el számára a szabadulás pillanata

Rózsás János

és jöhetett haza Magyarországra. Rózsás
Jánost a Szovjetunió Legfelsõbb Bírósá-
ga 1962. november 30-án bûncselek-
mény hiányában rehabilitálta. A haza-
térése után házasságot kötött Magyar
Magdolnával és három gyermekük
született.

Mûveiben hû képet adott a fogság
világáról, a Gulag Lexikon pedig a volt
rabtársaknak állított kitörölhetetlen em-
léket. Nagy nyomás alatt élt, mert folya-
matosan a KGB és a magyar titkosszol-
gálat ellenõrzését kényszerült elviselni.
Élete tanúbizonyság arra, hogy a hit és
az emberi szeretet csodákra képes a
legnehezebb élethelyzetekben is!

A nagy nyomás ellenére részt vett
Nagykanizsa város helytörténeti kutatá-
sában, így többek között a Nagy-Magyar-
ország Emlékmû visszaállításának gon-
dolata is hozzá fûzõdik, majd a könyvek
kiadásában és a gyûjtésben is nagyon
jelentõs szerepet vállalt és példát muta-
tott. A Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem szervezõje, ötletgazdája
és elõadója volt. Számos írással tisztelte
meg lapunkat, a Zalatájat.

Hitt abban, hogy a következõ nem-
zedék életminõségét nekünk kell felépí-
teni és felelõsek vagyunk gyermekeink
és unokáink magyar lelkületéért. Az
élete vége felé állandóan az ifjúság ne-
velésével kapcsolatos kérdések foglal-
koztatták, mert meggyõzõdése volt,
hogy a hazaszeretet, az erkölcs és a

magyar lelkület csakis együttesen ér-
telmezhetõ. Beszédeinek és írásainak
központi témája volt a hazafias nevelés
és példamutatás kérdésköre. A kilenc
éves szovjet Gulag rabságának történe-
tét, a kényszermunkatáborokkal kap-
csolatos kutatásait több kötetben örö-
kítette meg.

Rózsás János jelentõsebb elismerései:
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztje, Magyar Mûvészeti Akadémia
aranyérme, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztje (polgári tagozat),
Rotary díj, Magyar Mûveltség díj, Bethlen
Gábor díj, Zala megye és Nagykanizsa
díszpolgára.

Élete tanúbizonyság volt
Emlékezés Rózsás Jánosra

Rózsás János, a Bethlen Gábor díj át-
vételekor 2008-ban.

Megjött az ered-
mény .

egyelõre
megúszta, hogy kapás-
ból megvonjanak tõle
jelentékeny uniós tá-
mogatásokat, melyek-
hez akkor juthatunk
hozzá, ha a bûvös 3%
alatt tartjuk a költség-
vetési hiányt. (Nekünk
muszáj, némely orszá-
goknak nem. Ezt sem…)

A frissiben elvé-
gzett országelemzések
után az jött ki Brüsz-
szelben, hogy Magyar-
ország idén is és 2013-
ban is képes lesz meg-
felelni az elvárásnak,

Brüsszelbõl Ma-
gyarország

Olli, a brüsszeli jós

azaz a jelenlegi mutatók sze-
rint belül maradhatunk a (ki
tudja miért?) számunkra szigo-
rúan elõírt 3%-on.

Azonban, nehogy felhõtlen
legyen az örömünk, a brüsszeli

grémium illetékese,
gazdasági és pénzügyi biztos
megjövendölte, hogy 2014-ben
ez már nem fog menni. Az
Európai Bizottság liberális finn
politikusa (mint a vak juhász

Olli Rehn

sötétben a farkast) látja már,
hogy a magyar kormány kép-
telen lesz vonal alatt tartani
2014-ben a hiányt.

Teszi ezt abban a helyzet-
ben, amikor recseg-ropog az
euróövezet szekerének tenge-
lye, az unió tervezett költség-
vetésével meghatározó rezsi-
mek mennének szembe, ami-
kor nem lehet azt sem tudni,
hogy az újraválasztott
intézkedései hogyan hatnak
majd az európai gazdaságra.

Olli Rehn a teljesen kép-
lékeny összeurópai mutatók
árnyékában is képes két tize-
des pontossággal megmon-
dani, hogy mekkora lesz 2014-
ben a magyar költségvetés hiá-
nya, azé a költségvetésé, amely-
nek sarokszámai alighanem
még miniszter note-
szébe sincsenek beróva. A
nagyhatalmú pénzügyi biztos
ennek ellenére sejti már, mint

Obama

Matolcsy

macska az esõt, hogy nem jön
össze Orbánéknak a GDP-ará-
nyos költségvetési hiány 3%
alá való pofozása 2014-ben.

Nagyot tévednénk akkor,
ha pusztán Olli Rehn alaptalan
jóslatának tartanánk a brüsz-
szeli elõrejelzést. Alighanem
politikai döntés született an-
nak okán, hogy Magyarország
ne keveredjen ki könnye-
dén(?) a túlzottdeficit-eljárás
jármából, ami azzal járna, hogy
megvonhatnák tõlünk az uniós
tagságunkkal járó felzárkózási
alapokat.

Az uniós pénzek elvonása
viszont hatalmas csapás lenne
az Orbán-kormányra. Ami a
kisebb baj. A nagyobb az,
hogy az országra is, mind-
annyiunkra is.

f.l.
Olli Rehn: Látom a sötét 2014-et!

Fotó: Honéczy BarnabásFotó: Honéczy Barnabás

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Deák István

Pethõhenyének

Dr. Major Tibor

(Ördöghenye)

polgármester
régi vágya, hogy ismét vízimal-
ma legyen .
Mint egykor… Ennek érdeké-
ben felkért egy Németország-
ban élõ magyar vízimérnököt,
hogy fejtse ki ezzel kapcsolat-
ban szakvéleményét.

augusztus
végén bejárta a Pethõhenye

határában lévõ
egykori vízimalom maradvá-
nyait, még felelhetõ alapjait, a
volt malom környékét és a Zala
folyó érintett szakaszát. Sike-
rült néhány idevágó irattári
dokumentum másolatát átnéz-
nie, s Deák István jóvoltából a
korábbi mûszaki leírás részle-
teibe betekintenie.

Dr. Major Tibor szerint a
volt vízimalom helyén egy új, a
régihez hasonló, 20-22 KW tel-
jesítményû vízimalom újjáépí-
tése lehetséges és megvalósít-
ható. Ez a malom három célt
szolgálhatna:

– zöld energia fejlesztést és
gabona õrlését

– környezetvédelmi szem-
pontokat és a talajvíz meg-
emelését

– idegenforgalmi célokat
és munkahely teremtését

Ismerkedjünk meg a hát-
térrel!

„Az 1800-as évek végén az
akkori Zala megyében mintegy
200 gõz- és vízimalmot tartot-
tak számon. A Zala Megyei Le-
véltár 1949-es statisztikája sze-
rint a megye akkori területén
mintegy 180 malom, a kiseb-
bített megye területén pedig
mintegy 140 malom mûködött.
Az 1940-es évek elején még
mintegy 37 malom õrölt a Zala
folyón.

A malmok száma egyéb-
ként az elmúlt évszázadokban
folyamatosan csökkent. Csök-
kent a Zala folyó vízhozama is,

Újra õröl a pethõhenyei malom?

ami szintén a malmok számá-
nak fogyását gyorsította.

A malmok világa felett el-
járt az idõ. A valaha híresen
szép Zala-rét eredeti szépsége
is részben a múlté. A gyors
romlás egyik oka viszont az
1950-tõl évtizedekig regnáló
voluntarista politikai kurzus.

Egykoron természetes volt
a vízimalmok ilyen célú mun-
kába állítása, csakhogy a poli-
tika ebbe is beleszólt és az ipa-
rosítás, valamint a nagyüzemi
termelés elterjedésébe nem
fért bele ez a fajta kultúra,
csak mutatóban lehetett meg-
hagyni vízimalmokat.” (Forrás:
Zalamalom.hu honlap).

Az 1960-as évekbeli szabá-
lyozásakor a Zala folyót új me-
derbe terelték, ezzel lehetet-
lenné tették a malmok mûkö-
dését, esetleges késõbbi hely-
reállítását. A régi épületeket
nagyrészt elbontották és az
enyészet megtette hatását az
eltelt évtizedek alatt. A mal-
mok leállításával, zsilipek tönk-
retételével a réteken drámai
mértékben csökkent a több-
nyire erõsen kötött talaj víz-
szintje, ami a rétek állapotát
súlyosan befolyásolta.

Száz éve épült és mintegy
ötven éve hagytak fel a mûköd-
tetésével annak a vízimalom-
nak is, ami a Zala menti Pet-
hõhenye határában állt, és az
általa termelt árammal el tud-
ták látni a szomszédos tele-
püléseket is.

A maga korában igen mo-
dern vízimalom annak idején a
Zala gyors folyására és esésére
épült, és több mint ötven éven
át mûködött. Késõbb a megnö-
vekedett árvízi veszélyre hivat-
kozva megvonták engedélyét
és lebontották.

A malom eredeti tervei je-
lenleg is megvannak és alapjai

még részben állnak. Most Pet-
hõhenyén felmerült az egykori
létesítmény újjáépítésének öt-
lete. Itt nemcsak az anyagi ha-
szonról, hanem környezetvé-
delmi szempontokból is igen
szerencsés kezdeményezésrõl
van szó. A malom tavába visz-
szaköltözhetne az a száz évvel
ezelõtti vízi világ, olyan halak
jöhetnének vissza, amilyenek a
Zalából már rég eltûntek. Sõt,
ezen felül elképzelhetõ, hogy
néhány, a Zalára telepített ma-
lom helyreállítása és üzembe
helyezése tájrehabilitáció vagy
akár áramtermelés céljából is
rendkívül ígéretes megoldás len-
ne. Így a híresen szép Zala-völgy,
Zalaegerszeg közelében és má-
sutt is, megmenekülne a továb-
bi pusztulástól – fogalmazta meg
véleményét dr. Major Tibor.

Vajon milyen forrásból sze-
retnék megvalósítani ezt a ter-
vet? – kérdeztük Deák Istvántól,
Pethõhenye polgármesterétõl.

– Tavasszal rendeztünk egy
konferenciát a „Zala a Bala-

tonért, Balaton a Zaláért” cím-
mel”. Sajnos sok érintett még
azt a fáradtságot sem vette,
hogy visszajelezzen: nem tud
résztvenni az összejövetelen.
Szerintem még a szakemberek
többsége sem veszi komolyan
azt a problémát, ami a Zala
völgyét fenyegeti. S ha ez a te-
rület veszélyben van, akkor ve-
szély fenyegeti a Balatont is.
Dr. Major Tibor mérnök úr
szakvéleményében kiemelte,
hogy a malmok leállításával, a
zsilipek tönkretételével óriási
mértékben csökkent a talaj
vízszintje, ami tönkretette a
rétek állapotát. Mint azt a mér-
nök úr hangsúlyozta, a malom
újjáépítése három fontos célt
is szolgálna. Nos, a zöld ener-
gia fejlesztése, a környezetvé-
delem, az idegenforgalom olyan
fontos kérdések napjainkban,
s a jövõ szempontjából is, hogy
biztosan lehetne erre a beru-
házásra európai uniós pályá-
zati forrást találni – mondta
Deák István.

Az enyészet megtette hatását. Az egykori pethõhenyei malom
maradványai.
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Megfelelõ helyen…

– Tudod, becsõdöltem a vállalkozásommal, így aztán
kénytelen voltam tanácsadóként elhelyezkedni.

Vacsoracsata recept

– Érdekes, szívem, pedig az adásban a Fekete Pákónak
nagyon ízlett…
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feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Zalatáj

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

– Már régóta igény van ar-
ra, hogy legyen itt egy emlék-
hely. Az évforduló felgyorsí-
totta az eseményeket. Az itt
látható kiállítással Mindszenty
József születésének 120., temp-
lomunk felszentelésének 85.
évfordulójára emlékezünk –
mutat körbe
ferences szerzetes a

to-
ronyszobájában. – Összekap-
csoltuk a két eseményt, hiszen
Mindszenty József építtette a
templomunkat, 15 évig volt itt
plébános. Azt gondolom, hogy
ezzel a kiállításunk kicsit spe-
ciálisabb, egyedibb lett – foly-
tatta Kardos Csongor.

– A tárgyak, dokumentu-
mok egy része valamilyen ti-
tokzatos okból megmaradt a
plébánián. Legalábbis azok,
amelyek a templom építésével
kapcsolatosak. A templomépí-
tõ bizottság jegyzõkönyveit, az
1925/26-ból származó levele-
ket a kiállításra készülve talál-
tuk meg. A kolostor anyagából
származó legértékesebb doku-
mentum Deák Sulpic naplója.
A rendházfõnök ezt kineve-
zésekor kezdte írni. Az elsõ há-
rom év részletes beszámolója
rendkívül érdekes olvasmány.
Segítséget kaptunk közintéz-
ményektõl és magángyûjtõktõl
egyaránt. Híveink közül a 82
éves Andor Imrét Mindszenty
József még hittanra tanította.
Tõle sok értékes dokumentu-
mot kaptunk, amelyek a kiál-
lításon is szerepelnek.

– Valószínûleg azért, mert
ezzel foglalkoztak a legke-

Kardos Csongor
zalaeger-

szegi Jézus Szíve Plébánia

– Hogyan gyûjtötték a ki-
állítás anyagát?

– Mindszenty József élet-
mûvébõl a zalaegerszegi tevé-
kenysége a legkevésbé ismert...

Mindszenty Józsefre emlékezve
Beszélgetés Kardos Csongor ferences szerzetessel

vesebbet. Az ada-
tok rendelkezésre
állnak, valamennyi
dokumentum hoz-
záférhetõ. A mi ki-
állításunkon ép-
pen a zalaegersze-
gi tevékenysége
kap hangsúlyos sze-
repet, de termé-
szetesen foglalko-
zunk az üldözte-
tés, a fogság, az
emigráció esemé-
nyeivel is, Zala-
egerszeg rengete-
get köszönhet Mind-
szentynek, akinek
iskola- és temp-
lomépítõ tevékeny-
sége a mai város-
kép kialakulására
nézve is jelentõs.
Újságot alapított,
nyomdát létesí-
tett, könyveket írt,
gazdaságot veze-
tett. Munkássága a
zalaegerszegi hit- Kardos Csongor

Mindszenty József

életre napjainkig ható.

– Az akkori hatalom számá-
ra rendkívül kényelmetlen volt
Mindszenty személye és hely-
zete. A bebörtönzött bíborost
1956-ban kiszabadító katonák
parancsnokát, Pálinkás õrna-
gyot egy évvel késõbb kivé-
gezték. Én egyházi iskolába jár-
tam a rendszerváltás után, de
Mindszenty még akkor is mel-
lõzött volt, keveset hallottunk
róla. Az a tény, hogy a plébá-
niánkon ezt a kiállítást dr.
Áder János köztársasági elnök
nyitotta meg már jelzi, hogy
ebben a tekintetben gyökeres

– A diktatúra évtizedeiben
a bíboros személyét a kleri-
kális reakció fogalmával kap-
csolták össze…

H
ungarikum

H
ungarikum

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

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

fordulat várható – állapította
meg Kardos Csongor.

– Engem különösen megfo-
gott a templom építése kap-
csán az a társadalmi összefo-
gás, ami a 20-as évek rossz gaz-
dasági helyzetében, Trianon
után itt kialakult. Ebben a vá-
ros is benne volt, például az
építési terület átengedésével.
Ezt a templomot két év alatt
felépítették. Rengeteg ember
járult hozzá pénzzel, építõ-

– A kiállítás elõkészületei
közben biztosan érték új in-
formációk, élmények...

anyaggal vagy munkával, A mai
mértékkel milliárdos nagyság-
rendû beruházás motorja Mind-
szenty József volt.

– A kiállított anyagok egy
részét decemberben visszaadjuk
a tulajdonosoknak, majd tavasz-
szal átrendezve, más idõszaki
kiállításokkal felváltva ismét lát-
ható lesz a tárlat. Kiállítást ter-
vezünk a magyar ferences kí-
nai misszió néhány évtizedérõl.
Még sok más tervünk is van...

– A tárlat december elsejéig
látogatható. Lesz folytatás?

sl

A tárlat december elejéig látogatható.
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Ígéretünkhöz hí-
ven megkerestük

,
pol-

gármesterét, aki
készségesen vála-
szolt kap-
csolatos kérdé-
seinkre.

– A 2005-ben
kötött szerzõdés
nyilvánosságra ho-
zásának az ön-
kormányzat ré-
szérõl akadálya
nincsen, hiszen
azt a képviselõ-
testület nyilvá-
nos ülésen tár-
gyalta. Az üzleti
korrektség úgy

Gyutai Csabát
Zalaegerszeg

ZTE-vel

– Nyilvános-
ságra hozható-e
az a szerzõdés,
ami a város és a
ZTE FC Zrt. kö-
zött született?

„Pontos és õszinte helyzetképet kértünk”
Látlelet kék-fehérben – feketén (5.)

kívánja, hogy ehhez a másik
fél, Nagy Ferenc is járuljon
hozzá. Az önkormányzat eb-
ben partner.

– Jelenleg évi 90 millió fo-
rint közvetlen támogatást ad a
város. Ebbõl mintegy évi 40
millió forintot a hitelezõ bank-
nak utalunk, a fennmaradó
részt pedig a ZTE FC Zrt.-nek
közvetlenül adunk.

– 2005-ben gyakorlatilag a
város konszolidálta a ZTE FC
Zrt.-t összesen 440 millió fo-
rintból. Akkor Zalaegerszeg
generálisan átvállalt egy 140
millió forintos hitelt, ez 2011-
re kifutott, vagyis kifizette a
város. 2005. július 21-én kötte-
tett egy újabb hitelszerzõdés,
ami 200 millió forintról szól,
ez 10 éves futamidejû, 2015-
ben jár le, ami azt jelenti, hogy
bármi történjék is a ZTE-vel,
akkor is fizetnünk kell. Ennek
tõketörlesztése évi 20 millió
forint, s ezen túl még van egy
100 millió forintos hitelfelvé-
tel is, ami szintén 2015-ben jár
le, ennek az éves tõketörlesz-
tése 10 millió forint, tehát az
éves támogatásból 30 millió
forint a tõketörlesztés és még
plusz a kamatok, ami 10-15
millió forint között mozog. Ez

– Mekkora összeggel támo-
gatja a város a klubot?

– Milyen tehertételt jelent
a városnak a ZTE FC Zrt. ko-
rábbi hitelfelvétele?

legutóbb 45 millió forint volt,
de folyamatosan csökken, mi-
vel futnak ki a hitelek. Ez azt
jelenti, hogy mintegy 50 millió
forint közvetlen pénzügyi tá-
mogatással gazdálkodhat a klub.
Tehát az akkori csõdhelyzet
elkerülése máig hatóan és még
három évig komoly terheket
jelent. Ugyanakkor ami a váro-
si támogatásból marad a kész-
pénzes rovaton, nos az sem ke-
vés. Ha ehhez hozzátesszük,
hogy Zalaegerszeg segíti a ZTE
labdarúgó akadémia mûködé-
sét is, s a sportlétesítmény
gondnokságot, ami évente 90
millió forintból gazdálkodik, s
ennek meghatározó része a
labdarúgó klub által használt
rész, akkor azt mondhatom,
hogy évente 160-170 millió
forinttal támogatja a város a
ZTE FC Zrt.-t. Ez ma Magyar-
országon az önkormányzati
szférát tekintve kiemelkedõ
összegnek számít az NB I-es
mezõnyben is. Ezért mondtuk
azt tavasszal, hogy nem a város
esett ki az elsõ osztályból, mi
helytálltunk a támogatási ver-
senyben. A közöttünk lévõ
szerzõdés értelmében a ZTE
elnöke gyakran emlegeti, hogy
a támogatás inflációkövetõ mér-
tékét kellene az önkormány-
zatnak utalnia. Itt fontos a tisz-
tánlátás! A megállapodás szá-
mos kötelezettséget tartalmaz
a ZTE számára, olyanokat, ami-

ket nem az önkormányzatnak
kell teljesítenie. Ezt a szerzõ-
dést az önkormányzat tulaj-
donostársként kötötte, sajnos
azóta a fõtulajdonos a többsé-
gi tulajdonrészt megvásárolta.
Gondolom, ha a tulajdonosi jo-
gok rászálltak, a kötelezettsé-
gek is terhelik. Erõsen vitatott
ez az inflációkövetõ támogatá-
si követelés. Nagyon fontos
eleme ennek a szerzõdésnek,
hogy kiesés esetén a szerzõdés
úgy rendelkezik: az éves támo-
gatás csökkenthetõ az éves
banki törlesztés mértékéig,
ami jelenleg évi 40-45 millió
forint. Ez esetben az önkor-
mányzatnak csak a bank felé
kellene utalnia, a klub felé
nem. Mi nem a támogatás csök-
kentésével reagáltunk a kiesés-
re, hanem kiadtunk egy köz-
leményt, amelyben megfogal-
maztuk az elvárásainkat a ZTE-
vel kapcsolatban, világos kon-
cepciót vártunk, egy klubmo-
dell-váltást, egy olyan elképze-
lést, ami egyértelmû helyzetet
teremt az utánpótlás-nevelés-
ben. Fenntartjuk, hogy a jelen-
legi támogatást folyósítjuk a
késõbbiekben az azonnali visz-
szajutás érdekében.

– Valóban az elõzõ ciklus-
ban történt és nem én tárgyal-
tam a ZTE fõtulajdonosával.
De az okokat azért ennek elle-
nére azt hiszem, hogy értem. A
fõtulajdonos abban az idõben
egészen grandiózus és azzal
arányosan kockázatos elképze-
léseket fogalmazott meg. Új tu-

– Miért volt szükség a ZTE-
részvények eladására? Tudom,
hogy nem az Ön idõszakában
történt, megkereshetjük a ko-
rábbi polgármestert…

lajdonosi szerkezetrõl, az új-
nak nevezhetõ jelenlegi sta-
dion helyett egy a városban
máshol megépülõ vadonatúj
arénáról, jelentõsen megemelt
mûködési költségvetésrõl szól-
tak az elképzelések. Egy regio-
nális sztárcsapatról. Ez nem
Zalaegerszeg nagyságrendje
volt, ezen az úton mi nem vál-
lalhattunk a közösség kontó-
jára kötelezettségeket és koc-
kázatokat. Az az ominózus szer-
zõdés kikötötte az igazgatóta-
nácsi ülésekre az együttszava-
zás kötelmét. A tervezett úton
mi nem tudtunk együtt tartani
a fõtulajdonos álmaival, de
megakadályozni sem akartuk
benne. Ezért adtuk el az egyéb-
ként is kisebbségi tulajdon-
részt. Az más kérdés, hogy én
egy pillanatig sem éreztem,
hogy bármennyire is hiányzott
volna a város ezen az úton a
fõtulajdonos számára. Nem mi
tukmáltuk rá a tulajdonrészün-
ket, hanem õ akarta minden-
képpen megvenni. Talán azt
remélte, hogy az övével együtt
tudja majd jó áron eladni egy
új befektetõnek, tulajdonos-
nak. Akkor nagyon kellettek a
részvényeink, most mégis az
azokhoz tartozó kötelezettsé-
geket kérik rajtunk számon.
Érdekes eset…

– Amit kértünk, arra nem
kaptunk semmi választ. Pontos
és õszinte helyzetképet kér-
tünk. Ezeket a kérdéseket most

– Ezért is gondoltam, hogy
érdemes megkeresni Önt, hi-
szen ezek a dolgok még nem
jelentek meg nyomtatásban. A
fentiekben részletezett nagy-
vonalú támogatásért cserébe
mit kapott a város!

Gyutai Csaba: – Jelenleg legnagyobb támo-
gatója a klubnak a város.

A riválisok ellen nem termett sok babér...
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újra fel lehetne tenni. Világos,
pontos, szakértõk által hitele-
sített gazdasági helyzetképet
szeretnénk a klub részérõl.
Tudni illene, hogy mit kell sta-
bilizálni, mit kell újraépíteni.
Egyáltalán újraépíthetõ-e a klub?
Szeretnénk megismerni a ZTE
szponzori szerkezetét, s a töb-
bi támogató szerepvállalásának
mértékét, illetve a jövõre vo-
natkozó szerepvállalását. Vilá-
gosan szeretnénk látni azt,
hogy a klub kizárólagos tulaj-
donjogával rendelkezõ Nagy
Ferenc milyen elképzelésekkel
rendelkezik a klub finanszíro-
zásával és jövõjével kapcsolat-
ban. Ezt sem láttuk eddig. S
végül szeretnénk megismer-
kedni azzal a titkos befektetõ-
vel, amely tavaly õsszel be lett
jelentve. Azt mondták, hogy
szeretné felvenni a várossal a
kapcsolatot. Azóta sem jártak
nálunk. A helyzet megoldása a
fõtulajdonos kezében van, va-
lamilyen változásra szükség
lesz. Egy változtatást ki lehetne
kényszeríteni azzal, hogy a tá-

mogatási szerzõdést felmond-
juk, ami természetesen a banki
kötelezettségekre nem vonat-
kozhat. E lépéstõl a városve-
zetés részérõl mindenki ódz-
kodik, különös abban a szituá-
cióban, amikor a klubnál leg-
inkább akkor van fizetésnap,
amikor az önkormányzat utalja
a támogatást. Valamilyen elha-
tározásra a fõtulajdonosnak el
kell szánnia magát. Azt nem lá-
tom járható útnak, ami 2005-
ben történt, vagyis egy újabb
több száz milliós hitelfelvétel-
lel a város konszolidálja a tár-
saságot. Mi 2011. április 20.-ától
folyamatosan megoldási javas-
latokat, újratárgyalási szándé-
kokat tettünk le a fõtulajdonos
asztalára. Az inflációkövetést
nem biztosította a város, mert

nem tudta. Annak az lett volna
az ára, hogy nagyon rövid idõn
belül az összes többi sportág
támogatását be kellett volna
szüntetni. Ezért azt javasoltuk,
hogy hosszabbodjon meg a kö-
zöttünk lévõ szerzõdés 2017.
december 31-ig a 90 milliós tá-
mogatási összeggel.

– Ezt a szerzõdést minden-
képp újra kell tárgyalni. Reális
helyzetképet kell kapnunk a
ZTE állapotáról, hogy világo-
san lehessen látni a valós moz-
gásteret. Számunkra nagyon
fontos az a több száz fiatal, aki
az utánpótlás keretében készül
a jövõ feladataira. Az a leépü-
lés és háttérbe szorulás, ami
ezen a területen látszik az egész
zalaegerszegi foci jövõjét fe-
nyegeti. A tehetségeinket sorra
viszik el a környezõ és távo-
labbi klubok, a 19 és 17 éves
korosztály kiesett a legmaga-
sabb osztályból. Megmagyaráz-
hatatlan és elfogadhatatlan
mélyrepülés kezdõdött a klub-

– Akkor is, ha NB III-as
lenne a csapat?

nál és világosan látszik, hogy
ez nem csak a felnõtt csapat
szereplésében ölt testet.

– Az önkormányzat jelenle-
gi helyzetében, az ország álla-
potában nem vállalható az éves
90 milliós támogatásnál na-
gyobb összeg. De ebbõl is 50-
55 millió a készpénz. Ha van
ez az 50 millió forint, az MLSZ-
tõl kap a klub valamennyi tá-
mogatást a TV-s jogdíjak után,
nyilván szponzori támogatáso-
kat is össze kell és lehet gyûj-
teni, ott van a nézõbevétel is.
Így összejöhet egy 150 milliós
költségvetésû klub úgy, hogy a
tulajdonos támogatása még
nincs benne. Ez egy erõs NB
II-es csapatot jelent. Erre az

– Ez a helyzet tartha-
tatlan…

alapra jöhet rá a tulajdonos
ambíciója és támogatása és eb-
ben az összefüggésben lehet
NB I-rõl beszélni. A kérdés az,
hogy Nagy Ferenc akarja-e és
tudja-e ezt a szerepet vállalni.
Továbbá természetesen az, hogy
idõközben mekkora adósság
gyûlt össze. Errõl gyakorlatilag
semmi hiteleset nem tudunk.
Az önkormányzat a tradíciók
okán is érdekelt abban, hogy
színvonalas labdarúgás legyen
Zalaegerszegen, de a lehetõ-
séghez kell mérni a helyzetet.

– Elõször is szeretném egy-
értelmûsíteni, hogy Nagy Fe-
renccel kapcsolatban nincs
személyes problémája a Város-
házának. A ZTE helyzetével és
a kialakuló folyamatokkal kap-
csolatban viszont erõs aggá-
lyaink és fenntartásaink van-
nak. Ez vonatkozik az eredmé-
nyességre, a gazdálkodásra és
az utánpótlás helyzetére egy-
aránt. A tulajdonosváltás lehe-
tõségét maga Nagy Ferenc
hozta szóba több alkalommal
is. Az sem titok, hogy én ma-
gam is tudok legalább két ko-
moly befektetõi szándékról az

– A tulajdonosváltás meg-
oldást jelenthet-e?

elmúlt idõszakban. Ezek a be-
fektetõk a város jelenlegi tá-
mogatási mértékét egyértel-
mûen versenyképesnek minõ-
sítették. Tulajdonosváltás még-
sem történt, amennyire isme-
rem azért, mert egyrészt nem
volt világos, hogy mennyi adós-
ságot kell átvenni, másrészt a
meglévõ szerzõdéses kötele-
zettségeket túlzónak tartották
és legfõképp azért, mert a kért
vételárat nem tartották reális-
nak. Ami tény: jelenleg legna-
gyobb támogatója a klubnak a
város. Nem tudom megérteni
azokat a hangokat, s az idõn-
kénti kirohanásokat a város el-
len a sajtóban, internetes portá-
lokon, amik megjelennek. Ilyen-
kor azt érzem, hogy az egyet-
len támaszába rúg bele a klub.

– Igen, tudok róla és na-
gyon sajnálom. Azt gondolom,
hogy nem ezt érdemelné az
egyetlen megmaradt komoly
támogató a klub részérõl.

– Tele volt ilyen nyilatko-
zatokkal tavasszal a sajtó...

Ekler Elemér
A közönségre nem lehet panasz.

Megtisztulást! – követelik a szurkolók. Joggal…

Csákváron 2-0-ra kapott ki az egerszegi csapat.

A sorozat korábbi cik-
kei honlapunkon találhatók:
www.zalatajkiado.hu
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Elfeledett évforduló (22.)
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.

2012. márciusában érkez-
tünk el a Zalatáj sorozatában a
labdarúgó szakosztály egyik
legfontosabb állomásához: NB
I-be jutott a ZTE. Az abszolút
újonc zalai csapat óriási meg-
lepetésre nem a kiesés, hanem
a „Vidék legjobbja” címért küz-
dött elsõ élvonalbeli szezon-
jában.

Szõcs János

„– Mire a legbüszkébb, ha
visszatekint a zalaegerszegi
évekre?

, a sikerkovács
szerkesztõségünknek adott ko-
rábbi nyilatkozatában így em-
lékezett erre:

– Arra, hogy az országban
elsõként Zalában, Pacsán lett
labdarúgó sportiskola, kollé-
gium. Rengeteg tehetség ke-
rült ki innen. S persze arra
is szívesen emlékszem vissza,
hogy annak a csapatnak a
trénere voltam, amely abszolút
újonc létére a hatodik helyet
szerezte meg az élvonalban.
Mindmáig bennem van, hogy a
bajnokság befejezése után ne-
ves szakemberek, Bukovi Már-
ton, Baróti Lajos és Lakat
Károly figyelmeztettek: »Fiatal
edzõ vagy, ilyen nagy siker
után nem szabad Zalaeger-
szegen maradni, mert a ZTE
ki fog esni a következõ év-
ben.« Nem lett igazuk. Ekkor
kezdtük el azt a csapatépí-
tést, amely során zalai tehet-

ségekre számítottunk elsõ-
sorban.

– A pesti nagycsapatok el-
leni találkozókra a játékosok
háromszorosan is rákészültek.
Nem kellett a magánéletükkel
foglalkoznom. A Honvéd kulcs-

– Bizonyára önben is élén-
ken él még az a bizonyos Hon-
véd elleni havas, jeges, viharos
mérkõzés… Volt-e elõtte vala-
milyen speciális felkészülés?

embereire felkészültünk, de
arra a borzalmas idõjárásra
nem tudtunk. 2-0-ra vezettünk
az elsõ félidõ után, a szünet-
ben fölösleges volt az edzõi
utasítás. A fiúk teljes erõbedo-

bással küzdöttek, míg a Hon-
véd-játékosok szinte megbé-
nultak. Késõbb tudtam meg
Lakat Károlytól, hogy a váloga-
tott Kocsis Lajos a szünetben
cserét kért. Annyira fázott,
hogy nem tudta folytatni a já-
tékot. A mérkõzés után húsz
percig ültünk a forró vízben, s
arról beszélgettünk, hogy ez a
csodálatos zalai közönség meg-
érdemelte a sikert, hiszen az
ítéletidõ ellenére is kitartott.

– Igen. Vereséggel távozott
az Újpest, a Honvéd és a Fradi.
De megemlíteném még az MTK
elleni szezonzárót is, a 4-0-ás
gyõzelemmel méltóképpen bú-
csúztunk a közönségtõl.”

Szõcs mestert márciusi szá-
munkban megkérdeztem: kit
tartott ebben az idõszakban a
legnagyobb tehetségnek? Így
válaszolt: – volt
meg leginkább az a képesség,
amit nem lehet tanítani.

Soós Istvánnal kapcsolat-
ban én is elfogult vagyok. Ezt
nem is tagadom. Nem csak
azért, mert diáktársak voltunk
Nagykanizsán, s egy városi
diákbajnokság döntõjében ját-
szottunk is egymás ellen (Õ a
Mezõ-gimnázium, én a vegy-
ipari technikum csapatában),
hanem azért, mert számomra
is õ volt a „labdarúgó” a ZTE-nél.
Egy korábbi cikkünkben így
emlékszik erre az idõszakra:

– Abban az évben mind-
három pesti nagycsapat kapi-
tulált Zalaegerszegen…

Soós Istvánban

„– Nehezen, mondhatni rej-
télyes körülmények között ke-
rült Zalaegerszegre, mégis a
klubhûség példáját adta az
utódoknak. Úgy tudom, egy-
szer azért fejébe vette, hogy
visszamegy Nagykanizsára…

A ZTE csapata, amely 1972/73-ban abszolút újoncként a 6. helyet szerezte meg az NB I-ben.
Álló sor, balról: Molnár, Szabó, Soós, Papp I., Mihalecz, Gáspár, Szimacsek, Józsi, Bita.
Guggolnak: Filó, Kocsis I. Vigh, Fehér II., Déri, Prokisch, Tóth Gy. A csapat tagja volt még, de a
képen nem szerepel: Bolemányi, Tóth J., Kocsis II. és Márkus.

Szõcs János, a sikerkovács
vezetõedzõ.

Soós István 403 NB I-es mérkõzésen 69 gólt szerzett a ZTE
színeiben.
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– 1979-ben történt, Palics-
kó Tibor volt az edzõ. Sokáig
sérült voltam a lovaglóizmom-
mal, mûtét lett a vége. A lényeg
az, hogy a mester nem hitte el,
hogy valóban sérült vagyok.
Akkor döntöttem el, hogy visz-
szatérek Kanizsára, ám Tibi
bácsi nem engedett.

– Mert neki még nem bi-
zonyítottam. Hát ez röhej! –
mondtam. – Magát a párt he-

– Miért?

lyezte ide! Miért kell
nekem minden ed-
zõnek bizonyítani? –
ugrottam neki sze-
génynek. Szó szót kö-
vetett, összecsomagol-
tam, lementem a Bala-
tonra. Mint késõbb
megtudtam, a kanizsai
szurkolók közben le-
vélben megfenyeget-
ték Ujvári Sándort, a
megyei tanács elnö-
két. „Véletlen balese-
tet” helyeztek kilátás-
ba, ha nem enged el
a ZTE.

– Szerencsére. Mert
ezután következtek pá-
lyafutásom legszebb
évei. Hogy a játékos-

– Végül is maradt,
s a tanácselnököt sem
érte „baleset””…

társak sem nehezteltek rám,
azt bizonyította, hogy a spa-
nyolországi túrán megtartott
kapitányválasztáson csak egyet-
len szavazattal maradtam el
Micitõl (Mihalecz István – a
szerk.). Jól sikerült a szezon,
ekkor lettem válogatott.

– Nyugodtan mondhatom,
hogy barátként váltunk el. Ak-
kor már tudtam, hogy miért
mondta korábban, hogy neki

– Palicskó Tibor is elége-
dett lehetett, hiszen bizonyí-
tott neki.

még nem bizonyítottam. Fel
akart húzni, hogy csakazértis
hangulatban legyek. Mit mond-
jak? Sikerült neki.

– Azt hiszem, Szõcs János
kedvelt engem. Nem volt gon-
dunk egymással. A mester az
elsõ idõszakban nagyszerûen
dolgozott. Kitûnõen fel tudott
készíteni bennünket egy-egy
mérkõzésre.”

– Az elsõ NB I-es edzõvel
milyen volt a kapcsolata?

40 év távlatából tekintünk
vissza arra az
idõszakra, amit úgy emleget-
tek az országban akkor, hogy a
„zalaegerszegi csoda”.

– A csapat akkor a háttér
varázsa alatt állt. Fantasztikus
volt az emberek hozzáállása a
focihoz. Férfiak, nõk, gyerme-
kek jöttek a mérkõzésekre, 20-
22 ezer ember préselõdött be
a stadionba. Mindenki élt-halt
a fociért az egész megyében.

Soós Istvánnal

– Csoda volt az az idõszak
valóban? Hogy érzed ezt most?

Még Nagykanizsán is. Sokan
jártak át a mérkõzéseinkre.

– Természetesen óriási ha-
tással volt ránk. Ha százaléko-
san kellene boncolgatni a siker
összetevõit, akkor a közönség
30-40 százalékot jelentett. Vall-
juk be õszintén: játéktudás alap-
ján nem a hatodik helyen vol-
tunk. Akkor még más értéke
volt a magyar bajnokságnak.

– Volt egy nagyszerû ed-
zõnk, Szõcs János, aki szakmai-
lag, fizikailag nagyszerûen fel-
készítette a csapatot. Ez a
komplex mentalitás átragadt a
Pestrõl érkezett játékosainkra
is. Zalaegerszegnek akkor va-
rázsa volt. Emlékszem: amikor

– Ez a légkör nyilván átra-
gadt a játékosokra is…

– De mégis hatodik lett a
ZTE. E fantasztikus közönség-
háttér mellett mi volt még a
siker receptje?

a BEK elõdöntõjébe jutott Új-
pest labdarúgói megjelentek a
zalaegerszegi stadion játékos-
kijárójában, dermedten néztek
egymásra: mi van itt? – tették
fel egymásnak a kérdést. Fan-
tasztikus, Magyarországon egye-
dülálló hangulat fogadta õket.

– Lehet, hogy nem vettek
komolyan bennünket. Utána
hajtotta õket a visszavágási
vágy. Már másképp kezeltek
bennünket.

– Ez már egy másik kor.
Nagy a jövés-menés, félévente
váltják egymást a játékosok. A
mi idõnkben részben azért
mentek ki a meccsre a nézõk,
hogy láthassák Bolemányit,
Papp Tónit, Mihaleczet, Tóth
Gyulát, Prokisch Karcsit, Sza-
bó Rezsõt – sorolhatnám még
hosszasan az egerszegieket –, a
másik oldalon Albert Flóriánt,
Fazekast, Benét, Kocsis Lajost,
s a többieket. A mai csapatból
csak Kocsárdi Gergõt és Vla-
szák Gézát ismerem. Volt egy
játékos, aki elkerült Zalaeger-
szegrõl. Balázs Zsoltban láttam
fantáziát. Már õ sincs itt. Ez a
csapat már nem a ZTE.

A riportsorozat korábbi
részei olvashatók honlapun-
kon:

– Az elsõ évben minden
fõvárosi csapatot megvertetek
Zalaegerszegen…

– Mi a véleményed a mos-
tani ZTE-rõl?

E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu

Két ferencvárosi játékost csap be az ördöngösen cselezõ Bita.

A két kapitány, Papp Antal és Bálint

László választ a ZTE-FTC mérkõzésen.

Soós István: – Ez a csapat

már nem a ZTE.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Nem szabad elkövetni azt a
hibát, hogy egy fiatal hölgyet

nevezünk egy
cikkben. A lovagias magatartás
elnézést ír elõ. Ráadásul együtt
emlegettem egy másik „néni-
vel”, aki még nem jelezte kifo-
gását, hogy a cikksorozatban
szerepel.

De maradjunk Beánál, aki-
tõl reklamáló levele után azon-
nal elnézést kértem. Nekem
nyilván nem Bea néni, de a 10-
11 éves gyermekeknek termé-
szetesen az. Én is úgy értet-
tem. A beszélgetés során azon-
ban neve-
zem. A zalaegerszegi hölgy el-
tökélt szándéka, hogy segíti a
zalaegerszegi fociutánpótlást.
Levél- és telefonváltásunk után
ültünk le beszélgetni.

– 2007 decemberében ti-
zenhárom, 2001-es születésû
kisgyermekkel – köztük a saját
fiammal – otthagytuk a ZTE
U7-es utánpótlás elõkészítõ
korosztályát – vág a közepébe.

– Úgy éreztük, hogy a ZTE
akkori szakágvezetõje nem
sokat törõdik ezzel a kor-
osztállyal.

Bea néninek

Balatoni Beának

– Miért?

„A gyermekek öröme mindennél fontosabb”

Ára: Ft190

XXIV. évfolyam
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Fizessen elõ a Zalatájra!
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Egyszer majd a ZTE-ben szeretnének focizni. Ha lesz még ZTE.

– Ha jól emlékszem, akkor
Nagy Mihály volt a szakág-
vezetõ…

– A szakmai munkából is
kivette részét?

– Igen. Négy és fél éves
volt akkor a fiam, s Kiss Nor-
bert foglalkozott velük. Õ já-
tékvezetõ akart lenni, s ezért
meg kellett válnia a ZTE-tõl. Ez
sajnos megpecsételte a sorsun-
kat. Nem volt maradásunk a
ZTE-nél. Az 1989-ben alapított
Landorhegyi LSC-hez kerül-
tünk, ahol az iskola jóvoltából
termet kaptunk, saját pénzbõl
labdákat vásároltunk, a szülõk
segítségével tornákat szervez-
tünk, így szerezve pénzt esz-
közök, szerelések vásárlásához.
Az éves 150 ezer forintos ön-
kormányzati támogatás is so-
kat segített terveink megvaló-
sításában. Az önkormányzat
egyébként most is támogat
bennünket. Egyre több klub-
bal vettük fel a kapcsolatot,
saját autókkal vittük a gyere-
keket a különbözõ tornákra.
Mindezt társadalmi munkában
tettük.

– Ahhoz én nem értek, az
az edzõk feladata volt. Az én

munkám a szervezés, a me-
nedzselés volt.

– Nem volt problémamen-
tes az együttmûködés, ugyanis
hozzánk szívesebben jöttek a
gyermekek. A ZTE jelenlegi
szakágvezetõje, Szabó Imre fel-
ismerte a helyzetet, s együtt-
mûködést javasolt. 10 gyerme-
kért nevelési költséget kértem,

– Nem okozott az el-
szakadás konfliktushelyzetet
a ZTE-vel?

de ezt nem adták meg azzal az
indokkal, hogy a TAO-támoga-
tásunk a ZTE-nek köszönhe-
tõen magas.

– A 2011-es TAO elszámolá-
sa precíz volt részünkrõl. A
TAO-pályázat minden forintját
a gyerekekre fordítottuk.

– Feladatom az utánpótlás
elõkészítõ csoport munkájának
szervezése. Semmilyen edzõi
vagy szakmai tevékenységet nem
folytatok, ez nálunk az edzõk
feladata, mint említettem. So-
ha nem vártam ezért a tevé-
kenységért elismerést, számom-
ra a gyermekek öröme, ered-
ményei mindennél fontosabbak.

– Az a 160 gyermek, aki je-
lenleg nálunk ismerkedik a
labdarúgás alapjaival, egyszer
valóban válaszút elé kerül. Dön-
tõ többségük azt mondja, hogy
a ZTE-ben szeretne majd fociz-
ni. De lesz-e akkor még ZTE? S
ha igen, milyen ZTE? Ezek
most a lényeges kérdések…

– Maradjuk a TAO-nál! Azt
mondják, ez az aranytojást
tojó tyúk.

– Mint korábban említette,
a szakmai munkával nem
foglalkozik…

– S ha egyszer ezek a gye-
rekek kirepülnek a fészekbõl?

E.E

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.


