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A valódi való világ
Az az érzésem, hogy idõnként szükség van egy olyan
figyelmeztetésre, mint ami az
elmúlt hét végén történt. Bár a
hideg ráz, amikor meghallom
ezt az idióta kifejezést – fõleg
ünnepnapokhoz kapcsolva –,
de ez valóban hosszú hétvége
volt. Kemény és embert próbáló. Talán még idõben rádöbbenti az embereket arra, hogy
valamit nagyon elrontottunk
az elmúlt évtizedekben.
Amikor az idétlen bulvársajtó borzasztó, kíméletlen téli
napokat harangoz be unosuntalan, aztán esik 2-3 centi

hó a mínusz 2-3 fokban, az
emberek túlnyomó része egy
idõ után már nem veszi komolyan a jelzéseket. Úgy jár a
bulvársajtó, mint az a pásztorgyerek, aki akkor is farkast
kiáltott, amikor nem is fenyegette az ordas bárányait. S amikor valóban megjelent, már
senki sem hitt a fiúnak, hiába
kiáltott segítségért. Szét is tépte az ordas a bárányokat.
Így jártak a bulvársajtóval is
az emberek a március közepén
ránk szakadt tél kapcsán. Kevesen vették komolyan ezeket
az elõrejelzéseket, s már a hivatalos meteorológiai szolgálatnak sem hittek. Azért sem,
mert az elmúlt 15-20 évben
nem volt igazi tél, s azt hitték,
hogy már nem is lesz. A Való
Világon (már a neve is hazugság) szocializálódó tömeg
valóságérzetét becsapták, így
nem is tud a valósággal mit
kezdeni az ilyen ember. Mondják, hogy ne induljon útnak,
mégis beül az autóba, bár
nincs halaszthatatlan dolga, a
téli gumit is lecserélte már
nyárira, a tankban néhány liter
benzin lötyög, hólapát, takaró,
víz, élelmiszer minek. De
(Folytatás a 2. oldalon)

Elérhetõségeink:

9 770865 135001

13738

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

honlapját,

Fotó: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Elakadt kamionok Zala megyében.

Húsvétra
Itt van a húsvéti készülõdés
ideje. A kereszténység legnagyobb ünnepéhez, a szakrális
emelkedettség mellett, számos
népszokás kapcsolódik. Ezek
között kiemelkedõ helyet foglal el a tojásfestés.
A
termékenység-szimbólum tojásnak nagyon sokféle
díszítését ismerjük: a hagymalével való festéstõl a tojáspatkolásig. Az ország egyes tájegységei szerint is különbözõ
technikák honosodtak meg, és
a motívumkincs is jellemzõ
adott régiókra.
Valamennyi díszítési módozat szinte mûvészi tökélyre fejlesztve jelenik meg a magyar
vidékeken. Egy-egy tojásíró
asszony keze nyomán valóságos kis mûremekek kerülnek
a húsvéti asztalra, hogy aztán

Népviseletbe öltözött falusi
kislány várja a locsolókat.
másnap, húsvéthétfõn a locsolkodó legények kapják ajándékba a „megöntözött” leányoktól.
f.l.

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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A valódi való világ
bán Viktor. Biztos vagyok abban, ha nem megy el, akkor
azért szedi ízekre a Gyurcsány, Bajnai, Mesterházy trió
a miniszterelnököt. Ez a társaság ellenzékben mindent
jobban tud, mint amikor kormányoznia kell. Hiteltelen minden mondatuk.
Ez azonban nem jelenti azt,
hogy március 14-15.-ike után
nincs sürgõs teendõje Orbán
Viktor kormányának. Mert hiába tûnik úgy, hogy a katasztrófák gyakoribb vendégek hazánkban a Fidesz kormányzása
Azt hitték sokan, hogy már nem is lesz tél ebben az országban…
(Folytatás az 1. oldalról)
mennie kell. A kamionosnak
is, aki nem is mehetne, mert
megtiltották. Aztán szembejön
vele a tél. Ezúttal úgy, ahogy
ígérték. A zord arcát mutatva,
olyant, ami 30-40 évvel ezelõtt
teljesen természetes volt ebben az országban.
A tél azóta visszavonulót
fújt. De itt hagyta a gumicsontot és a tanulságokat. Elõbbit a
politikusoknak, egy darabig
rágódhatnak rajta. Az ellenzék
természetesen a kormány felelõsségét harsogja, már eszébe sem jut, hogy 1-2 nappal
elõtte Mesterházy Attila, az

MSZP elnöke a parlamenti
munka helyett wellness-partin
pihente ki a román miniszterelnökkel rendezett évértékelõ
piknik fáradalmait. 2006. augusztus 20.-ára pedig talán
nem is emlékszik senki az
akkor kormányzó MSZP-SZDSZ
koalícióból. Pedig a tûzijáték
alatt kitört vihar 5 ember halálát, 500 sérülését okozta. Akkor sem vették komolyan az
elõrejelzést.
A jelenleg kormányzó koalíciónak maradt tanulsága bõven. Ebben a helyzetben talán
az a leglényegtelenebb, hogy
miért ment el Brüsszelbe Or-

Rajz: Farkas László

Sándor-József-Benedek

2013. március 21.
alatt, mint amikor ellenzékben
van, a természet alapvetõen
pártsemleges. Együtt kell élni
vele. Ez az együttélés nem
zselézett hajú zsúrfiúk és kékharisnyás szingli lányok valóvilágos bulija.
Meg kellene kérdezni a
még közöttünk lévõ öregeket,
hogyan élték túl azokat a régi
nagy teleket. Amikor még nem
volt internet, mobiltelefon, tolólapos gép, hómaró, s egyéb
technikai csoda. S ennyi fagyhalál…
Sem televízió, s annak szörnyszülötte, a Való Világ sem.
Az akkori való világ maga a valóságos élet volt…
E.E.

Helytállás a hóviharban
Kép a Facebookon. Húszegynéhányan mosolyognak hólapáttal kezükben a fényképezõgép lencséjébe. Vannak közöttük fiatalabbak és idõsebbek, de mindegyikükrõl sugárzik a jól végzett munka öröme.
A kis Somogy megyei zsáktelepülés, Edde lakói õk. S
hogy miért kerültek a közösségi oldalra? Kétnapnyi kemény munkával kiszabadították falujukat a hó fogságából.
Nem vártak a csodára, nem
szidták a meleg szobából a
katasztrófa védelmiseket, a
kormányt, a rendõröket, még
csak Pintér Sándor „átültetõs”
SMS-üzenetén sem viccelõdtek, hanem összefogtak, lapátot fogtak és szabaddá tették a
falucskából kivezetõ egyetlen
utat.
Több évtizednyi távolságból felsejlik egy régi kép. 196970 telén igencsak rászakadt az
ég a szintén zsáktelepülés (Nemeshetés) községünkre. Dõlt

az égi dunnákból a hó, s a
szûnni nem akaró északi szél
teljes hosszában színültig megtöltötte a községbe torkolló Kövecses-horhost, amely összeköti
a települést a külvilággal.
A község akkori vezetõi felhívást intéztek a lakossághoz, s
az emberek lapátra kaptak.
Akiknek nehéz volt már a kétkezi munka, meleg teát, pálinkát, forralt bort hoztak a
szinte bányamunkát végzõ férfiaknak. Két nap kemény munka jutalmául kiszabadult a
község. Még hónapokig hófalak meredeztek az út két oldalán, de a forgalom megindulhatott. Bejött a kenyeres,
jöttek-mentek a diák- és munkásjáratok, elvitte reggelenként a tartálykocsi a csarnokban összegyûjtött tejet.
Az összefogás, a közösség
ereje gyõzedelmeskedett.
Hát ezért is jó volt látni
most azt a képet.
f.l.

– Az a meglátásom, fiúk, hogy most tényleg rá kell nyomnunk még egy-két lapáttal!

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalatáj havilapban.

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

Fotó: Varga Edina
Kövecses-horhos a mostani ítéletidõben.

Napok hordaléka…
„Akciós szállásajánlatok a
Március 15-i hosszú hétvégére”
– hirdették az interneten, a
Startlapon. A fotón egy fiatal
nõt és férfit masszíroznak, a
hölgy meztelen vállán kokárda.
Bizonyára Petõfi Sándor is a
szaunából ugrott ki egy hosszú
hétvégén a Nemzeti Múzeumhoz 1848 március idusán,
hogy elszavalja a Nemzeti dalt!
E „gusztusos” programajánlatot bõvíthetné az év hátralévõ ünnepeire a tapintatos
és hagyományápoló Startlap.
Tippeim is lennének:
A húsvéti „hosszúvíkendet”
például hirdethetné keresztrefeszítés helyszíni megtekintésével. Augusztus 20-án a sztálini gyökerû magyar alkotmányból tarthatnának felolvasóestet wellnessel kombinálva
valamelyik elegáns szállodában. Október 6-án beleférne a
szabadnapok programjába egy
családi kirándulás Aradra, tömeges kivégzés megtekintésével. Október 23-án a hosszú
hétvégén egy élethû akasztás,
november negyedikén pedig
szovjet lánctalpasok túrája jelentene feledhetetlen élményt.
A karácsonyi hosszú hétvégét a várandós kismamáknak
lehetne csábítóvá tenni egy
jászolban való szüléssel.
Folytathatnám a sort, de az
a gyanúm, hogy a Startlap
nincs erre rászorulva. Nálam
sokkal találékonyabb és… kegyeletsértõbb.

Õs szoci

A magyar dal hattyúdala?
A recept jól ismert: keress
egy énekesnek tehetségtelen,
de feltûnõ, furcsa külsejû alakot, – aki egyébként nem ellenszenves, sõt intelligensnek
tûnik – építs köré médiafelhajtást, s bízz a magyar közízlésben. Biztos a siker.
ByeAlex jó alany ehhez.
Hangja nincs, de érdekes jelenség. Sztárt lehet csinálni belõle. Mert a több százezer igénytelen tv-nézõ vevõ erre a torkukon letolt produkcióra.
A szerénynek látszó „sapkásnak” a dalfesztivál döntõje
után megváltozott az élete.
Sajtósa megválogatja, hogy kinek is nyilatkozik fõnöke. Hiába, a furcsa ízlésû közönség
döntése királyt csinált belõle. S
én szégyellni kezdtem magam
furcsa, kisebbségbe szorult ízlésem miatt.
Ilyen esetekben mindig a
magyar
népmesék
jutnak
eszembe. Hûen rátapintanak a
lényegre, az igazságra. Esetünkben „A kis gömböc” ugrott be mindjárt, talán nem
véletlenül.
Ismerik a mesét? A kis
gömböc bekapta a szegény
embert, annak feleségét, s három leányát, egy sereg kapás
embert, egy regiment katonát,
de még ez sem volt elég a telhetetlennek. Bekapott egy
kondásfiút, de vele megjárta.
Egy hegyes bicska volt a
kondásfiúnál, s amikor éppen bekapta a gömböc, a kés
megakadt a szájában. Végig-

Rajz: Farkas László

Apák és fiúk felvételi idején

Faterkám, szerintem a kutya se nézte az érettségi bizidet,
amikor jelentkeztél a marxistára. Elég volt a párttitkárod
ajánlása...

Rajz: Farkas László

Variációk a hosszú hétvégékre
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– Azt írja az újság, asszony, hogy a Fidesz csökkentené
egyes élelmiszerek áfáját. Na, amit azokból fõznél,
alighanem kifordulna belõlem...!

Együtt a csapat. Victor Ponta és Mesterházy Attila, az MSZP
elnöke az évértékelõn.
hasította. Kipukkadt a kisgömböc.
Ha a kisgömböc ki nem
repedt volna, az én mesém
most véget érne.
A zárszót azonban majd
Svédországban, az Eurovíziós
Dalfesztiválon mondják ki.
Ott dõl el a mi kisgömböcünk, a felfújt magyar dalfesztivál sorsa. Jó sokan lesznek ott éles bicskával, vagyis
jobb dalokkal.
Egy dolog miatt azért nem
volt rossz ByeAlex gyõzelme:
megfricskázta az önmagukat
már megasztárnak képzelõ tehetségtelen celebeket.
Kutyából
lonna…

nem

lesz

sza-

Boldog, boldogtalan évértékelõt tart napjainkban Magyarországon. A mindenkori
miniszterelnöktõl ez természetes, sõt elvárható. Hogy a többi
párt, gyülekezet is kedvet kapott ehhez az érthetõ, hiszen
alig több, mint egy év van
vissza a parlamenti választásokig.

A szocialisták március 9-én
tartották értékelõjüket, amin
elégtelen osztályzatot adtak
Orbán Viktor kormányának.
Szót ejtettek arról a nagy szakértelemmel folytatott 8 éves
„országépítõ” küzdelmükrõl is,
aminek következtében annyira
sikerült az országot felvirágoztatni, hogy csak az IMF villámgyors kölcsöne mentette
meg az államcsõdtõl.
Az MSZP erre a történelmi
léptékû évértékelõre meghívta
Victor Ponta román miniszterelnököt, aki közismert magyarellenességérõl.
Errõl a lépésrõl az a korábbi eset jut eszembe, amikor
Medgyessy Péter, a szocialisták
miniszterelnöke, korábbi III/IIes ügynök (D-209) Románia
nemzeti ünnepén, Erdély elcsatolása napján a budapesti
Kempinski szállodában koccintott román kollégájával, Adrian Nastese miniszterelnökkel.
Ilyenek ezek a szocialisták.
Semmit sem változtak, semmit
sem tanultak!
E.E.
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Üzenet Európának…

Az új pápa névválasztása üzenet...
Nincs szerencséje az M 1nek a pápaválasztások közvetítésével. 2005. április 19-én, miután a konklávé Joseph Alois
Ratzingert választotta a római
katolikus egyház fejévé, D.
Tóth Kriszta a következõ mondatot mondta a mikrofonba:
amikor felszállt a fehér füst, a
Szent Péter téren elszabadult
a pokol.
2013. március 13-án is kiemelt figyelmet fordított a Magyar Televízió a pápaválasztásra. Az az érzésem, hogy a kelleténél is többet. Erre mondják, hogy a kevesebb több lett
volna.
Közel egy órán keresztül
mutatta a televízió a Szent

Péter téren várakozó több
százezres tömeget, miközben
már sokszor elhangzott információkat ismételtek. Még a rutinos mûsorvezetõ sem tudta
igazán menteni a helyzetet,
akinek dolgát csak nehezítette
az a kolléganõje, aki a várakozó
tömegben elvegyülve próbált
információkkal ellátni bennünket. Nem sok sikerrel, ráadásul még ezt is olyan színvonalon tette, hogy egy gyengécske lokális televízióban
sem állta volna meg a helyét. A
közvetítést gyakorlatilag a két
felkért szakértõ mentette meg,
akik a fecsegés helyett konkrét
információkkal is elláttak bennünket.
No, de térjünk a lényegre!
Nagy meglepetésre Buenos
Aires érseke, a 76 éves Jorge
Mario Bergoglio ült Szent Péter trónjára. Megtörtént, amire
alig volt példa az egyház történetében: Európán kívüli pápát választottak a bíborosok.
Nem szeretem az utólagos
okoskodásokat, ezért szeretnék idézni a Zalatáj 2013. február 21-én megjelent cikkébõl,
ami néhány nappal korábban
honlapunkon is megjelent:
„Hogy ki lesz XVI. Benedek
utódja? Remélem nem európai
bíboros. Érdemtelen erre ez a
bûnös kontinens. Az Európai
Unió új alkotmányából kimaradt a keresztény gyökerekre
való utalás. Annak ellenére,
hogy Schumann, De Gasperi
és Adenauer, az Európai Unió
atyjai kereszténydemokrata politikusok voltak.
Brüsszelben, az Európai
Unió fõvárosában – tavaly elõször – nem állítottak kará-

csonyfát a fõtéren. Nehogy a
más vallásúak érzékenységét
sértsék.
A milánói ediktum éppen
1700 éve emelte a törvényes
vallások közé a kereszténységet a Római Birodalomban.
– S ma, 1700 év után, a kereszténység vált a legnagyobb
üldözött vallássá, s ez az európai ember számára óriási
kihívás, ezért az európaiaknak
meg kell találniuk magukat a
globalizált világban, a keresztény gyökereket pedig újra fel
kell fedezni, ami nem csak
hitbéli, hanem az általános
mûveltség részét képezõ kérdés is – fogalmazott minap
Hölvényi György, az egyházi
ügyekkel foglalkozó államtitkár.

2013. március 21.
A pápaválasztás ezúttal nem
csupán egyháztörténeti esemény lesz. Európáról is véleményt mondhat.”
Eddig az idézet. A pápaválasztás véleményt mondott
Európáról, de szerintem az
egész mai világról is. A római
katolikus egyházra megújulás
vár. Ahogy a televízió egyik
szakértõje fogalmazott: nem a
bíborosok választottak pápát,
hanem rajtuk keresztül a Jóisten. Aki tudta, hogy ehhez a
megújuláshoz milyen fõpapra
van szükség. Olyanra, mint Jorge
Mario Bergoglio, akinek már a
névválasztása is jelzés értékû.
2013. március tizenharmadikától Ferencnek hívják a pápát. Ugye ismerik Assisi Szent
Ferenc rendalapító, a szegények gyámolítójának élettörténetét?!
E.E.

Ferenc a „világ végérõl”

Ferenc pápa
(A szerzõ vázlata.)
Percekkel múlt szerdán este hét óra, amikor a Sixtuskápolna kéményébõl szivárogni kezdett a füst. A téren
összegyûlt százezres tömeg
lélegzetét visszafojtva leste az
alkalmi füstelvezetõt: vajon
milyen lesz a füst színe, szürke,
vagy fehér?
S amikor a füst egyre
diadalmasabban fodrozódott
elõ a kéménybõl, a hatalmas
tömeg eget rengetõ üdvrivalgásban tört ki. Az esõáztatta
tetõ fölött gomolygó füst színe
fehér volt, s a füstjel után
megkonduló harangok is tudtára adták a világnak: Habemus papam! Van pápánk!
A konklávéra összegyûlt
115 bíboros várakozáson felüli
rövid idõ alatt döntött: Jorge
Mario Bergoglio-t, Buenos
Aires érsekét ültették Szent
Péter trónjára.
Új pápa választására az a
rendkívüli esemény szolgáltat-

ta az indokot, hogy XVI. Benedek lemondott egyházfõi
tisztérõl, amire eddig alig-alig
volt példa, legutóbb közel hatszáz éve fordult elõ, hogy az
éppen regnáló pápa nem maradt volna hivatalában haláláig.
Bergoglio
megválasztása
kapcsán – túl a kiváltó okon –
egyébként is szinte minden
„rendkívüli”. Õ az elsõ, aki latin-amerikai földrész katolikusainak képviselõjeként került a
pápai trónra. Személyében lett
az elsõ jezsuita rendbéli pápa,
s ugyancsak õ az elsõ, aki
Szent Ferenc nevét felvéve
kormányozza majd a világ katolikusait.
Jorge Mario Bergoglio, azaz most már Ferenc néhány
„rendkívüli” külsõségben is
magára vonta a Szent Péter
teret megtöltõ sokaság, és a
televízión csüngõ százmilliók
figyelmét.
Az új pápa minden „hivatali cifraság” nélkül, egyszerû
fehér reverendában jelent meg
az õt ünneplõ tömeg elõtt.
Buona sera! Jó estét! – így üdvözölte az ünneplõket az egyetemes katolikus köszöntés (Dicsértessék Jézus Krisztus!”) helyett. Ezekkel az apró, de korántsem elhanyagolható külsõségekkel alighanem üzent a
világnak: nem uralkodni, szolgálni óhajt, s túl az övéin, túl a
katolikusok százmillióin, jó
estét kíván minden jóakaratú
embernek a földön.
f.l.

5

Zalatáj

2013. március 21.

Elmaradt a nemzeti széthúzás ünnepe
Március 15. Pirosbetûs ünnep a naptárban.
„A nemzeti ünnep olyan
kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy nép nemzeti összetartozását ünnepli.”
Így határozza meg a lexikon a
nemzeti ünnep fogalmát, amely
„hivatalosan” érvényes március 15-re is.
Mindenki elõtt ismeretes a
történelmi elõzmény: 1848-ban
ezen a napon tört ki Pesten a
forradalom. Pilvax-kávéház, Petõfiék, Landerer és Heckenast
nyomdája, Tizenkét pont, Nemzeti Múzeum, Talpra Magyar!
Március 15-e említésekor
mindnyájunknak
bejönnek
ezek a képek. Hajdani kisdiák
korunkban magunk is átéltük
a márciusi ifjak lelkesültségét,
amikor felkokárdázva, Kossuth-nótákat énekelve emlékeztünk 1848 örökségére.
S hogy éljük meg több
mint másfélszáz év múltával az
ünnepet?
Március 15. mára az egyik
legmegosztóbb nappá lett. A
pártos Magyarországon minden politikai erõ magának
gondolja a forradalom örökségét. Konzervatívok, szocialisták, liberálisok külön-külön
tartják megemlékezéseiket, s a
forradalom hõseirõl való, kötelezõ megemlékezés mellett,
leginkább a politikai ellenfeleik ostorozására használják a
szónoki emelvényeket.
Így történt volna most is. A
kormány és a „sokrétû” ellen-

zék jó elõre kijelölte a helyszíneket, ahol tartották volna
saját ünnepségüket. De idén
közbeszóltak „felülrõl”. Az ünnepnapra virradó éjszaka megérkezett a meteorológusok által ki tudja hányszor beharangozott hóvihar.
Az emberemlékezet óta nem
tapasztalt, ezúttal „valódi” ítéletidõ felülírt mindent.
Az orkánszerû széllel ránk
zúduló hó rendkívüli helyzetet
idézett elõ, amely különösen
az ország nyugati régiójában
dagadt katasztrofálissá. Hatalmas torlaszokat épített a gyakran száz kilométeres sebességgel tomboló fagyos szél, kilométeres autóoszlopok akadtak
el, emberek ezrei lettek Tél
tábornok féktelen utóvédharcának hadifoglyai.
S a szorult helyzetben az
emberek bizonyságot tettek
arról, hogy képesek összefogni.
A feladatuk szerint illetékes szervek mellett akcióba
léptek az önkéntesek: ki-ki ott
segített, ahol tudott. Voltak,
akik élelemmel, meleg teával,
mások ingyen szállással igyekeztek enyhíteni a bajt. A példátlan idõben példás összefogás jellemezte az országot.
Idén az égi „áldás” következtében elmaradt a nemzeti
széthúzás napja.
Persze most is voltak nem
kevesen, akik a katasztrofális
állapotban is megtalálták annak a lehetõségét, hogy poli-

Rajz: Farkas László

Szociéknál

– Nézz csak ki az ablakon, asszony! Amikor ezek kormányoznak, vagy aszály van, vagy árvíz, vagy ez, mint
most, de mindig van valami istencsapása!...

Fotó: MTI
Zászlófelvonás 2013. március 15-én. Az ítéletidõ miatt elmaradtak a szabadtéri rendezvények.

1848. március 15. Petõfi Sándor a Nemzeti dalt szavalja.
tikai „háttérsugárzást” gerjeszszenek a természeti csapás
kapcsán.
Voltak, akik huszonnégy
órás „szolgálatban” voltak a
Facebookon vagy más közösségi portálon, s a jó meleg
kandalló mellõl rendületlenül
osztották, kommentezték azokat a képeket és bejegyzéseket,
amelyek (amúgy több esetben
nem egészen indokolatlanul!)
a beavatkozó szervek alkalmatlanságát, esetleges mulasztásait prezentálták a világhálón.
A „népi kommentezõk” mellett természetesen megszólaltak a nagypolitika képviselõi,
köztük Gyurcsány Ferenc is. A
bukott miniszterelnök többek
közt ezt írta Orbán Viktor miniszterelnöknek címezve: „Miniszterelnök Úr! Nekünk magyaroknak vigyáznunk kell
egymásra. És elsõsorban a kormánynak kell vigyáznia ránk….”
A gyurcsányi bejegyzés
minden szavával egyet kell
értenünk. Ki más vigyázzon
ránk, mint az általunk választott felelõs kormány?! Miközben nagyokat bólintunk Gyur-

csány szavaira, eszünkbe jut
2006. augusztus 20. Tûzijáték
volt akkor a Duna partján. A
meteorológusoknak a térségre
leadott elõrejelzésének megfelelõen, lecsapott a vihar. A
helyszínen kialakult zûrzavarban öt ember meghalt, százkét
kórházi ellátást igénylõ sebesülés történt, ebbõl harmincnyolc minõsült súlyosnak.
Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök.
Néhány hónappal késõbb,
október 23-án az azonosító
nélküli rendõröket rászabadították a békés tüntetõkre. A
rendõrök virtigli diktatúrákat
meghazudtoló
brutalitással
rontottak rá az emberekre.
Ütöttek, rúgtak szinte mindenkit, aki az útjukba került.
És lõttek. És nem nagyon vigyáztak, hogy a lövedékek sípcsonton vagy szemen találják-e
a vétlen embereket.
2006 októberében is Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök.
„Nekünk magyaroknak vigyáznunk kell egymásra”…
f.l.
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Lóvá tett marhák
állatorvosnak, aki szintén Zala
megyei. 2005 és 2012 között
mintegy 1 800 lovat vitt Taljánországba, valamennyit hamis
papírokkal.
Aztán megunta, hogy más is
részesül a profitból, ezért a hatóság kezére adta a „lódoktort”.
A lóhús legnagyobb piaca
Olaszország, amely az állítólagos hamisítások miatt kitiltotta a piacról a magyar lovakat.
A magyar kereskedõ szerint a hazai vágóhidak nagy
gondja a marha- és disznóhús
hiány, ezért „szívesen fogadják
a kétes eredetû, sokszor román lovakat is, kolbásztöltelék– Aztán mondja, kedves marha, ön szerint melyikünk húsa a
„piacvezetõ” abban a bizonyos kolbászban?...

Tóth '95
Kft.
Mezõgazdasági
érdekeltségû,
számviteli
és jogi
szolgáltatásokat
nyújtó iroda.

indokolta, hogy az EU-ban elõírt „lóútlevelek” hosszadalmas
átfutása miatt nem tudta volna
teljesíteni a szállítási határidõket.
Állítása szerint 5 ezer forintot fizetett lovanként egy

Lóhús-botrány

Emlékezés az elõdökre

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszeg,
Platán sor 18.
Telefon:
(92) 549-831

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Rajz: Farkas László

Egy Zala megyei, Zalalövõn élõ lókereskedõ azt állítja,
hogy az igazi lóhúsbotrányt
nem külföldön, hanem itthon
kell kutatni.
Meghökkentõ dolgokat mondott a közel 20 éve a szakmában lévõ kereskedõ. Állítása
szerint vágásra tenyésztett lovakat szállított Olaszországba
– hamis papírokkal. Ezt azzal

nek, feketén. A férfi szerint
annyira nincs mit a kolbászba
aprítani egyes magyar vágóhidakon, hogy a lóhús mellett
Nyugat-Európából ideszállított
állati szemetet is raknak húsáruk töltelékébe. Állítása szerint a magyar kolbászok és szalámik, egy része azért van túlfûszerezve, túlpaprikázva, hogy
ne lehessen se látni, se érezni,
mibõl készültek valójában” –
adja hírül a HVG.
Nem vagyok az elrettentõ
ítéletek híve, de aki az élelmiszerekkel babrál, azt vágóhídra
kellene küldeni.
E.E.

– Nem rossz, nem rossz, de mintha a húsgombócoknak
lenne egy kis patkószeg mellékíze...!

TOP-KER KFT.

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

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 közületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00
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Az erõs, egységes agrárium érdekében
Választások után az agrárkamarában
Az Országgyûlés 2012-ben
hozott törvénye egy új Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról rendelkezett. A 2013
február 1-21. közötti idõszakban szerte az országban sor
került a megyei agrárkamarai
választásokra, ezek eredményérõl sajtótájékoztató keretében értesültünk a Zala Megyei
Agrárkamara megválasztott elnökétõl, Süle Katalintól.
Az elnök elmondta, hogy a
Zalában 60 küldött kapott
bizalmat a választók jóvoltából.
Az átalakulás következõ állomásaként, március 9-én a megyei alakuló küldöttgyûléseken megválasztásra kerültek a
tisztségviselõk, valamint az a
15 küldött, aki a megyét képviseli az országos küldöttgyûléseken. Az országos kamarai
küldöttek és a megyei kamarai
tisztségviselõk megbízatása 5
évre szól.
A Zala Megyei Agrárkamara elnöki tisztét tehát Süle
Katalin tölti be. Mezõgazdaságért felelõs alelnök: Boros
Attila, élelemiszeriparért felelõs alelnök: Besenyei Ferenc,
vidékfejlesztésért felelõs alelnök: Nagy Kálmán, mikro-,
kis -és közép-vállalkozásokért

felelõs alelnök: Néber Szilveszter.
Döntöttek a nyolc szakmai
osztály munkáját igazgató személyekrõl. Szántóföldi növénytermesztési osztály: Bóbics József László, kertészeti osztály:
növényterCserkuti József,
mesztési beszállítóipari és
kereskedelmi osztály: Simonfalvi Elemér, állattenyésztési
osztály: Tánczos Csaba, mezõgazdasági
termékkereskedelmi osztály: Király László,
agrárgazdasági
szolgáltatási
osztály: Tarsoly Róbert, erdõ-,
vad-és halgazdálkodási osztály:
Rosta Gyula, agrár környezetgazdálkodási és innovációs
osztály: Sabján Krisztián.
– Zala teljes szegmense kapott ily módon jelölést, amely
jól reprezentálja többek közt a
megye növénytermesztésének
és állattenyésztésének képviseletét. Egy irányvonal mentén
fog mûködni a felállt kamara,
természetesen a megyei sajátosságokat figyelembe véve.
Gondolok itt elsõsorban arra,
hogy Zala megyének az erdõgazdaság az erõssége, de természetesen ezek majd a megalakulást követõen fognak kirajzolódni. Terveink között
szerepel, hogy a megye számos

Süle Katalin: – Fontosnak tartjuk az információáramlást és a
jelenlétet.
pontján fesztiválokon, különFazekas Sándor vidékfejbözõ rendezvényeken fogunk lesztési miniszter március 28részt venni. Fontosnak tartjuk ra hirdette meg a Magyar Nemaz információáramlást és a je- zeti Agrárkamara megalakulálenlétet, többek közt a piacon sát, ahol az alapszabály elfogais, mivel a helyi termelõkkel dásával az eddigi megyei agrárvaló együttmûködés folytonos- kamarák jogutódlással beolságát tervezzük a jövõben – vadnak az országos kamarába
kaptuk a tájékoztatást Süle azzal a céllal, hogy egy egyséKatalintól, a megújult agrárka- ges, erõs agrárium jöjjön létre
mara elõtt álló munka terveit szakmai munka kíséretében.
érintve.
Török Irén

Az MSZP ma

Török Zsolt, az MSZP szóvivõje nem érti, hogy miért ez a nagy
felháborodás a film miatt.
Március 3-án került fel a
világhálóra napjaink botrányfilmje, a Magyar Szocialista
Párt kampánykonyhájában öszszehabart „Magyarország ma”
címû alkotás.
A tizennyolc és félperces
videóanyag az Orbán-kormány általi ország rontást, ország romlást kívánja bemutatni, azzal a végsõ konklúzióval,
hogy Orbánnak mennie kell.
Mit is kívánhatnának jobban a szocialisták, mint hogy a

Fidesz-KDNP
pártszövetség
bukja el a jövõ tavasszal esedékes választást, s a négy éves
pauza után ismét hatalomra
jusson a baloldal. Aki politikára adja a fejét, nem lehet
más célja, mint saját eszmerendszere szerint boldogítani
(vagy bolondítani) az országot. E cél érdekében készült a
„Magyarország ma” címû kampányfilm is, amely tulajdonképpen még meg sem melegedett az interneten, cunami-

szerû tiltakozás hullámot indított el intézmények és magánszemélyek részérõl.
Az RTL Klub televízióval indult a sor. Aztán jöttek a többiek: a Blikk, Bartók Béla jogutódja, Puskás Ferenc özvegye, a Terrorelhárítási Központ, a Kossuth-család leszármazottja, és mások.
S hogy mire a nagy felháborodás?
A Fideszt és Orbán Viktort
pocskondiázó
kampányfilm
képkockáinak döntõ hányadában különbözõ médiumok híradó anyagait használta fel engedély nélkül, illetve Magyarország ikonjainak arcképével,
nevével élt vissza azok családja
vagy jogutódja hozzájárulását
figyelmen kívül hagyva.
A szocialisták maguk közül
valónak tüntették fel Bartókot,
aki tudvalevõleg messze kikerülte a politika tekergõs ösvényeit. A legendás „Öcsi” arcképe szintén megjelent a „fiatal mûvészek alkotása”-ként
definiált katyvaszban. Puskás
az MSZP elõdpártja, az MSZMP

regnálása idején 25 évig nem
léphetett magyar földre. A stadionépítéseket is kárhoztató
filmben való szerepeltetése
azért is ostobán antagonisztikus, mert az õ élete a futball
volt mindhalálig.
Az ismeretlen fiatal mûvészek Kossuthot is belehabarták a botrányos videólöttybe, a
nélkül, hogy a leszármazott
engedélyét megkérték volna.
Felesleges tovább sorolni
azokat, akik e sorok pötyögtetésének idejéig rosszallásukat,
tiltakozásukat fejezték ki a szocialisták eljárása kapcsán, mivel a leckét felmondó, szintén
ismeretlen „riportalanyokon”
kívül jószerivel csak a Duna és
a Halászbástya nem tiltakozott.
Végül eltekintve a „mû” tartalmi hazugságaitól, ha a szocialisták Ron Werberrel, nyakló nélküli tolvajlással, személyiségi jogok gátlástalan megsértésével is csak ennyire képesek, akkor ne ábrándozzanak kormányzásról.
Az MSZP ma is a régi.
f.l.
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (2.)
azonban – tisztelet a kivételnek – egyáltalán nem utolsó
szempont.
Ha most klubokat, neveket
sorolnék fel, öngyilkosságot követnék el. Ilyen dolog ugyanis
Magyarországon hivatalosan
nem fordulhat elõ. S az igen,
hogy a hazai mérkõzésein 100
nézõvel „büszkélkedõ” csapatok még mindig az élvonalban
szerepelhetnek? Mibõl? Hol

2013. március 21.
érem adta lehetõségeket ki
lehetett, ki kellett volna használni.
Mi történt itt?
Egy vizsgálat szerint a ZTE
FC minden évben „többet költött, mint a bevételei megengedték”. Tiszta beszéd, különben nem lenne mínuszban a
gazdálkodás.
„A 2000/2001-es bajnoki
esztendõben a kiesés lekerülése érdekében országosan
is ismert játékosokat igazoltak,
majd a következõ évben ez
tovább folytatódott (elõbb Telek András, Egressy Gábor,
Waltner Róbert, majd Urbán
Flórián, Kenesei Krisztián,

A 2002-es bajnoki címet nem sikerült kiaknáznia a ZTE-nek.
A Manchester United ellen százezrek szurkoltak országszerte a
kék-fehéreknek.
A futball egy egészen különleges világ. A kábítószer, a
gyógyszergyártás, a prostitúció, az olaj- és fegyverkereskedelem mellett talán az
egyik legjövedelmezõbb üzletág. (Persze csak ott, ahol jól

csinálják.) S az egyik legjobb
pénzmosoda.
Az utolsó tétel kivételével a
megállapítás a világ elitfutballjára vonatkozik, bár a
mosoda itt sem elhanyagolható melléküzletág. Nálunk

GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...

Valamennyi partnerünknek
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

A világ leggazdagabb csapatának vendégeként. Manchester
United-ZTE mérkõzés az Old Traffordon.
van itt az úgynevezett egész- Szamosi Tamás, Radoslav
séges piaci szemlélet?
Král, Darko Ljubojevics, MolMegérkeztünk szûkebb pát- nár Balázs). E folyamat során
riánkba, Zalaegerszegre. A új költségvetési pályára állt a
100. magyar élvonalbeli baj- klub, a játékosok javadalmazánokság aranyérmeséhez, a ZTE sa jelentõsen megnõtt. 2002
csapatához. Ebben a városban nyarán a bajnoki cím megszermég mindig szeretik a labda- zése után a cégvezetés újabb
rúgást, hiszen az NB II-ben is igazolások mellett döntött
több nézõ volt õsszel, mint (Szasa Ilic, Igor Budisa, Vincze
számos élvonalbeli csapat mér- Ottó, Szabó Zoltán, Faragó
kõzésén.
István, stb.), az érkezõ és a
2002-ben járunk. Csodá- távozó játékosok bére és külatos ünnep a stadionban, a lönféle juttatásai között jelenDísz-téren, bontani kezdik a tõs különbségek voltak, amerégi stadiont, hogy újat építse- lyek költségnövekedéshez venek, a csapat idegenbeli „ha- zettek. E költségeket tovább
zai” pályákon is sikerrel veszi a növelte, hogy a bajnoki cím
Bajnokok Ligája selejtezõit. után a régebbi játékosok bérét
Megveri a világ leggazdagabb is jelentõsen felemelték. Szinklubját, a Manchester Unite- tén megterhelte a gazdálkodet. Azt hinné az ember, hogy dást, hogy a bajnoki címért
dõlni kezd a pénz a klub olyan magas összegû prémiukasszájába. Ezzel szemben áll a mot kellett fizetni az érvényszomorú valóság: a ZTE csõd- ben lévõ belsõ szabályzók
közeli helyzetbe kerül.
alapján, amire a klub a váraÉrti ezt valaki?
kozás felett sikeres szereplés
Nézzük a száraz adatokat! kapcsán nem volt felkészülve.
2001-ben 90.325 millió, 2002- A nemzetközi szereplés költben 115.619 millió, 2003-ban ségei is komoly terhet jelen108.376 millió forint mérleg tettek, hiszen a stadion átépíszerinti vesztesége volt a ZTE- tése miatt jelentõs többletek
nek. Tehát azokban az évek- jelentkeztek. Ugyanakkor poziben is, amikor a bajnoki arany- tív fejlemény volt az E.on
Hungária Rt.-vel kötött szponzori szerzõdés, amely ma is
komoly (100 millió Ft-ot meghaladó) éves támogatást biztosít a klub számára. (Ez a
A riportsorozat újabb
megállapítás természetesen a
epizódjai megtalálhatók honvizsgálat idõpontjára, 2004-re
lapunkon:
vonatkozik – a szerk.) Fontos
folyamat kezdõdött ezzel párwww.zalatajkiado.hu
huzamosan, jelentõs negatív

Olvasóink figyelmébe!
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hatást gyakorolva a bevételszerzõ munkára: a korában kb.
150 céget és magánszemélyt
kitevõ helyi támogatói kör
drasztikusan apadni kezdett,
mára számuk a régi töredékére
esett vissza. (A 2012/2013-as
állapotról jobb nem is beszélni
– a szerk.)
Kialakult és évek óta tartja
magát a trend: a ZTE évente
legalább 100 millió forinttal
többet költ, mint amennyit
bevételként elkönyvelhet.”
Érdekes véleményt olvastam minap, a forrás most lényegtelen, fontosabb a tartalma: „Nálunk szinte bûnözõként kezelik a vállalkozót és
vállalkozóként a bûnözõt, a
fociban meg fõleg. Külföldön
is elõfordul, hogy kétes egzisztenciájú emberek birtokolnak
hobbiként nagy klubokat, de
ott a megszerzett vagyon birtokában a dicsõség, a virtus és
a hírnév a cél, nálunk viszont
pitiáner szélhámosok akarnak
vagyont, ismeretséget, befolyást szerezni a foci által.”
Van igazság a fenti mondatokban. S ha önmagában ez
még kevés ahhoz, hogy az ember bizalmatlan legyen a futballal szemben, a játék tisztaságában kételkedjen, hát meg
kell spékelni egy kis fogadási
csalással! Mint például a 2009ben kirobbant üggyel, amely-

Zalatáj
ben a bochumi (Németország)
ügyészség indított vizsgálatot.
Több magyarországi mérkõzés
(köztük NB I-es találkozók) is a
célkeresztbe került. Az akkori
NB I-es mezõnybõl csupán öt
csapat neve nem szerepel a
manipulált meccsek listáján. A
ZTE sajnos nem ezek között
van. Különbözõ hírforrásokban találkozhattunk egy olyan
nyilatkozattal is, hogy nemzetközi kupameccseken és egy
válogatott találkozón is bundázott néhány olyan játékos,
aki a magyar csapatban játszott. A gyanúsnak tartott mérkõzések között említik a
Manchester United - ZTE BLvisszavágót. (Az a tipp fizetett
jól állítólag, ami szerint a
Manchester több mint négy
góllal nyer; 5-0 lett a végeredmény – a szerk.)
Hogy miért foglalkozunk
egy kicsit részletesebben a Németországból irányított délszláv fogadási maffia viselt dolgaival, mikor a ZTE 2002-tõl
2012-ig terjedõ krónikájával
kellene törõdnünk? Egyszerû a
válasz. A fogadási polip sok
mindenre és mindenkire rátapadt a magyarországi labdarúgásban. Nincs könnyû helyzetben a Csányi Sándor vezette
MLSZ.
Miért van az, hogy például
az angol élvonalbeli bajnok-

Épül a stadion, reménykednek a ZTE szurkolói. Sajnos egyszer
sem telt meg az aréna…
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Kenesei Krisztián (felsõ képen középen) és Józsi György (alsó
képen 23-as) eligazolása átmenetileg javított a nehéz helyzeten.
ságban szereplõ csapatoknál
nyilvánosságra hozzák: a szerzõdtetett játékosért x millió
fontot fizettek régi klubjának,
s náluk hetente y ezer fontos
fizetésért focizik? Olvasták azt
már egy magyar csapat esetében, hogy például Ivan Ivanics hány millió forintért lett a
játékosuk, s mennyi a havi
fizetése?
Magánklub a Manchester
United és magánklub a ZTE is
(hogy a kedvenc párosításnál
maradjuk.) Az viszont biztos,
hogy éppen ezért az United
nem Manchester Önkormányzatától kapja mûködési költségének jelentõs részét. Szemben a ZTE-vel. Vagyis joggal
elvárható lenne a tájékoztatás.
Nem csak a játékosok szerzõdtetési összegeirõl, de más adatokról sincs tudomása a legnagyobb támogatónak, vagyis
Zalaegerszeg adófizetõ lakosságának a ZTE FC Rt.-vel kapcsolatban.
2003-2004-ben még volt
rálátása az önkormányzatnak a
klub helyzetére. Tudomásom
szerint a ZTE FC Rt. elnökének
(még nem Nagy Ferenc volt)
havonta be kellett számolnia
az önkormányzatnak és a sportbizottságnak. Amióta gyakorlatilag egy személy a tulajdonosa
a klubnak, se kép, se hang.
Csak akkor, ha újabb mentõövre van szükség. Akkor viszont
minden csatornán. Ráadásul
az önkormányzatot támadva.
2003 õszén a kezelhetetlenné vált adósságállomány
szerkezeti átalakításában és
átütemezésében jelentõs segítséget nyújtott Zalaegerszeg
Közgyûlése azzal, hogy 8 éves

hitelfelvételhez vállalt készfizetõ kezességet. Ennek, valamint
a ligával folytatott sikeres tárgyalásoknak köszönhetõen sikerült az adósság nagy részét
átütemezni. Javított a helyzeten Kenesei Krisztián és Józsi
György eligazolása, illetve vételi opcióval történõ kölcsönadása is.
A 2004. márciusi állapot
szerint a ZTE FC Rt.-nek
329.503 millió forint tartozása
volt. Ebbõl 230 millió forintot
a korábban említett módon sikerült átütemezni. A liga reorganizációs hitelének visszafizetési határideje 2005. december 31. volt, az önkormányzati
kezességvállalással felvett 160
millió banki kölcsön törlesztése az önkormányzat „sportágazati kerete terhére közvetlenül
realizálódott évente.”
A vizsgálat 100 millió forint adósság törlesztésére nem
látszott fedezetet. Egyedül az
átütemezés, a „görgetés” jelenthetett megoldást. Ennek a
100 millió forintnak a fele az
igazgatósági tagok, azok cégei
által nyújtott kölcsön, a játékosok felé fennálló tartozásból
állt. A fennmaradó rész beszállítói tételekbõl, s az adóhatóságnak fizetendõ halasztott kötelezettségbõl származott.
A vizsgálat szerint volt egy
közel 6,5 millió forintos követelése a ZTE-nek egy ciprusi
adóssal szemben. Ennek behajtására nem sok esély látszott.
Hogy ki volt az adós, arról nem
esik szó. Lehetséges, hogy Sebõk József Ciprusra szerzõdése
kapcsán maradt sara valakinek.
E.E.
(Folytatjuk)
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Elfeledett évforduló (25.)
2010-ben volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sportegyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csenddel „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 ZTE-rõl lehet beszélni. Emléket állítani még
akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik ma a ZTEbõl, s nem a ZTE-ért élnek, vagy a múltban abból éltek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

A fõtitkár az autóban megjegyezte: tudod, Gyula, ha nem
lenne itt nálatok ez a ZTE,
senki sem beszélne Zala megyérõl!
Hogy miképpen hatott ez
Varga Gyulára, azt nem tudom,
de az biztos, hogy a megyei
pártbizottság vezetõje e beszélgetés után másképp állt a
csapathoz. Addig nem foglalkozott a sporttal. Nem sze-

Szõcs János (az álló sor bal szélén) csapata az 1971/72-es bajnokságban.
Sorozatunk jubileumi számhoz érkezett: a huszonötödik
résszel találkoznak olvasóink.
Nem véletlen, hogy riportalanyunk most egy olyan személyiség, aki meghatározó volt
Zalaegerszeg, Zala megye labdarúgásában.

Az alábbi eset állítólag
megtörtént. Egykor Kádár János, az MSZMP fõtitkára zalai
látogatásán együtt utazott Varga Gyulával, az MSZMP Zala Megyei Bizottsága elsõ titkárával és Ujvári Sándorral, a
Zala Megyei Tanács elnökével.

Határtalanul a Délvidéken!
A nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános Iskola 22 diákja 3
tanár kíséretében a HATÁRTALANUL! program keretében
2013. március 13-tól 17-ig öt napot töltött a Délvidéken, ahol a
jelenleg Szerbiában élõ magyarság történelmével, kultúrájával
és jelenével, valamint a tájegység földrajzával ismerkedtek.
A gyerekek túlnyomó többsége elõször járt határainkon túli
magyarlakta területen, ezért a kint töltött idõszak élményei
életre szólóan raktározódtak el mindannyiukban. Az utazás
fõbb állomásai a következõk voltak: Szabadka, Palics, Magyarkanizsa (itt részt vettünk a március 15-i ünnepségen),
Zenta, Mohol, Óbecse Nagybecskerek, Rednek, Pétervárad,
Újvidék, Temerin, Zombor, Bezdán.
Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. 429 000 forinttal
támogatta.

rette. Vele ellentétben Ujvári
Sándornak sokat köszönhetett
a ZTE, s a megye sportélete.
A történetben nincs túlzás.
A csendes kis vidéki városra
valóban az 1970-es évek elején
figyelt fel az ország. Talán már
1968-ban is, amikor bajnokságot nyert focicsapata az NB IIben, s amikor 1972-ben feljutott az NB I-be, már zalai csodáról beszéltek.
Ennek a csodának a varázslója volt Szõcs János, a Mester.

Játékosként szerepelt Zalaegerszegen, Pécsen, Komlón
és Budapesten, a Bp. Honvédnál.
2013. február 18-án ünnepelte
80. születésnapját. Rengeteg
cikket írtam már róla, nagyon
sokszor beszélgettünk. A magyar futball még élõ úriembereinek egyike. Sajnos nincs
sok már közöttünk.
– Mester! Arra kérem, hogy
Ön válassza meg a témát!
Melyek voltak a labdarúgáshoz kapcsolódó pályafutása
során a legemlékezetesebb
állomások?
– Az életem elsõ jelentõs
élménye Zalaegerszeghez kötõdik, mégpedig az egykori
Deák Gimnáziumhoz (jelenleg
Zrínyi Gimnázium – a szerk.).

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

1949-et írunk, s hatodikos gimnazistaként bekerültem az iskola válogatottjába. Az országos középiskolai bajnokság
döntõjébe jutva a Ferencváros
- Csepel mérkõzés elõtt játszottuk az aranyéremért. Mi
voltunk a pályaválasztók, ezért
a zöld-fehér szerelést választottuk, bízva a Fradi-közönség
támogatásában. 15-20 ezer ember elõtt léptem pályára, gólt
rúgtam 16 évesen, 2-2 lett az
eredmény,
pénzfeldobással
azonban az az Orosháza lett a
gyõztes, amelyben Mátrai Sándor, az FTC késõbbi nagyszerû
középhátvédje is szerepelt. Ez
volt az elsõ olyan élmény, ami
megerõsítette bennem, hogy
életemet a labdarúgás határozza majd meg.
– A következõ kiemelkedõ
esemény bizonyára szintén a
fõvároshoz köti…
– Nem! Két év múlva érettségiztem, s beadtam a felvételi
jelentkezésemet Pécsre, illetve
Budapestre, a Testnevelési Fõiskolára. Választ sem kaptam,
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Talán az elsõ színes fotó a Szõcs János vezette ZTE-rõl.
dõlt el, hogy ki lesz a bajnok.
Az FTC, a Gyõr és mi voltunk
versenyben. Sajnos nem tudtunk nyerni, így a harmadik
helyen végeztünk.
Beszélgetésünket Szõcs Jánossal a következõ számban
folytatjuk.
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi részei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu

Címerszínek
Szõcs János és Ujvári Sándor ZTE-életmû díjat vehetett át
2002-ben Lang Józseftõl, a ZTE FC Rt. akkori elnökétõl.
így a Zalaegerszegi Építõknél
játszottam, majd az NB II-es Z.
Vörös Meteorban. Már lemondtam a fõiskoláról, amikor
megjelent egy fiatalember, aki
közölte, hogy a pécsi egyetem
megbízásából keresett meg, s
szeretné, ha náluk játszanék.
Így kerültem a baranyai városba, a PEAC-hoz, ahonnét
kiválogattak a Pécsi Dózsához.
Szegény egyetemistából menõ
labdarúgó lettem, kezdõ játékos. A nagyszerû Bp. Honvé-

dot is megvertük, pedig ez
nem sok csapatnak sikerült
akkor. Nagyszerû négy évet
töltöttem Pécsen, ennek eredményeként Sebes Gusztáv szövetségi kapitány meghívott a
keretbe a kapus Dankával
együtt. Egy éven keresztül ott
voltam az Aranycsapat környezetében. Szokás volt, hogy
a keret hírvevõ mérkõzéseket
játszott vidéken, s ekkor sokszor kaptam szerepet Buzánszky Jenõ cseréjeként. A
négy szép pécsi esztendõ után
kerültem Budapestre. Az a
Honvéd, amely elõzõ éven a
kiesés ellen küzdött (1956-ban
több játékosa külföldön maradt – a szerk.), a következõ
esztendõben megnyerte a Közép-Európai Kupát. Levezetésképpen jött a Komló. Döntõ
érv volt, hogy háromszor több
fizetést ígértek, mint amennyi
a katonatiszti illetmény volt.
Komlón érdekesen alakult a
helyzet: az utolsó fordulóban

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.
A mai kék-fehér színösszeállítás a Zalaegerszegi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

Lapunk
2013
legközelebbi
száma
2013. április 18-án
jelenik meg.
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Tegye emlékezetessé gyermeke ballagását!
Foglaljon asztalt éttermünkbe, sörözõnkbe vagy
különtermünkbe!

Tel.: 92/550-046, e-mail: vendeglatas@aranybarany.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

www.zalatajkiado.hu

