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A jó asszony
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén
Így szeptember vége felé
mindig felsejlik több évtizedes
régiségbõl egy kép. Jókor reggel imbolygó templomi zászlók mögött vonultak el házunk
elõtt, az alsó úton a zarándokok, régiónk híres búcsújáró
helyére,
Búcsúszentlászlóra
igyekezvén.
A szomszéd község felõl
szüntelen áthallatszott a harangszó, mely a szinte az or-

szág minden zugából Szentlászlóra érkezõ keresztaljákat
köszöntötte. S szállt az ének:
„Kegyelmes jó Anyánk tekints
a foglyokra/ Óh, nagy irgalmú
Szûzanya vezesd õket haza!”
Fogolykiváltó Boldogaszszony búcsúja Búcsúszentlászlót a dunántúli régió egyik
leghíresebb zarándokhelye rangjára emelte. Ezen a napon ezrek gyûlnek össze, hogy meg-

Ünnepi megyegyûlés Zalaváron

Búcsúszentlászló a Dunántúl egyik leghíresebb zarándokhelye
lett.
hallgassák a szabadtéri oltárnál
celebrált szentmisét, s a kegytemplom fõoltára mögötti, románkori kistemplomban fohászkodjanak az aranyba öltözött kegyszobor elõtt a „jó
asszonyhoz”.
Bálint Sándor Boldogasszony vendégségében címû
könyvében így ír az alkotásról:

„A kegyszobor a török elleni
küzdelem leggrandiózusabb
jelképének, a Lorettoi Szûzanyának magyaros változata: komoly, misztikus egyszerûségben is fönséges ragyogó arca
olyan, mint a Bölcsek Könyvének jellemzése és a parasztok
eszményképe a jó asszonyról:
(Folytatás az 5. oldalon)

Együtt szanaszét
Szeptember 7-én Zalaváron került sor az ünnepi megyegyûlésre. Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke (képünkön) beszédében ismertette a megye fejlesztési lehetõségeit, majd kitüntetéseket adtak át a kiemelkedõ munkát végzõ szakembereknek.
Részletek a 2. oldalon.

Együtt: e körül a bûvös szó
körül forog most a baloldal.
Az úgynevezett „demokratikus” pártok egyesületek

stb. egy dologban mindenesetre együtt vannak: a közös, mármár ideológiai magasságba
(Folytatás az 5. oldalon)

Elérhetõségeink:

9 770865 135001

13744

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

Zala Megyei Szervezet
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei
Szervezete, valamint a zalaegerszegi kamarai tanácsadói
iroda 2013. szeptember 9-tõl új irodahelyiségbe költözött,
melynek címe:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 11.
Telefonszám: +36-92/511-390
Fax: +36-92/511-389
E-mail cím: zala@nak.hu
Weboldal: www.nak.hu
Irodánk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala
Megyei Kirendeltsége közelében található.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7:30-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Kedd: 7:30-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00
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„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi közgyûlés, ünnepség Zalaváron

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta kihelyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a Zala Megyei
Közgyûlés. A három éve felavatott Millenniumi Emlékmûben szeptember 7-én elismeréseket adtak át a megye
életében tevékenykedõ, kiemelkedõ munkát végzõ szakembereknek. Az ünnepségen beszédet mondott Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke, aki
ismertette a megye fejlesztési
tanulmányának részleteit, s hozzátette: az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy a
2014-2020 közötti megyei fejlesztési koncepciót elkészítse.
– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok munka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósuljon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen kedveznek az aprófalvas és kisvá-

rosokból álló térségeknek.
Ugyanakkor felértékelõdhet a
térség elhelyezkedése, a természet adta elõnyök okos kihasználása. Bízunk benne, hogy
Zala egyre több térsége válik
vonzóvá és megtartja, visszacsábítja fiataljainkat. Az elmúlt
idõszakban sikerült elérni, hogy
a következõ uniós ciklusban is
legyen még területi program.
Így a megyék, megyei jogú
városok maguk alakíthatják ki
fejlesztési elképzeléseiket és a
megyei önkormányzatnak döntõ szerepe lesz a kisebb városok, falvak fejlesztésében. Konkrét beruházásokon alapuló helyi programokat, megvalósíthatósági tanulmányokat készítettünk minden járás területére. Nagy reményeket fûzhetünk a vidékfejlesztési programhoz is, melyben a földtörvénynek is köszönhetõen Zala
megyében is még több és si-

keresebb gazdálkodó család lehet. Mindehhez szükséges lesz
a kis- és középvállalkozásokat,
a családi vállalkozókat jobban
kiszolgáló vidéki bankrendszer is. A megye csak az ország
és a nemzet sikeressége mellett lehet eredményes. Magyarország jobban teljesít, csökken
az infláció, szerényen, de növekedik a gazdaság, a reálbér
és a nyugdíj. A népegészségi,
jövedelmi mutatók a megyében az európai és a magyar átlag alatt vannak. Elégedettségre tehát nincs ok, de míg
Európa többi országa a csõd
szélén áll, nálunk az ország
összefogásának köszönhetõen
a munkára, családra építõ politika eredményei már látszanak. Szükségünk van jövõbe
vetett hitre a feladatok végrehajtásához. A megyenap mindig alkalom arra, hogy számot
adjunk, merre haladunk és

A díjak és a díjazottak:
Zala Megye Közigazgatásáért: dr. Halász Gabriella, a
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója. Zala Megye Egészségügyéért: dr.
Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház orvos-igazgatója. Zala Megye Szociális Gondoskodásáért: Ábrahám Csilla, a Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége zalabaksai Kolping Otthonának
részlegvezetõje. Zalai Közmûvelõdésért: Városi Kamarakórus (Zalaszentgrót). Zalai

Pedagógus Díj: Fazekasné
Farkas Mária, a pókaszepetki
Festetics Kristóf Óvoda és
Általános Mûvelõdési Központ óvodavezetõje. Az Év Zalai Diákja: Büki Bettina tanuló (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg). Zala Megye Sportjáért: Nemes Attila
tekézõ (ZTK-FMVas, Zalaegerszeg). Zala Megye Ifjúsági
Sportjáért: Szanati József, a
tófeji „Kincskeresõ” Általános
Iskola testnevelõ tanára, birkózó edzõ. Zala Megyei Sajtódíj: Péter Árpád felelõs szerkesztõ (Zalaegerszeg). Zala Megye Közszolgálatáért: dr. Né-

meth József rendõr-alezredes,
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság. Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért: Polgár Róbert plébános (Murakeresztúr). Zala Turizmusáért: Gyenesdiás Nagyközség. Zala Megye Fejlesztéséért: Kovács Károly térségfejlesztõ és területfejlesztési szakember (Gelse). Zala Megye Építészetéért: Jankovics Tibor DLA, Ybl-díjas építész
(Keszthely). Zöld Zaláért: Laczkó Mária Éva, Hévíz Város Önkormányzata Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezetének intézményvezetõje. Vajda Lajos Díj:
Dulics Margit kosárfonó (Lenti).

2013. szeptember 19.
megerõsítsük hitünket történelmünkre, hagyományainkra
alapozva. Nem véletlen, hogy
ilyenkor adjuk át kitüntetéseinket, hiszen az itt dolgozó
emberek egy olyan alapot adnak, amelyre lehet építeni –
szólt a jelenlévõkhöz a közgyûlés elnöke.
A beszéd után hagyományosan megyei kitüntetõ címeket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktudásukkal, munkájukkal, emberi tartásukkal vagy példamutató tevékenységükkel kiemelkedtek közülünk, és kitartásukkal, elkötelezettségükkel járultak hozzá a megye jó hírének növeléséhez.
A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott néhai Szalay Annamáriának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH), valamint a Médiatanács volt elnökének, akinek
karrierje Zalából indult. Az
idén áprilisban elhunyt egykori önkormányzati és országgyûlési képviselõ díját testvére
vette át. A Kis-Balaton Házban
tartott ünnepségen a kitüntettek nevében pohárköszöntõt mondott dr. Mándó Zsuzsanna, a Zala Megye Egészségügyéért Díj díjazottja. Délután kulturális fellépõk, koncertek színesítették a megyenapi programot, az este Kökény Attila koncertjével és
nosztalgia diszkóval zárult.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.
Pataki Balázs

Kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
Lángõr '94 Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.

Elérhetõségeink:
8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.
Tel./Fax.: 92/511-843
e-mail: kemenysepro@langor94.hu,
iroda@langor94.hu
8360 Keszthely, Malom u. 8.
Tel./Fax.: 83/311-067
e-mail: keszthely@langor94.hu
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Zala természeti értékeire alapozva

Készül a megye fejlesztési terve

Manninger Jenõ
A Zala Megyei Önkormányzat most készíti a jövõbeni fejlesztéseket, a 2014-20as uniós ciklust megalapozó
megyei területfejlesztési koncepciót. Errõl beszélgettünk
Manninger Jenõvel, a Zala
Megyei Közgyûlés elnökével,
országgyûlési képviselõvel.
– Melyek a helyzetelemzés legalapvetõbb megállapításai?

– Zala megye különösen kedvezõ térszerkezeti pozícióval
rendelkezik a külföldi tõkebefektetésekhez, hiszen egyszerre kapcsolódik az EU leggazdagabb és legdinamikusabban fejlõdõ országaihoz, az
Adriai-tenger nagy kikötõihez,
csakúgy, mint a nemrég EU
taggá vált Horvátországhoz.
Ugyanakkor az elmúlt években
a globalizáció kedvezõtlen hatásai érvényesültek. Az aprófalvas megye, sõt még a közepes
nagyságú városaink is viszonylag kis népességükkel kevésbé
vonzzák a befektetõket, mint a
nagy ipari centrumok. Egyes
iparágaknál pedig a világ más
tájain való még olcsóbb munkaerõre építve a multicégek
leépítéseket hajtottak végre.
Ezért is nagyon fontos, hogy az
autóipari klaszter létrejött
Szombathely - Szentgotthárd Zalaegerszeg együttmûködésével, és csatlakozott már Nagykanizsa is. Ilyen ipari fejlesztések az egész megyére, így
például Zalaszentgrót járásra is
kihatnak majd. A gazdaságfejlesztés érdekében a jövõ ipar-

Jelentõsen javított a közlekedési helyzeten a nemrég átadott
Keszthelyt elkerülõ út.
ágait támogató jelentõs helyi hosszú távú biztosítása, a repmûszaki felsõoktatásra van térhez kapcsolódó ipari parki
szükség. Nagyon fontos a me- fejlesztések ösztönzése, csakzõgazdaság fejlesztése, a helyi úgy, mint a megyei felsõokértékesítés segítése is. Fontos tatás további támogatása. A fejfeladat a fiatalok elvándorlásá- lesztési tervben elõkelõ henak mérséklése, valamint az lyen áll a turisztikai szolgáltaelszegényedõ társadalmi réte- tások színvonalának emelése,
gek felzárkóztatása is. Ez utób- különösen az egészségturizbiban szerepet játszik a köz- musé és a hozzá kapcsolódó
munka program is, melyben a gyógyászati háttéré. De a mekormányzat döntése nyomán, gye természeti értékeire alakormányzati pénzekbõl jelen- pozva a bakancsos és keréktõs számú közhasznú munkást páros -, valamint gasztro-turizfoglalkoztathattak Zalaszent- mus feltételeinek javítsa is célgróton is.
kitûzés.
– Melyek a megye fejlõdé– Milyen lehetõségeink vansének legfontosabb irányai?
nak arra, hogy a kitûzött cé– Az elõbb említetteken túl lokat, elképzeléseket meg is
tõkeberuházások ösztönzése a valósíthassuk a megyében?
feldolgozóiparban, elektrotech– A megye jövõjének sikere
nikai, logisztikai és a megújuló csak az ország, a nemzet sikere
energiák felhasználásához kap- esetén lehetséges, a nemzeti
csolódó ágazatokban. Nagyon szintû politikánk sikerétõl függ
fontos lehet a térség közúti elsõsorban. „Magyarország jobelérhetõségének javítása, és a ban teljesít” a kormányzati
Zala megye egyik erõssége az egészségturizmus. Erre tovább- Hévíz-Balaton Airport mûköd- szlogen, és ha megnézzük a
tetésének és fejlesztésének statisztikák is ezt mondják:
ra is lehet építeni.
csökken az infláció, szerény,
de már emelkedõ a gazdasági
növekedés, a reálbér, sõt a nyugdíj is. Elégedettségre nincs
még ok, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy Európa
sok országa a csõd szélén áll,
nálunk viszont az egész ország
kemény munkájának eredményei már látszanak. A kormányzat szándékai szerint elkezdõdött egy béremelési program,
elõször a legnehezebb helyzetben lévõ egészségügyi dolgozók bérének emelése történt
meg, majd döntés született a
pedagógusok magas színvonalú munkavégzésének és megbecsülésének érdekében való
béremelésrõl, amit reményeink
A sármelléki Hévíz-Balaton Airport kiemelt szerepet kap a megye területfejlesztési koncepciójában. szerint követni fog más ágazat is.
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Együtt szanaszét A jó asszony
(Folytatás az 1. oldalról)
emelt cél Orbán Viktor leváltása. Ebben mindannyian
mélységesen egyetértenek.
S ezen túl? Az a korszakváltó koalíció, amit robbanásszerû színrelépésével Bajnai
Gordon vizionált, ma egy káoszba hulló katyvasz. Mesterházy
és Bajnai között létrejött valami féle megegyezés, mely szerint igyekeznek egymást nem
kioltani, ám a kommunikált látszat ellenére korántsem olyan
tiszta a kép, mint ami a különbözõ fórumokon nyilvánosságot kap.
Aztán ott vannak a többiek.
A kitagadott Gyurcsány, a
„szépkorúak” nagy patrónusa,
Schmuck Andor, Fodor Gábor
liberálisai és csak a napi politikában naponta elmerülõk táborában ismert számtalan formáció, akik, amelyek mind
együtt szállnának ringbe Orbán
rendszerének ledöntésére.
A bajok ott kezdõdnek, hogy
ennyi vezérre egyszerûen nincs

szükség, mert nincs az a lista,
amelyen ennyien zsíros pozícióba kerülhetnének egy esetleges baloldali választási gyõzelmet követõen. Így aztán a
gátlástalan tülekedésben teljesen szétmorzsolódik a magát
minden helyen demokratikusnak megfogalmazó ellenzék.
Együtt vannak szanaszét. S míg
a baloldalon a nagyobb konc
megszerzéséért folyik az egymás elleni küzdelem, a Fidesz
kormányzati ciklusának utolsó
hónapjaiban is utcahosszal vezet a legnagyobb ellenzéki erõ,
az MSZP elõtt, a többiekrõl
nem is beszélve.
A baloldali káosz láttán
az jut az ember eszébe, hogy
a gyakorlatilag egy brancsból származók nem képesek
saját erõiket sem egybe fogni, akkor hogyan lehetne rájuk bízni egy ország igazgatását. Mert az, hogy „Váltsuk le
Orbánt!”, programnak édeskevés.
f.l.

Megfelelõ helyen...

Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén
(Folytatás az 1. oldalról)
teljesíti a mindennapi kötelezettségeit, de szent titkok
sugároznak belõle, egyszerre
földi asszony és a mennyország jegyese”.
A krónikák több csodás
imameghallgatást jegyeztek fel
a századok során. Közülük talán a leghíresebb annak a férfinak az esete, akibe kígyó mászott, s csak a búcsúszentlászlói zarándokútja után tudott
megszabadulni a hüllõtõl. Hálából a kígyó csontvázát a kistemplomra hagyta, ahol a számos csodás gyógyulást tanúsító emléktáblák között látható.
A két világháborút követõen új lendületet vett a szentlászlói búcsújárás. Messzi külországokban sínylõdõ magyar
hadifoglyok hozzátartozói jöttek fohászkodni a „jó asszonyhoz” a férjek, fiak hazasegítését remélve Fogolykiváltó
Boldogasszonytól.
Az egykori foglyok ma már
„odaátról” szemlélik a búcsúi
forgatagot, de a zarándokok
mai napig is megtöltik a templom környékét az ünnepen. Ma persze már jobbára
autókkal, illetve távolabbi vidékekrõl buszokkal érkeznek
az egy településrõl való búcsújárók.

A román kori kápolna fõoltára
a kegyszoborral.
Az alkalmi parkolótól a
templomhoz vezetõ rövid úton
összerendezõdnek keresztaljává, s száll az énekszó, mint
régen: „Kegyelmes jó Anyánk
tekints a foglyokra…” Habár
ma nincsenek már idegen fogságban magyarok, de van elég
jórészt magunk teremtette rabságunk, amiért sûrû imádságokkal kérhetjük a „jó asszony”
szabadító közbenjárását.
f.l.
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Ára: 190 Ft

Fizessen elõ a Zalatájra!

– Azt mondják, hogy ez a Bajnai libakereskedõ volt régebben, de ahhoz nem értett, azért lett politikus...
Rajz: Farkas László

Roncsmûvek
Cgt: Kálmán

József

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító jármûvek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Autómentés: 0-24 h
8994 Kávás, Kossuth u. 54. Munkaidõ:
Hétfõ-péntek: 8.00-17.00
Telefon: 06 92 460-212
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00
Mobil: 06 30 9 792-161

Olvassa az idén 24 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937
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A világ felé nyitna fejlesztéseivel
Beszélgetés Széles Gáborral, Zalacsány nagybefektetõjével

Fotó: Hegedûs Róbert
Széles Gábor az idegenforgalom mellett a megújuló energiákban is gondolkodik.
Közéletben jártas olvasóinknak nem kell bemutatni
Széles Gábort. A Zalacsányban szerepet vállaló nagyvállalkozó villamosmérnöki diplomáját a Budapesti Mûszaki
Egyetemen szerezte, majd a
Harvard Egyetemen folytatta
tanulmányait. 1981-ig a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben dolgozott tudományos munkatársként, késõbb pedig osztályvezetõként.
Elsõ vállalkozása – a Mûszertechnika – 1981-ben indult. Jelenleg a Mûszertechnika Csoport több mint 20 cégbõl áll,
fõ profilja az ipari termelésre
és pénzügyi szolgáltatásokra
terjed ki, valamint jelentõs ingatlanportfóliót is birtokol. A
Videoton elnök-vezérigazgatójaként sikeresen szervezte át a
magyar elektronikai ipar legnagyobb cégét és a legjelentõsebb multinacionális vállalatokkal új együttmûködéseket
alakított ki. 1996 szeptemberében az Ikarus Rt. elnöke lett.
Az 1990-ben megalakuló Magyar Gyáriparosok Országos
Szövetségének elnöki tisztségét 1998-ig töltötte be, majd a
Magyar Munkaadói Szövetség
és az MGYOSZ egyesülésével a
Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségének elnöke, 2008-tól tiszteletbeli elnöke lett. 2005-ben alapította
meg ECHO Hungária néven televíziós társaságát. Médiavállalkozása 2006-ban a Magyar Hírlappal bõvült. 2012-ben lett tulajdonosa a Zalacsányban található Batthyány Kastélyszállónak, egyesítette a hajdan a
Batthyány-család tulajdonában
álló kastély és kúria épületeit.

Zalai otthonában látogattuk
meg Széles Gábort.
– Hogy került kapcsolatba
a megyével és Zalacsánnyal?
– Teljesen a véletlen hozta.
Tavaly õsszel jelezték, hogy az
ír tulajdonosok árulják a kúriát, és megkérdeztek, hogy érdekel-e. Megtetszett az épület,
de helyismeretem nem volt.
Elõtte alig jártam Zalában, a
2010-es választások elõtt Zalaegerszegen mondtam beszédet. Nagyon megszerettem a
térséget, és a fejlesztések
szempontjából nagy fantáziát
látok a megyében. Nemzetközi
szempontból is nagyon jó a
fekvése, mivel közel van az Adria, Velence, Olaszország. Mivel a térség, részben mediterrán faunavilággal rendelkezik,
Magyarországon belül egy olyan
mediterrán központtá válhat,
ami érdekes lehet a külföldiek
számára.
– Fejlesztései hogyan illeszkednek a két kastély stílusjegyeihez?
– Ezek a területek õsi
magyar földek, ráadásul a
Batthyány nagykastély alapjait
az 1200-as években tették le.
Mivel van egy szakrális jelentése is, ezért a kastély köré egy
olyan környezetet szeretnék
kialakítani, amely a 21. században tovább szépíti a térséget,
például a hozzá kapcsolódó
golfpályával együtt.
– Mi a golfpálya építésének
menetrendje?
– A pályaépítõkkel történt
megállapodás alapján jövõ nyáron kell átadni a pályát, ami
már akár tavaszra is elkészülhet. Mellette a világ legnagyobb termálcentrumát ter-

vezzük, 200 ágyas, ötcsillagos
szállodával, amelyben három
fürdõkultúra olvad egybe és
9000 négyzetméterével felülmúlja a Dubaiban található
komplexumot is.
– A sikeres magyar nagyvállalkozók közül gyakorlatilag csak Ön támogatja a
médiát… Mi lehet ennek az
oka?
– Mindenki más irányba lépett. Demján Sándor az építõipart választotta, Csányi Sándor a bankvilágot, a mezõgazdaságot, az élelmiszeripart célozta meg. Én – az iparvállalataim mellett – elindultam
egyrészt a média felé, most pedig az idegenforgalom érdekel. Természetes dolog, hogy
egy idõ után, ha az embernek
leadózott jövedelme van, akkor azt nem a bankban szeretné tartani, hanem valamilyen vállalkozás formájában befekteti. Én magyar vagyok, természetes, hogy itt akarom befektetni a pénzemet. Úgy gondolom, hogy komoly értéknövelõ lesz a térség és az ország
számára.
– Tudatos vagy véletlen a
médiába történt belépése? Mit
gondol a negatív töltetû híradásokról és van-e kapcsolata
a helyi médiával?
– A 2002-es választások
után úgy gondoltam, hogy
annyira túlsúlyban van a baloldali média, hogy a jobboldalt
is erõsíteni kell. Szerintem jó
stratégiát választottunk, s közösen sikerült egy olyan rendszert kialakítani, ami felveszi a
versenyt a baloldali sajtóval. Az
már más kérdés, hogy a baloldal az alsóbb szinteken ellenpropagandát fejt ki, lélekromboló stratégiájával próbál negatív híreket terjeszteni a lakosság körében. Rájöttek, hogy
csak horror történetekkel és
hazugságokkal tudják rombolni a jobboldalt, de remélem,
hogy a lakosság is rájön, hogy
valótlanságokat terjesztenek.
Sajnos egyre kevesebb az olyan
ember, aki sajtótermékre áldozni tud, és látszik, hogy a
baloldal is arra törekszik, hogy
a mindenki által elérhetõ csatornákon többségben legyen.
Nem volt még idõm a megyei
médiát áttekinteni. Legalább
heti két napot vagyok a kastélyban, de annyi tárgyalásom

volt, hogy örültem annak, hogy
egyáltalán a megye mobilitásait személyesen megismerhettem. Remélem, hogy õsztõl a
térség vezetõivel el tudunk
indítani egy komoly együttgondolkodást, s a kormányt, a
miniszterelnököt el tudom ide
csábítani a majdani új konferenciaterembe, hogy a megye
fejlesztési terveirõl beszélgessünk.
– A technika területén lenne-e olyan újdonság, amibõl a
magyar gazdaság is profitálhat? Lehetett olvasni az energiacelláról…
– Folyamatosan foglalkozunk
az energiacellával, eredeti elképzelés szerint szeptemberbõl nyitottunk volna vele a média felé, de rá kellett jönnünk,
hogy akkora az információhiány a zalacsányi fejlesztési
programról a sajtó felé, hogy
ennek pótlására szánjuk ezt a
hónapot. Októbertõl foglalkoznánk az energiacellával, illetve
a megújuló energiaforrásokkal. Részleteket még nem árulhatunk el az új energiahordozóról, de már tudjuk, hogy
mekkora méretû, súlyú, teljesítményû lesz. Számításaink
szerint akár 50 százalékkal is
lehet a háztartások energiaköltségét csökkenteni. A világban sokféle, általunk még ismeretlen energiaforrás van, és
úgy tûnik, hogy ebbõl egyetkettõt sikerül befognunk. Ha
minden a terveink szerint alakul, akkor a világ energiakutatását fogjuk alapjaiban befolyásolni.
– Vállalkozásai mellett
mennyire van ideje a politikai életben való szerepvállalásra és hogy látja a jelenlegi
helyzetet?
– Rendszeresen részt veszek a Kötcsei Találkozókon, a
politikában viszont nem töltök
be pozíciót. Jobboldali ember
vagyok, de az elmúlt években
többet foglalkoztam a magánvállalkozásaimmal, mint a politikával. A saját médiámmal szerencsére már kevesebbet kell
foglalkoznom. A Fidesz vezetette kormánytól azt várom,
hogy a rezsicsökkentés programját tovább folytassa, mivel
abszolút egyetértek vele. A
szolgáltatók állami tulajdonba
kerülése is ezt a célt szolgálja.
A rezsicsökkentésre jó módszer

lehet a megújuló energiák alkalmazása is.
– A jelenlegi oktatásról, tudományos életrõl mi a véleménye?
– Nehéz errõl nekem beszélni, mert hat évig annak a
kuratóriumnak az elnöke voltam, amelyik az egyetemek felé osztotta szét a központi forrásokat. Szinte minden egyetemrõl van információm, viszont az adósságrendezések
miatt háttérbe szorultak a kutatásfejlesztésre biztosított öszszegek. Az intézményeken belül nehéz dönteni, hogy a
humán és a reál karok közül

kezõ években az ország idegenforgalmában másutt nem
várható. Két témában is folyamatosan tárgyalok, így több
fejlesztési ötlet is tervben van.
– Ön is golfozik? Hogyan
kapcsolódik ki?
– Szeretek teniszezni és
golfozni. A világ sok golfpályáján játszottam már, így van
összehasonlítási alapom. Európán belül kedvencem Spanyolország, például Andalúziában
van a legtöbb golfpálya. Az
itteni pálya terveit olyan szakember készítette, hogy neve
garantálja azt, hogy a legnevesebb golfozókat is vendégül

Fotó: Csudai Sándor
A világszínvonalú golfpálya jövõ nyárra készül el.
melyiknek jusson több pénz. A
következõ kormányciklus stratégiája lehet, hogy ezt kidolgozza. Ez is elsõsorban a munkahelyteremtést célozná meg.
– Milyen tervei vannak
még Zalacsányban és a környéken?
– Remélem, hogy a településen rövid idõn belül megszûnik a munkanélküliség és
munkaerõhiány lesz. Sajnos
vannak bizonyos baloldali szerve(zete)k, amelyek próbálják
becsmérelni, hátráltatni a munkát, ahelyett, hogy örülnének,
hogy a megyében olyan 80
milliárd forintos beruházás folyik, amelyhez hasonló a követ-
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lássuk. A magyar állam annak
idején szintén nemzetközileg
elismert tervezõt bízott meg a
Forma 1-es pálya tervezésével.
Ellenkezõ esetben Eclestone-t,
a száguldó cirkusz mindenható urát még az országba sem
lehetett volna elhívni, nemhogy futamokra leszerzõdni.
Azt szeretném, hogy az autóversenyek mellett a rangos
golfversenyek is erõsítsék Magyarország jóhírét. Ami a kikapcsolódást illeti esténként a
Facebookon levõ oldalaimmal
való foglalkozás is szenvedélyem,
nem jelent ez rangon aluli dolgot úgy, mint másoknak.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT

Önkormányzati feszültségek
Lemondások, önfeloszlatások idején
Úgy tûnik, hogy nem csak
a szarvasbõgés szezonja van
Zalában, hanem az önfeloszlatásoknak, lemondásoknak
is itt az ideje.
Vertetics László, Zalalövõ
polgármestere kezdte a sort
azzal, hogy meglehetõsen váratlanul benyújtotta lemondását. Különösebben nem indokolta döntését, annyit azonban leszögezett, hogy ebben
nem hivatali okok játszottak
szerepet. A Zala-parti kisvárosban hamarosan új polgármestert választanak.
Cifrább a helyzet Petriventén, ahol eléggé furcsa körülmények között – a polgármester tudta nélkül és távollétében – oszlatta fel magát a
testület. Az elõzményekrõl
bõvebben is olvashattak augusztusi számunkban.
A kialakult helyzet miatt a
Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot
indított. Dr. Sifter Rózsa fõigazgató az ügy kapcsán akkor a következõ tájékoztatást
adta kiadónknak:
„Petrivente község képviselõ-testülete a megjelent sajtóhírek szerint 2013. július
10-én önfeloszlatásról döntött. A polgármester jelezte,
hogy nem hívta össze a testületi ülést, ezért törvényességi felügyeleti vizsgálatot indítottunk. Ezt követõen, a
jegyzõkönyv beérkezése után,
törvényességi felhívással éltünk. A képviselõ-testületnek
30 nap áll rendelkezésére az
augusztus 8-án kiküldött felhívásban foglaltak megtárgyalására.”
A képviselõ-testület – információink szerint – azóta a
felhívásnak megfelelõen ismételten – most már a polgármesterrel kiegészülve –
összeült, s újra az önfeloszlatás mellett döntött. Ez a hír

természetesen nem hivatalos,
ezért ismét megkerestük a
Zala Megyei Kormányhivatal
fõigazgatóját. Dr. Sifter Rózsa
megígérte, hogy a Petrivente
Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
döntésével
kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás eredményérõl
a kért jegyzõkönyvek és az
írásbeli válasz felterjesztését
követõen tájékoztatni fogja
kiadónkat.
A napokban Türjén gondolták úgy a képviselõk, hogy
ez így nem mehet tovább.
Egyetértés nélkül nem lehet
a falu ügyeit irányítani, intézni, márpedig az összhang
régóta hiányzik. Meglepõ ez
a vélemény, hiszen nem újoncok a jelenlegi képviselõk,
egy kivétellel már korábban
is betöltötték ezt a funkciót.
Egyikük úgy fogalmazott,
hogy a képviselõk és a polgármester között megromlott
a kapcsolat. Egy másik vélemény szerint az elmérgesedett viszony megakadályozta
a normális munkát az üléseken.
Mlinárik László polgármester Türje honlapján részletesen vázolta a kialakult
helyzetet. Kihangsúlyozta, hogy
polgármesterként a falu reális érdekeinek képviseletét,
nyílt, mindenki számára áttekinthetõ eljárásokat ígért, s
így is cselekedett. Szerinte az
elmúlt évtized hiányos költségvetési gyakorlata nem
folytatható. A szakmai vitát
képviselõtársainak egy része
nem vállalta. Mlinárik László
érdeklõdésünkre elmondta,
hogy indulni fog a polgármester-választáson.
Türje, Petrivente, Zalalövõ… Hamarosan idõközi választás lesz e három zalai településen.
E.E.

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

www.zalatajkiado.hu

Petriventén új testületet és polgármestert is választanak.
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Baloldaliak…
Ha nem néznénk a naptárra, s csak a hírekre figyelnénk,
már akkor is tudnánk, hogy
közeledik a parlamenti választás Magyarországon.
Éledeznek az eddig szunyókáló politikai csoportosulások,
s politikusok, új formációk
jönnek létre az úgynevezett
politikai baloldalon.
A jelenlegi közfelfogás szerint a közismertebb pártok
közül az MSZP, az Együtt 2014
Választói Szövetség Párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szociáldemokraták Pártja tartozik a politikai baloldalhoz Magyarországon. A Magyar Kommunista Munkáspárt (Munkáspárt) – bár közös õse van a MSZP-vel az
MSZMP révén – nem tartozik
ehhez a csoportosuláshoz, ezt
a besorolást a „baloldali klub”
és Thürmer Gyula, a Munkáspárt vezetõje is kikérné magának.
A hagyományos értelmezés
szerint a baloldali politika jellemzõje, hogy nagy súlyt fektet
a társadalmi egyenlõség érvényre juttatására és az általános szociális jogokra, szemben
a társadalmi hierarchiával, il-

letve egyenlõtlenséggel. Támogatja a szabadságjogokat, a kulturális sokszínûséget, a gazdaságban pedig a nagyobb állami
szerepvállalást.
Az úgynevezett rendszerváltás óta (1990) eltelt és lezárt öt választási ciklusban
háromszor irányította az országot szocialista, illetve szocliberális, vagyis baloldali kormány.
Négy miniszterelnöke közül
egyedül a nemrég elhunyt
Horn Gyula nem tartozott a
milliárdos üzletemberek közé.
Vezetésük alatt mindent ellenkezõen tettek, mint ami a valódi baloldali értékeket képviselõ kormányzástól elvárható
lenne.
A „büszke baloldaliak” önként és dalolva dobták oda az
országot a nemzetközi nagytõkének és bankpiacnak. Semmire sem emlékeztek abból,
amit elvtársként még a foximaxi (Marxista Egyetem – a
szerk.) szakosítón tanultak.
Igaz, az árulásért odavetett
konc feledtette velük korábbi
elvüket.
De most újra próbálkoznak… Úgy tesznek, mintha
nem is lenne közük ahhoz a 12

Román-magyar

Vajon ki kit üt ki a nyeregbõl? Bajnai, Mesterházy és Gyurcsány
igencsak tekeri a pedált…

esztendeig tartó kormányzáshoz, ami gazdasági, morális
válságba taszította az országot.
A hátrahagyott romhalmazért
pedig az eltakarítást éppen
végzõ Orbán-kormányt teszik
felelõssé. Eljátszanák ócska
színdarabjukat, amiben az igazságosztó baloldal 2014-ben elzavarja majd ezt a népnyúzó,
jobboldali Orbán-rezsimet.
E színdarabhoz persze vendégszereplõk is kellenek. Az
500 millió forintos tartozást
maga mögött hagyott SZDSZ
üdvöskéje, Fodor Gábor a Liberális Párt, Szili Katalin a
Szociális Unió elnökeként léphet újra a világot jelentõ deszkákra. S itt van a négyévente
újjászületõ Schmuck Andor
szociáldemokrata színekben, s
nem maradhat ki a sorból az
SZDSZ reinkarnációja, a Lehet
Más a Politika sem.
Régi társulat, régi ripacsokkal, régi hazugságokkal. Érzik,
ha a 2014-es elõadás rosszul
sikerül, a közönség végképp

elzavarja õket. A tét óriási
számukra.
Balsors ez a baloldal. Amit
már csak önmaguk hívnak baloldalnak. Tisztességes baloldali menekül tõlük.
Apropó tisztességes baloldali… Ajánlom figyelmükbe
nagyszerû kollégánk, Farkas
László szavait, aki így ír a
baloldaliságról:
„…A lelkem mélyén nagyon
is baloldali vagyok. Baloldali, a
szó krisztusi értelmében. Sorsközösséget vállalok a szegényekkel, a megalázottakkal, az
ajtón kivülrekesztettekkel. De
tagadom a kommunista és
minden belõle öröklõdött baloldaliságot, amely nem tisztel
hazát, szentséget, szabad szellemet.”
Vajon mit szólna Mesterházy, Bajnai, Gyurcsány (stb.)
ezekhez a szavakhoz, ha valami csoda folytán egy percig
csak õszintén tudnának beszélni?
E.E.

Racionális érv
Sokan így látták a meccs elõtt...

ZTE-vergõdés

– Talán egyesülnünk kéne Alibánfával. Azt mondják, hogy
õk most jól nyomják a megyei III-ban...

– Azért azt se feledd el, hogy amit a rezsicsökkentéssel
megspórolsz a vízszámlán, az egyenértékben hány fröccs
a Mókus büfében!...
Rajz: Farkas László
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Érvényes: 2013. 09. 13-tól 10. 03-ig, valamint a készlet erejéig.

BOGNÁR TRANS KFT.
-

BELFÖLDI ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS
ÉTKEZDEI HULLADÉK ÉS HASZNÁLTOLAJ SZÁLLÍTÁS
LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA
FOGYASZTÁSRA VAGY FELDOLGOZÁSRA ALKALMATLAN ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
PARKGONDOZÁS
ÉLÕÁLLAT KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ZALABOLDOGFA, Rákóczi u. 8.
Telefon: 30/851-0452 • E-mail: bognartrans@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Mikor durran ki a lufi?
A bankvircsaft újabb pofátlan esete

Focimilliárdosok kézfogása a Real Madridnál: Cristiano
Ronaldo és Gareth Bale.
Rálépett a kormány a ban- Talán nem is túlzó az a vélekok nagyra nõtt tyúkszemére, mény, ami a bankokról kialalett is nagy sírás-rívás rögvest. kult, vagyis nem mások ezek
Pedig csak azt kéri tõlük Or- az uzsoraintézetek, mint egy
bán Viktor miniszterelnök, hogy világméretû legális, vagyis törarányosan vállaljanak részt az vényesen mûködõ pénzmaffiaország terheibõl, ha már eddig hálózat tagjai.
A bankvircsaft újabb pofátezt nem tették meg mesés
extraprofitjukból. Nem nagy lan példája az alábbi eset. A
kérés ez, több esetben is meg- Real Madrid nemrég 100 miltörtént ennek fordítottja, ami- lió euróért megszerezte Gakor az állam nyújtott mentõ- reth Bale játékjogát. Zinedine
Zidane sportigazgató maga is
övet a pénzintézetnek.
A helyzet nem magyar sa- elismerte, hogy egyetlen futjátosság, a bankok világméretû ballista sem ér meg ennyi
elszemtelenedésérõl van szó. pénzt.

Szegény Gyurcsány
Fletó nem kell. Mesterházyék kerek perec elzárkóztak
attól, hogy korábbi szusztársuk, pártelnökük, miniszterelnökük részese legyen annak a
„demokratikus” koalíciónak,
mely Orbán Viktor 2014-es
leváltására szövetkezett.
Gyurcsány most magában
folytathatja szenvedélyes küzdelmét Orbán rezsimje ellen,
bár mint mondta, amúgy „maszekban” semmi baja a miniszterelnökkel – akár együtt is
vacsorázna vele –, csupán az
általa képviselt rendszert kívánja megdönteni.
Gyurcsány kiebrudalásának
idején megszólalt Kónya Péter, az Együtt-PM társelnöke is.
Kónya a Facebookon üzent
Gyurcsánynak. Szerinte a DK
elnöke az összefogás helyett az
ellenzéki vetélkedést választotta. Ezzel rést ütött az ellenzék
arcvonalán, s egyúttal csökkentette a 2014-es kormány-

váltás esélyét. Mi több: Kónya
azt is prognosztizálta, ha Gyurcsány nem mutat több bölcsességet a választásokig hátra lévõ
hónapokban, „másodszor lehet
személyesen is felelõs azért,
hogy Orbán Viktor újra hatalmat kap Magyarországon”.
No, ez aztán, mármint az
újabb négy éves orbáni hatalom, beláthatatlan következményekkel járna! Folytatódna
a rezsicsökkentés, tovább emelkedne a közszolgák bére. Jelentõsen csökkenne a multinacionális rablótõke befolyása a
magyar gazdaságra, folytatódna a bankok megzabolázása,
magyar kézen maradna az ország elsõ számú kincse, a termõföld stb.
Ezt azért mégsem lehet egy
demokratikus országban, hogy
a kormány a nép kedvében
járjon, ezért Orbánnak buknia
kell. Kónya bizonyára így
gondolja.

A madridi egyesület ellen
hamarosan uniós vizsgálat is
indulhat, ugyanis ezt indítványozza Derk Jan Eppink belga
EP-képviselõ.
A politikus szerint lehetséges, hogy az a „Bankia” pénzintézet áll az átigazolás mögött, amelyet nemrégiben milliárdos uniós segítséggel tartottak gyakorlatilag életben. A
képviselõ szerint a támogatást
a bank biztosan nem arra kapta, hogy focistákat vásároljon.
Eppink egyébként azt is
megjegyezte, hogy a Real Madrid a mai napig nem fizette

Vizsgálatot szeretne Derk Jan
Eppink.
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vissza a Cristiano Ronaldo és
Kaká megvásárlásához felvett
hiteleket a Caja Madridnak, a
Bankia elõdjének, még 25 millió euróval tartozik azokból a
tranzakciókból is a banknak.
Az eset azért is kényes,
mert a Real amúgy is 600 millió eurós tartozást görget maga elõtt, márpedig ennek fényében nem lenne túl szerencsés, ha kiderülne, hogy újabb
100 millió eurós kölcsönt vett
fel a vezetés.
Spanyol EP-képviselõk is
haraptak az ügyre, szeretnék
elérni, hogy a Real Madrid
mellett a Barcelona, az Athletic Bilbao és az Osasuna pénzügyeit is vizsgálják meg. Ez a
négy klub mûködik még hagyományos egyesületi formában az élvonalban, a többi helyen már ezek átalakultak gazdasági társasággá.
Egy újabb adalék tehát a
tisztességtelen banki játékokhoz. Ugyanakkor felvetõdik az
a kérdés is, hogy mikor durran
ki a lufi, vagyis mikor ér véget
a jelentõs tartozásokat felhalmozó futballklubok esztelen költekezése.
Ami a bankélet elkerülhetetlen erkölcsi megtisztulását
illeti: üdvözítõ jel lehet, hogy
az új pápa, Ferenc már nekilátott a rendcsinálásnak a
Vatikán pénzintézeténél.
Lehet követni a példáját!
E.E.

Képesség...

– Szegény Gyurcsány Ferit kitették a brancsból, pedig
esküszöm, jobban táncol, mint a Mesterházy vagy a Bajnai!...
Rajz: Farkas László
Szegény Gyurcsány Ferenc…
Ha mégsem jön össze a „demokratikus” pártoknak, mozgalmaknak, miegyébnek a jövõ évi

kormányváltás, akkor Fletó nyakába szakad a kudarc ódiuma.
Szegény…
f.l.
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Egy szép hagyomány folytatódott
Ezüstérmes lett a Zalavíz a negyvenedik sportnapon

ONLINE
PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele,
tájékoztatás
az alábbi címen,
vagy telefonszámon:
CZOTTER BT.,
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

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

Második helyezést ért el a
Zalavíz Zrt. csapata az öszszesített versenyben a 40. alkalommal megrendezett Öt
Vízmû Sportnapon. Megvédte
bajnoki címét a Büki Gyógyfürdõ Zrt., így a vándorserleg
visszakerült újabb egy évre
Bükfürdõre. A jubileumi rendezvény kitûnõ hangulatban
és sérülésmentesen zajlott le.
Immár negyven éves múltra tekint vissza a Délzalai Vízés Csatornamû Zrt., a Soproni Vízmû Zrt., a Vasivíz Zrt., a
Zalavíz Zrt. és a Büki Gyógyfürdõ Zrt. sportversenye,
amely minden évben más
helyszínen kerül megrendezésre. A Zalavízet érte a megtiszteltetés, hogy a negyvenedik sportnapon Zalaegerszegen látta vendégül a sportküldöttségeket szeptember 7-én.
A zalai megyeszékhelyre
érkezõ 300 vendéget Gyutai
Csaba polgármester köszöntötte elsõként, ezt követõen
Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megnyitotta a
jubileumi sporteseményt. Beszédében elmondta, hogy a
négy víziközmû szolgáltató
vezetõje az év elején úgy döntött, hogy a szektort érintõ
törvényi változások ellenére
is tovább ápolják az évtizedes
hagyományokat, azonban jóval szûkebb költségkeretet
biztosítottak a rendezvénynek.
Hat helyszínen összesen
nyolc sportágban mérték öszsze erejüket a csapatok. Több
sportágban külön rendeztek
nõi és férfi versenyt, így
összesen tizenegy csoportban
zajlottak a küzdelmek. Az

összesített végeredmény úgy
került meghatározásra, hogy
sportáganként 1-5-ig pontozták a csapateredményeket, az
elsõ helyezett kapott öt pontot, az ötödik pedig egyet. A
legmagasabb pontszámot elérõ résztvevõ a Büki Gyógyfürdõ Zrt. csapata lett, kiélezett küzdelemben – mindössze
két ponttal megelõzve a házigazda Zalavíz Zrt.-t. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a Soproni Vízmû állhatott, negyedik helyezést ért el a Vasivíz, ötödikként pedig a Délzalai Víz- és Csatornamû végzett.
Ezen a napon vesztes nem
volt, hiszen a nyugat-dunántúli régió víziközmû szolgáltatásáért felelõs vállalatok munkatársai tovább ápolhatták

szakmai- és baráti kapcsolataikat, melyekbõl ez a rendezvény oly sokat adott az elmúlt
négy évtized során.
Az ünnepélyes díjkiosztó
végén Nagy András átadta az
Öt Vízmû Sportnap vándorzászlóját Zelles Zsoltnak, a
Vasivíz stratégiai igazgatójának, aki megerõsítette, hogy a
hagyomány 2014-ben Szombathelyen tovább folytatódik.
Összesített csapatvégeredmény: 1. Büki Gyógyfürdõ
Zrt., Bükfürdõ 36 pont, 2.
Zalavíz Zrt., Zalaegerszeg 34
pont, 3. Soproni Vízmû Zrt.,
Sopron 29 pont, 4. Vasivíz
Zrt., Szombathelyen 28 pont,
5. Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., Nagykanizsa 20 pont.
(x)

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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A bajnokságra hangolnak a kosarasok
Zajlik a felkészülés ZTE KK és a Zala Volán ZTE NKK csapatainál

A Zala Volán ZTE NKK nõi együttese.
A 6. helyen zárta a 2012- Petrát, Fuisz Viktóriát pedig
2013-as szezont a Zala Volán Nagykanizsáról. MindenképZTE NKK csapata. A nyár je- pen zalai kötõdésû játékosokat
lentõs változásokat hozott a szerettünk volna igazolni. Fritz
csapatnál, ezzel kapcsolatban Judit külföldrõl, Balogh Júlia a
érdeklõdtünk Gáll Tamás ve- Vasastól és Török Szilvia a
PINKK együttesétõl érkezett
zetõedzõnél.
– Milyennek látja a felké- hozzánk. Szûk a keret, Tuboly
szülést, hogy alakult a játé- Józseffel végeztük a fizikai felkészítést. Fõ erõsségünk volt
koskeret?
– Augusztus 5-én kezdtük az összeszokottság, de nagyon
felkészülésünket, elég nagy sok idõ kell ahhoz, hogy összeváltozások voltak a csapatban, csiszolódjanak a lányok. 5-6
mert gyakorlatilag a rutinos edzõmérkõzést játszottunk edjátékosok kivétel nélkül távoz- dig, javát ZTE fiú junior ellen,
tak. Vida Anna az olasz másod- két ponttal kaptunk ki a háosztályban folytatja pályafutá- rom légióssal felálló PINKK
sát, Czank Tímea Miskolcra ke- Pécstõl, és 12 ponttal maradrült, Alex Gensler visszatért tunk alul a jóval erõsebb SopAmerikába. Szélesy Judit gyer- ron ellen. Alacsony poszton
meket vár, augusztus elején ki- erõsítettünk, s bármennyire
derült, hogy Szalay Virág is szeretnénk magyar játékost igaanyai örömök elé néz. Számol- zolni, az anyagiak miatt egyetunk ezekkel, de természete- lõre hiú ábránd, így még egy
sen érzékenyen érint bennün- légióst keresünk majd.
– Összeállt már a kezdõ
ket, hogy ennyi rutinos, jó játékos távozott a csapatunkból. ötös?
– Alakulgat. JátékrendszerMaradt Ambrus Szandra, Varga
Zsófia, Horváth Zsófia. Czukor ben gondolkozom, és abban
Tünde Pécsrõl érkezett vissza megvannak azok a pontok,
hozzánk, igazoltunk két zalai amiket összeraktam. Annyival
nevelést, Sopronból Vágvölgyi más a helyzet, hogy korábban

Magyar Malom Kft.

voltak meghatározó játékosaink Daniel Page, Bukovszki
Mónika, Vida Anna, Szélesy Judit vagy Zsovár Orsolya személyében, akikre lehetett terhet rakni. Most Ambrus Szandrának vagy Varga Zsófinak kell
megmutatni, hogy õk következnek a sorban, és nekik kell
húzóembereknek lenni.
– Átalakult a bajnokság,
milyen helyezést vár a csapattól?
– A Gyõr tragédiája miatt
felmerült a lehetõsége, hogy
indulhatnánk a 11 csapatos
horvát-magyar-szlovák ligában,
de roppant sok pénzbe kerülne, míg mi a lehetõségekhez
mérten okosan szeretnénk gazdálkodni. Az ötcsapatos alapszakasz októberben indul, ahol
a Gyõr, a Szekszárd, a Cegléd, a
Vasas és az MTK csapatával
mérkõzünk az elsõ három helyért, egyértelmû cél a felsõházi rájátszásba jutás. Nem vagyunk elkésve, nincs nyomás a
társaságon, továbbra is egy
szimpatikus együttes szeretnénk maradni, és a többi csapat dolgát megnehezíteni. Zalaegerszegre soha senki se jöhetett biztosra, s ezt továbbra
is tartani szeretnénk. Nagyon
remélem, hogy továbbra is
lesznek dupla mérkõzések a
fiúkkal, mert az õ meccseikre
érkezõ nézõk biztatása nekünk
nagyon sokat jelent. Október
5-én kezdünk a Vasassal, az
elsõ hazai mérkõzésen, 13-án
vasárnap az MTK-t fogadjuk.
A riportot követõen, szeptember 14-15-én a Szekszárdon
megrendezett SIÓ Kupán vendégeskedett a csapat, két csoportmeccset megnyerve a döntõbe jutottak, ahol a négy
légióssal felálló PINKK múlta
felül a zalai lányokat. A szep-

tember 19-22. között megrendezendõ Göcsej Kupa a Zala
Volán ZTE NKK lányai és a Zalakerámia ZTE KK fiai számára
is fontos hangolódás a bajnoki
küzdelmekre. Völgyi Péter együttesében szintén nagy játékosmozgás történt, az elõzõ bajnokság végét már légiósok nélkül fejezték be, így új csapat
építésének jegyében telt a nyár.
– Mindegyik légiósnak lejárt a szerzõdése, Donald Copeland Ukrajnába távozott,
Teo Simovic helyére magyar
ötös centert tudtunk szerzõdtetni Lekli József személyében.
Dorenzo Hudson a hármas
poszton Kámán Tamás Paksról
visszatértével és Kovács Ádám
maradásával nem is került képbe. Borszéki Csaba abbahagyta
az aktív játékot, Vertetics Ádám
nem fogadta el a klub ajánlatát
és Veszprémbe távozott. Baki
Gergely Paksra igazolt. Kerkai
Ákos, Kertész Dániel és Puszta
Dávid maradt, két utánpótlás
válogatott fiatal, Velkey János
(Vasas) és Czinger Zoltán (Paks)
érkezett. A csapatkapitányunk,
Gáspár Dávid szintén maradt,
Koma Dániellel hosszas tárgyalás után sikerült megegyezni,
valamint a felnõttekkel készül
a 2013/2014-es szezonban Kis
Raul. A légiósokra nagyságrendekkel kevesebb pénzünk
van, mint a múlt szezonban,
így a magyar mag erõsebb, a
külföldi szekciónk pedig jobb
és olcsóbb lett. A légiósok próbajátékon vannak, akiknek sorsáról folyamatosan döntünk.
Magas amerikai játékosunk,
Justin Safford sorsáról a kaposvári torna dönt. (Az interjút
követõen erre sor is került:
életbe lépett a center idény végéig szóló szerzõdése – a
szerk.) A Göcsej Kupa után

GÉPALK KFT.

Tevékenység:
liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,
értékesítése
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Telefonszám: 06/30/9018-052
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határozunk az amerikai irányítónk, Gerald Boston jövõjérõl,
a kanadai Doug Plumb próbajátéka a szombathelyi torna
után jár le.
– Mi a csapat célkitûzése a
szezonra?
– Ez a bajnokság jóval erõsebb és kiegyensúlyozottabb
lesz, mint a tavalyi. Akkor a
Debrecen negatív értelemben
nagyon kilógott a mezõnybõl,
a helyüket a komplett elsõ osztályú csapattal készülõ Kecskemét foglalta el. Nagyon nehéz lesz a nyolcba kerülni, de a
mi csapatunk egy nagyon jó
egyvelege a rutinos és a fiatal
lelkes játékosoknak. Bízom
benne, hogy a csapat sokkal
kiegyensúlyozottabb lesz. Bajnoki cím közeli célként nem
lebeg a szemünk elõtt, viszont
megalkuvás nélkül küzdõ, sokkal gyorsabb szerkezetû csapat
fog pályára lépni. A középszakasz is hosszabb lesz, de

nokságban légiósok nélkül komoly eredményt elérni?
– Lehet légiós nélkül is bajnokságot nyerni, csak ahhoz a
magyar válogatott 80 százalékát le kellene igazolni, amihez
a jelenlegi költségvetés ötszöröse kellene. A mi légiósaink
elsõ európai szezonjukat kezdik itt, elõször vannak sokáig
távol a családjuktól, nem tudják hova kerültek. Ezért biztosan nehéz év lesz, mert az õ
beillesztésük nehezebb, mint
egy már itthon bizonyított rutinos játékosé. Sajnos nekünk
utóbbiakra nem volt pénzünk,
és nem is akarunk esélytelen
anyagi versenybe belemenni
nagyobb klubokkal. Hiszünk a
munkában.
– Összeállt már a kezdõ
ötös?
– Még nem, de sejteni lehet, hogy a külföldi játékosok
benne lesznek. Kámán, Gáspár, Kovács, Puszta és Lekli is
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Ebadta kölyke

– Hiába nyomja a kormány a pedagógusoknak a lóvét,
attól a matekdoli még nem marad el!...

Szocik lent

A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapata (a képrõl
hiányzik Puszta Dávid).
abban bízom, hogy végig versenyben tudunk lenni a nyolcba kerülésért. Minden hazai
mérkõzést szeretnénk megnyerni, az idegenbeli gyõzelem duplán fog számítani. Remélem, hogy a sportcsarnok
felújítása nem zavarja a felkészülést, és gyõzelemmel kezdünk a Falco ellen. Tavaly az
Albacomp elleni nyitómeccs
kihozta a csapat hibáit, az idei
nyitórangadó pedig a külföldieknek is megadhatja az alaphangot az egész szezonra.
– A szurkolók örülnek, ha
sok magyar játékos van a keretben. Lehet e ebben a baj-

kezdhet, s ez már egy taktikai
fegyvert ad, hogy közülük milyen ötössel lépünk pályára.
A fiúk szeptember 14-15-én
Kaposváron a III. Orosz László
emléktornán szerepeltek, ahol
a döntõben a PVSK-Pannon
Power ellenében maradtak
alul. A bajnokság elõtt részt
vesznek a Göcsej Kupán (szeptember 19-22.), majd szeptember 27-29. között a IV. Horváth
Zoltán Nemzetközi Emléktornán szerepelnek Szombathelyen, a bajnokságot október 5én, szombaton kezdik itthon a
Falco ellen.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu

– Nem értem, mit tökölõdnek ennyit odafönn a górék
ezen a miniszterelnök-jelöltségen? Fel kell dobni egy bélást:
ha fej, Mesterházy, ha írás, Bajnai...

Legalulról nézve

– Lehet, hogy makroszinten már megmozdult valami, de
a kidobott cuccokon még nem érezhetõ...
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (8.)
Itt az ideje, hogy megszakítsuk a szerzõdések, közgyûlési
jegyzõkönyvek
kivonatolását.
Riportalanyaink vannak, akiket
arra kértünk, hogy mondják el
véleményüket a ZTE-nél kialakult helyzetrõl.
Nem „kispályás” személyeket kértünk fel beszélgetésre.
„Némi” közük van a labdarúgáshoz, a ZTE-hez. Soós Istvánt
is szerettük volna megszólaltatni, de õ rendkívül korrekt módon azt mondta: nem jár ki a
mérkõzésekre, nem ismeri a jelenlegi csapatot, így nem is tudna tárgyilagos választ adni kérdéseinkre. Csak annyit mondhat, amit már korábban is megfogalmazott lapunknak: ez a
ZTE már nem az a ZTE.
Szerencsére nincs hiány kimagasló tudású egykori ZTElabdarúgókban. Olyanok is vannak, akik hétrõl hétre benne élnek ma is a labdarúgásban, sõt
nem is olyan régen aktív szereplõi voltak az egerszegi klub-

nak. Közéjük tartozik Kereki
Zoltán is, aki nyilatkozott kiadónknak. Elõrebocsátotta: nincs
benne elõítélet, netán harag,
megpróbál reális képet adni a
ZTE FC-rõl, s fõleg a klub utánpótlásnevelésérõl. Annak az idõszaknak a tapasztalatairól, amikor ott dolgozott.
Tudom, hogy sok fiatal olvasónk van. Talán nem árt nekik
elmondani, hogy ki is Kereki
Zoltán. Vidéki labdarúgóként
37-szeres válogatott tudott lenni
(7 gólt lõtt), amikor még a világ
élvonalába tartozott a magyar
labdarúgás, s csak ritkán húzhatta magára a címeres mezt
nem fõvárosi játékos. A Szombathelyi Haladásban, majd a
ZTE-ben többszáz élvonalbeli
mérkõzést játszott, hátvéd létére rendkívül gólerõs volt (315
NB I-es mérkõzésen 50-szer talált az ellenfelek kapujába), az
1978-as argentínai világbajnokságra kijutott magyar válogatott alapemberének számí-

tott. Majd amikor az akkori rendelkezések már lehetõvé tették,
az osztrák Wacker Innsbruck játékosa lett. 1976-ban az év legjobb magyar labdarúgójának választották. Aktív játékospályafutása után vezetõedzõként dolgozott Nagykanizsán, majd Zalaegerszegen. Szombathelyen
szakosztályvezetõ, a BVSC-nél és
a ZTE-nél utánpótlásigazgató lett,
majd az MLSZ-nél is ezt a funkciót töltötte be. Aztán visszatért
Zalaegerszegre.
– Tényszerû és tárgyszerû
szeretnék lenni, rengeteg érzelmi hatás ért a ZTE-vel kapcsolatban – mondja Kereki Zoltán. –
Voltak kedvezõek, s olyanok is,
amelyeket szeretnék elfelejteni.
Most nem a játékospályafutásomról beszélnék, hanem az
utóbbi idõszakról, amikor a
ZTE-nél dolgoztam. Csank János idõszakában az egyik szezonban a negyedik helyen végzett az elsõ csapat. Ezzel párhuzamosan szerepelt az NB II-

Kereki Zoltán az MLSZ utánpótlás igazgatójaként.
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1976-ban az „Év labdarúgója”
volt Magyarországon.
ben egy másik együttesünk is.
Volt egy akadémiai gárdánk, s
ott volt egy elsõ osztályú, kiemelt bajnokságban szereplõ
utánpótlásvonal. Ezzel szemben
mi van ma? Egy NB II-es együttesünk, tehát értelemszerûen
nincs második csapatunk. Van
egy nagyon gyenge akadémiánk
és egy másodosztályú utánpótlásunk. A megyei lapnak kötelessége lett volna leírni, hogy
kiesett az elsõ osztályból az
utánpótlás. Nem írták, nem írják le! Amikor eljöttem a ZTEtõl, egyetlen sportújságíró nem
kérdezte meg: Zoli, miért váltál
meg a klubtól? Kirúgtak? Mi történt veled? Egyik nap még Kereki Zoltán, a másik nap már Szabó Imre. Azért annál többet értem
el a labdarúgásban, hogy ezt ne
kérdezzék meg tõlem. Tényszerûen elmondtam volna, hogy
mi történt. El tudja valaki képzelni rólam, hogy habzó szájjal
anyáznék? Ez nem az én stílusom.
– Mit mondtál volna, ha
megkérdeznek?
– Tõlem nem kérdezték meg,
hogy Nagy Ferenc elégedett
volt-e a munkámmal. Igaz, azt
sem, hogy én elégedett voltame Nagy Ferenccel. Azt tökéletesen értem, hogy egy beosztottnak lojálisnak kell lennie a ZTE
vezetéséhez, ha lojális a munkatársaival a fõnök. Ez a kapcsolat kétirányú utca. Én ezt sajnos nem tapasztaltam.
– Valahol meg lehet Nagy Ferencet érteni. A honvédségnél,
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mint katonatiszt, ezt a stílust nál azért más a helyzet. Nem
ismerek jelenleg az NB I-ben 20
szokhatta meg…
– Talán. Borzasztóan fáj, hogy év alatti hálóõrt. Régen sem foreljöttem, hogy elküldtek a ZTE- dult elõ gyakran. Ez most egy
tõl, de ez elkerülhetetlen volt. látszatintézkedés volt, muszáj volt
Nem vagyok az a típus, hogy befogni a közvélemény száját,
rángassanak, mint kutya a ron- demonstrálni, hogy foglalkozgyot. Talán nagyképûnek tûnik, nak a fiatalokkal. A ZTE utánde van elképzelésem a fociról, s pótlás szakágvezetõjeként eltöltött egy év alatt több fontos céesetleg értek is hozzá…
– Ezzel nem szeretnék vitat- lom volt. Lokálpatriotizmus, a
kozni! Ismerem a pályafutá- saját utánpótlás védelme, s a takarékos gazdálkodás. Olyan klubsodat…
– Tanulmányoztam sok or- kultúrát kellene kialakítani, hogy
szág akadémiai képzését. Haza- ott jól érezze magát mindenki.
jöttem Egerszegre, mert úgy Azt mondják, hogy Zalaegerszealakult az életem, s felkért Nagy gen az NB II-ben is sokan kiFerenc utánpótlás szakágveze- mennek a mérkõzésekre. Ez
tõnek. Közben rájöttem, hogy õ csak áltatás. A ZTE nézõszámát
sokkal többet ért ehhez a szak- önmagához kell mérni! Ennek a
mához, mint én. Hát akkor az csapatnak az élvonalban az egyik
én egész eddigi pályafutásom legnagyobb és legjobb közönsége volt. Ebben a városban kimegkérdõjelezhetõ…
– Nagy Ferenc utánpótlás- mondottan szeretik a labdarúneveléssel kapcsolatos elképze- gást. Azt írja a ZTE sajtósa, hogy
lésérõl van egy többször emle- az együttesnek a második oszgetett gondolat:„… legszíveseb- tályban is annyi nézõje van,
ben az egész utánpótlást kilõné mint hat másik csapatnak.
– Korábban említetted, hogy
a világûrbe. Az arra költött
összegen venne inkább tíz af- rövid idõ alatt gyökeres váltorikait, közülük kettõt aztán zás történt a ZTE-nél. Volt egy
NB I-es, egy NB II-es csapat,
jó pénzért el lehetne adni…”
– Tanulmányozni kell
a ZTE történetét! Az
utánpótláskorú játékosok akkor jutottak szóhoz a klubnál, ha nem
volt pénz. 1972 óta megfigyelhetõ, hogy a tehetséges fiatalok fõleg akkor nem kaptak szerepet, ha tele volt a kaszsza. Most látványos módon négy fiatallal szerzõdést kötött a klub.
Kérdezem: egy 15 éves
kapussal miért kell profiszerzõdést kötni? Csak
azért, hogy ideig-óráig
itt tartsuk? Általában 1516 éves korban nagyjából eldõl, hogy lesz-e
valaha élvonalbeli labdarúgó egy reményteli „Nem vagyok az a típus, hogy rángassajátékosból. A kapusok- nak, mint kutya a rongyot”…

Tisztelt Olvasóink!

A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvasha-tók
honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
A Zalatáj nyomtatott változata – terjedelmi korlátok miatt –
jelentõs késéssel követheti csak a honlapot. Sok olvasónk –
akinek nincs internetkapcsolata vagy szeretné nyomtatásban is
követni a riportsorozatot – ennek ellenére azt kérte, hogy az
újságban is jelentessük meg a cikkeket. Emiatt azok megértését
kérjük, akik honlapunkon folyamatosan olvassák a legújabb
epizódokat is.

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Beton Egyéni Cég
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142
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Az 1978-as argentínai világbajnokságra kijutott magyar csapat.
Kereki Zoltán az álló sorban balról a harmadik, közvetlenül
Baróti Lajos szövetségi kapitány mellett.
élvonalbeli utánpótlással. Most
pedig van egy NB II-es együttes,
s egy másodosztályú utánpótlás. Ez a devalválódási folyamat nagyon gyors volt.
– Nem akarom bántani ezt a
vezetést, de nem jöttek arra rá,
hogy segíteni akartam ezt a
klubot. Arra nem is gondoltak,
hogy azt a tapasztalatot, amit az
MLSZ-ben tíz év alatt szereztem,
hasznosítani lehetett volna? Például a TAO-pályázatoknál. Egy
biztos: ha 2010-ben kiesik az élvonalból az utánpótlás, nem kellett volna felszólítani, magamtól felállok. Akkor nem esett ki.
De azóta sem jelent meg a Zalatájon kívül máshol, hogy a ZTE
utánpótlása is másodosztályú lett.
– Ez nem meglepõ, ha a
sportsajtó meghatározó szereplõinek és a ZTE vezetõinek a
kapcsolatát nézzük. Ami nem
csak a labdarúgásról szólt.
– Én erõltettem az utánpótlás leválasztását. Jó lenne végre
tisztázni a költségvetési viszonyokat! X forintot költ a felnõtt
csapat, Y forintot az utánpótlás.
Az NB II-es együttes, az akadémia, az utánpótlás költségvetése
nálam mondjuk 40 millió forint
volt, de a vezetõ azt mondta,
hogy 80 millió.
– S hogyan lehetne kilépni
ebbõl az ördögi körbõl?
– Tulajdonképpen ott a
megoldás az önkormányzat kezében, hiszen a ZTE FC Zrt. legnagyobb támogatója.
– Nagy Ferenc bírósági úton
kéri az inflációkövetõ támogatást.
Azért nem egyszerû a helyzet…
– Most is az a véleményem,
hogy tiszta lapokkal kellene játszani! Ennyibe kerül a felnõtt
csapat, ennyibe az utánpótlás! A
TAO-pénzek ráadásul megkavarják, összemossák a dolgokat. Az
én idõszakomban 40 millió forintba került az utánpótlás mûködtetése szerintem. Utána lehet nézni a fõkönyvekben. A
ZTE tavaly 200 millió forint
TAO-támogatást kapott, 100 mil-

Lapunk
2
legközelebbi 013
száma
2013. október 17-én
jelenik meg.

liót pedig a Balatoni Bea vezette
elõkészítõ csoport a Landorhegyi úti iskolában. Én ennek az
összegnek a 12-13 százalékát
használhattam fel. Nagy Ferencnek ez is sok volt. Most miért
nem sok az, hogy a korábbi fizetés ötszörösével rendelkeznek az utánpótlás-edzõk. Emlékszem: óriási botrány volt, hogy a
klub egykori játékosa hozta a
számlát 20 ezer forint + ÁFAról. Volt nagy vita: kiakadtak,
hogy csak 15 ezerrõl volt szó.
Akkor ezt a pénzt Nagy Ferencnek kellett fizetnie. Most van,
aki 400-500 ezer forintot kap. A
TAO-pályázat révén. Régen azért
panaszkodtunk, hogy az utánpótlásban egyetlen vas sincs.
Most olyan pénzek állnak rendelkezésre, hogy hanyatt esek.
– Ahogy hallottam, ebben
olyan trükk is van, hogy a TAOpénzekbõl aktív játékosokat is
fizetnek. Edzõként vannak bejegyezve.
– Akkor már érted, hogy
miért akartam leválasztani az
utánpótlást a felnõtt vonaltól?
Nálam nem lehetne felnõtt csapat játékosa utánpótlás-edzõ. Ez
a TAO jól jött nagyon sok klubnak. Ha nem lenne, már szétesett volna a magyar foci. Az
igazsághoz tartozik, hogy idén
már megfelezték a ZTE-nek járó
TAO-pénzt. Nem véletlenül. Az
MLSZ-ben azért nem ostoba emberek vannak…
E.E.
(Folytatjuk)
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Hol a ZTE helye?
A vezetõedzõt már felmentették

Úgy látszik Simon Antalt, a
ZTE vezetõedzõjét is elkapta a
Nagy Ferenc féle kór. A ZTE
FC Zrt. elnök-tulajdonosa azt
nyilatkozta nemrég a sajtónak,
hogy ennek a ZTE-nek az NB Iben a helye.
A ZTE mestere csatlakozott
a fõnök optimista kijelentéséhez, érdemes elolvasni, hogy
mit mondott az egyik médiamunkásnak:
„Sajnos a szezon elején
több fontos pontot már elvesztettünk, amit bravúrok árán
lehet pótolni. A céljaink elérése érdekében fõleg hazai pályán kell jól szerepelni – tekintett vissza az elmúlt hetekre Simon Antal. – Az Egerszegen lejátszott mérkõzéseket
mind meg kell(ene) nyerni. A
hazai pályán elvesztett pontok
duplán számítanak. Rendkívül
fontos, hogy az õsz során ne
szakadjunk le a közvetlen élbolytól. Bizakodom, hogy a
kezdeti bizonytalankodás után
úgy játékban, mint eredményességben elõre lépünk, s
végre elkapjuk a ritmust.
Két posztra új játékos érkezett Kulcsár és Vayer személyébe. Ráadásul a jobb oldali
védõ posztra meg kell találni
Kocsárdi »„örökösét«. Fõleg
Kulcsár érkezett késõbb. Sajnos, a védelmünk is bakizik,
meccsenként rendre elkövet
egy-egy durva hibát.

Kimondva, kimondatlanul
a visszajutást tervezzük. A ZTEnek az NB I-ben a helye. Ehhez
az õszi idény végén mindenképpen ott kell lennünk az
élbolyban, annyira nem szakadhat le a csapat, mint az elmúlt idényben. Amennyiben a
»félidõben« ott lennénk a feljutásra esélyes csapatok között, tovább erõsítenénk a játékoskeretet, és tavasszal mindent beleadva kiharcolnánk a
feljutást. Többször már elmondtam, a ZTE-nek az élvonalban van a helye!”
Péntek volt és 13, amikor
ez a riport megjelent. Nem ez
volt a szerencsés száma Simon
Antalnak. Ráadásul Angyalföldön is megverték a ZTE-t...
Kedves Antal! Tudom, nagy
a kísértés, hogy ne ütközzön a
nyilatkozatokkal Nagy úrral.
Csak az a baj, hogy ez a csapat
nem NB I-es. Ennek megállapításához nem kell szakedzõnek lenni. Lehetne statisztikákat készíteni, tanulmányokat közzétenni, az összes lehetséges körülményre hivatkozni,
de ez sem segít. A ZTE a végóráit éli.
Tulajdonképpen azon is
múlik a jövõ, hogy az önkormányzat mit lép. Az önkormányzat pedig Nagy Ferenc
válaszára vár. Arra a bizonyos szerzõdésmódosítási javaslatra.

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A Békéscsaba elleni gyõzelem után jó folytatásban reménykedtek a szurkolók. Hiába…

Ma már csak emlék: NB I-es ZTE-Vasas mérkõzés zsúfolt lelátók elõtt. 2013 szeptember 14-én pár száz nézõ látta, ahogy a
ZTE kikapott a Vasastól. Az NB II-ben…
A Zalatáj szombathelyi információi szerint elõrelépés
történt az ügyben. Azért kerül
a vasi megyeszékhely a képbe,
mert Nagy Ferenc ügyvédje
szombathelyi. Megkereste Zalaegerszeg Önkormányzatát,
hogy ügyfele, vagyis Nagy Ferenc hajlandó a tárgyalásra.
Nem is tehetne mást. Egy csõdtömeg vár eltakarításra.
Addig természetesen némi
szakmai munkára is szükség
lenne a ZTE-nél. A vezetõed-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

zõnek például nem arra kellene fecsérelnie az erejét, hogy
az õt bosszantó szurkolóval
foglalkozzon, mint azt elõdje,
Preisinger Sándor is tette (akit
információink szerint elbocsátottak Szlovákiából). Van itt tennivaló bõven! A klubelnök és az
Ön által megfogalmazott nevetséges célkitûzés helyett jó lenne, ha a realitásnak megfelelõ
vészforgatókönyvet kidolgoznák. Vagyis a bentmaradásét.
E.E.
***
Lapzártakor az alábbi hír
jelent meg a ZTE FC honlapján:
„A mai napon a klub vezetõsége felmentette Simon
Antalt a vezetõedzõi tevékenysége alól. Helyét ideiglenesen
Lendvai Miklós veszi át, õ készíti fel a csapatot a Nyíregyháza elleni mérkõzésre”.

