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„A beteg felgyógyult, de meg tud-e erõsödni?”
Zalaegerszegi beszélgetés Rogán Antallal
Október 10-én „Döntsünk
a jövõnkrõl: Mégse engedj
Uram félúton megállni!” címû
országjáró kerekasztal-beszélgetést tartottak Zalaegerszegen, a Keresztury Dezsõ Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az 1997 óta zajló
országjáró sorozat zalai beszélgetését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
kezdeményezte, mely társadalmi szervezet ugyan a politikai pártok felett áll, választásokon nem indul, de érdeklõdik a közéleti események,
kérdések iránt. Az összejövetelen részt vett Rogán Antal
országgyûlési képviselõ, a
Fidesz parlamenti frakcióveze-

Fodor Csaba (balról), Lanczendorfer Erzsébet, Rogán Antal és
Gulyás Gergely a zalaegerszegi rendezvényen.

A „tollbamondók” kihulltak
A szocialista párt választmánya szombaton elfogadta a párt
országgyûlési és európai parlamenti listáját. Amint az várható
volt, a párt nagy öregjei lecsúsztak az országgyûlési képviselõk listájáról, Kovács László, Lendvai Ildikó és Lamperth
Mónika sem szerepel az elfogadott lajstromban.
Érdekesebb talán a párt EP listája. A rangsort az igazán (angyalföldi) európai intellektussal rendelkezõ Szanyi Tibor vezeti. A tagok között viszont nem találjuk a jelenlegi képviselõk közül háromnak a nevét: Tabajdi Csaba, Herczog Edit és Göncz
Kinga nincs a jelöltek között. A négy szocialista képviselõ közül egyedül Gurmai Zita került be a választmány válogatásába.
A rangsor pikantériája, hogy Herczog Edit a napokban
dicsekedett el azzal, hogy különítményük keményen munkálkodott a szocialista érdekek képviseletét illetõen Brüsszelben.
Nem állított kevesebbet, minthogy jelentõs szerepet vittek a
Tavares-jelentés összeállításában. Állítása szerint elsõsorban
Tabajdi Csaba és Göncz Kinga instruálták a jelentéshez nevét
adó Tavarest, de nem elhanyagolható érdemeket tulajdonított
magának is a jelentés elfogadtatásáért kifejtett munkában.
Herczog „coming outjából” az derült ki, hogy a szocialista
képviselõk lényegében tollba mondták Tavaresnek a magyarországi közállapotok elítélésérõl szóló dolgozat szövegét.
A szocialisták sokáig tagadták, hogy bármi közük lett volna a Tavares-jelentéshez, viszont Herczog „elszólása” következtében nyilvánvaló lett, ami addig is tudható volt: a magyar
kormány elleni brüsszeli támadások mögött a szocialista párt
erõs „háttértámogatása” áll.
Meglehet, hogy Herczog Editnek ez a kellemetlen „kitárulkozása” befolyásolta Mesterházyékat abban, hogy a „tollbamondók” elesnek a jól fizetõ brüsszeli pozíciójuktól?
f.l.

tõje, Gulyás Gergely országgyûlési képviselõ, a Fidesz
parlamenti frakcióvezetõ-helyettese, Lanczendorfer Erzsébet országgyûlési képviselõ
(KDNP), a KÉSZ tiszteletbeli
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elnöke, Bocsák Andrásné, a
KÉSZ zalaegerszegi elnöke,
Vigh László országgyûlési képviselõ, választókerületi elnök
(Zala megye 1-es számú), valamint Fodor Csaba politológus, a Nézõpont Intézet munkatársa.
A telt házat vonzó eszmecserén többek között szóba
került az MSZP-s európai parlamenti képviselõk nemzetellenes viselkedése, a 2006-os
történések felelõseinek elmarasztalása, az Alkotmány nemzetközi fogadtatása, a külhoni
magyarság szavazása, a rendeleti kormányzás, a szocialisták
kormányváltás esetén tervezett
intézkedései. Lanczendorfer
Erzsébet az elmúlt évek kapcsán külön kiemelt néhány
számot. 2002-ben az elsõ Orbán-kormány a leváltásakor
Medgyessy Péteréknek a GDP
53 százalékának megfelelõ,
(Folytatás a 2. oldalon)

A 301-es parcella…

Október hatodika méltóságteljes ünnep, az aradi vértanúk és a szabadságharc öszszes áldozata feletti gyász mellett arra a másfél évre is emlékeztet, amikor a nemzet szabadságáért küzdöttünk.
Bár az '56-os forradalom
elsõ napját ünnepeljük október 23-án, eszünkbe jut annak
bukása is, gyászoljuk a szabadságért küzdõ elesetteket.
(Folytatás a 2. oldalon)
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„A beteg felgyógyult, de meg tud-e erõsödni?”
Zalaegerszegi beszélgetés Rogán Antallal
(Folytatás az 1. oldalról)
8000 milliárd forint államadósságot adott át, 8 év alatt a szocialisták az adósságot 21 ezer
milliárdra tornászták fel, mely
már 82 százalékos GDP arányt
mutatott. Érdekes „munkamegosztás”: a szocialisták felvették
a hiteleket, az Orbán-kormány
meg kifizeti. A kamatteher az
elsõ Orbán-kormány alatt 500
milliárd forint volt, most az
eladósítást követõen 1300 milliárdra rúg ez az összeg. A húsz
Duna-hídra elegendõ különbségösszeg fordítható lett volna
akár az egészségügyre, vállalkozásokra, mûvészetekre, oktatásra, útépítésre, életminõség
javításra is.
A rendezvényhez kapcsolódóan faggattuk a napjainkat
érintõ témákban Rogán Antalt,
a Fidesz dunántúli származású
parlamenti frakcióvezetõjét, az
Országgyûlés Gazdasági Bizottságának elnökét, Budapest
V. kerületének polgármesterét.
– Mik azok a lakosságot
érintõ információk, amelyekre a fórumon felhívja a figyelmet?
– Legfontosabb témánk a
rezsicsökkentés, a parlament
várhatóan október 14-én fogadja el (a beszélgetésre elõtte
került sor – a szerk.) azt a törvényt, melynek eredményeképp november elsejétõl 11,5
százalékkal csökken a villamos
energia, a gáz és a távhõ ára.
Az alapdíjat is beleértve a
számlán minden tételnek csökkennie kell, így aki ezt nem tapasztalja, rögtön tájékoztassa errõl az energiahivatalt. A rezsicsökkentés megvédésével kap-

csolatban fontosnak tartom,
hogy a következõ hónapokban
olyan jogszabályokat alkossunk,
amelyek a már
lecsökkentett rezsi növekedését
is megakadályozzák a jövõben.
Szeretnénk gátat
vetni az árak féktelen növekedésének.
– Még az
MSZP-SZDSZ kormányzás
alatt
elhangzott, hogy
az õ koalíciójuk jobb ellenzéket érdemelne,
utalva ezzel a
Fideszre. Ön szerint milyen a
mai magyar ellenzék?
– Annyit szeretnénk elérni, Rogán Antal: – Nem vagyunk elégedettek,
hogy az ellenzék van még hova fejlõdni.
parlamenti kép– Talán azért is támadja
viselõi ne írjanak Magyarországról gyalázkodó hangnemû Brüsszel a magyar rezsicsökés az országot méltatlan kentést, mert az EU különböhelyzetbe hozó igaztalan je- zõ bizottságaiban ott vannak
lentéseket. Õszintén megdöb- a multinacionális energiabentem, hogy a Tavares-jelen- cégek képviselõi is?
tést valójában nem az európai
– Azt gondolom, hogy a
képviselõk, hanem a magyar multinacionális cégek keze
szocialisták írták. Nyomaték- mindenhová elér, az országból
kal kértük Mesterházy Attilát, 1050 milliárd forint profitot
az MSZP frakcióvezetõjét, hogy vittek ki ezek a cégek a privaaz ebben részt vett európai tizáció óta eltelt idõszakban.
parlamenti képviselõket hívja Ez csak az az összeg, amit hivissza, vagy ha most nem hívja vatalosan is bevallottak. Ez navissza, akkor legalább a jövõ- gyon sok pénz, melynek az elben ne jelölje újra.
vesztése fáj, és ezért Brüsszelig
is hajlandók elmenni. Így komoly lobbinyomás hatására
megszülettek a magyar kormánynak intézett elsõ figyelmeztetõ levelek, melyek a jövõben valószínûleg eljárások
hagyományait, s kikényszeríalapjául szolgálnak. Ezért itt az
tette a kiegyezést, amely kiideje, hogy határozottan felmondott, mindkét fél által
lépjünk a rezsicsökkentés érfelvállalt, ésszerû komprodekében. A kormánynak és a
misszum volt a Magyar Királyparlamentnek is tennie kell a
ság és a Habsburg Császárság
dolgát, így az Európai Bizottközött.
ság levelére a parlament is váAz 1956-os forradalom lelaszolni fog.
verését követõen a diktatúra
– Az ároktõi banda tagminden eszközzel a hagyojainak szökése kapcsán erõs
mányok elföldelésére töreketámadást kapott az ellenzékdett, a Kádár-korszak gulyástõl a Fidesz, ugyanakkor az
kommunizmusa,
komproeljárások felgyorsítására tett
misszuma pedig nem valódi,
javaslataikat sorra támadja
politikai, vagy szellemi kiugyanez az ellenzék. Mi lehet
egyezés, hanem egy gerinctea megoldás?
len és elvtelen, de legalább
– Nem szabad Magyarorjóllakott összekacsintás volt.
szágon életellenes bûncselekOktóber van. Állsz a kopményekkel, gyilkossággal gyajafa elõtt. Aztán leteszed a vinúsított embereknek szaladrágot. Egyedül vagy, s egyedül
gálniuk. Szerencsére nem vais maradsz gondolataiddal
gyunk Chicago, nincsenek soebben az értékvesztett vikan, de a börtönben van a helágban…
lyük. Nem elfogadható, hogy a
-Eklerbûnözõk több év után házi

Októberi kopjafáink
(Folytatás az 1. oldalról)
1848/49-ben nem magyarok is küzdöttek a Magyar
Királyság függetlenségéért.
1956-ban sok magyar harcolt a megszálló szovjetek oldalán a diktatúra fenntartásáért saját honfitársai ellen.
A Habsburg császár nem
bírt a hõsökkel és az orosz
cár segítségével verte le a
szabadságharcot.
A kommunisták elõvették
a régi receptet, s ugyancsak
az oroszokat (szovjeteket) hívták segítségül.
Világos után megtorlás
következett. Kötél, golyó,
börtön…
Akárcsak 1956 november
negyedike után. De Kádár,
Apró és a többiek vérszomjasabbak voltak, mint Haynau.
A szabadságharc leverése
után a nemzet ápolta annak

2013. október 17.
õrizetbe helyezhetõk, és onnan szabadon elmehetnek. A
Fidesz-frakció álláspontja a szabályok szigorítása, így életellenes bûncselekmény esetén
nem lehet húzni az idõt az
eljárásban. 90 napon belül ki
kell adni a szakértõi jelentéseket, ha az eljárás két éven túl
nyúlik, akkor le kell váltani a
bírót és az ügyészt, és vizsgálni
a szerepüket. Akit életellenes
bûncselekmény elkövetésével
gyanúsítanak, annál ne lehessen házi õrizet, hanem az ítélet megszületéséig börtönben
legyen.
– 2002-ben és 2006-ban is
úgy tûnt, hogy a Fidesz nyeri
a választásokat, de mégis másképp alakult. Nyilván nem
szeretnének ugyanebbe a csapdába esni 2014-ben, vagyis
nem aludhat el a Fidesz…
– A választások nyertesét
csak a választás estéjén lehet
biztosan kimondani. A közvélemény-kutatásokban ilyen téren nem hiszek. Ugyan az adatok biztatóak, s az emberek
megítélésben a kormánypártok jobbak, mint az ellenzékiek. Ez nem jelenti azt, hogy
elégedettek velünk, mert van
sok dolog, amiben nekünk is
jobban kellene teljesítenünk,
de a jelenlegi adatok számunkra kedvezõek. Nekünk azért is
kell dolgozunk, hogy az emberek elmenjenek a választásokra, és az urnáknál is ránk voksoljanak. Nem látom, hogy az
ellenzék sokat változott volna
az elmúlt években. Ugyanazt a
Bajnai Gordont vagy Gyurcsány Ferencet látjuk a közélet
szereplõi között, és tõlük nem
várható el más politika, csak
amit kormányzásuk alatt már
folytattak. A tettek alapján kell
ítélni, õk és mi is voltunk már
kormányon, ezt vessék össze
az emberek.
– Magyarország tényleg
jobban teljesít?
– Sok kérdésben igen, hiszen rezsicsökkentésre sosem
volt példa az országban. Természetesen jobban örülnénk,
ha még több lenne a munkahely, de az országban az elmúlt
húsz évben most a legmagasabb a foglalkoztatottság. Az
infláció is most a legalacsonyabb, ennek köszönhetõen
tudtak emelkedni a reálbérek
és a reálnyugdíjak. Magyarország a következõ évben 2 százalékos gazdasági növekedés
elébe nézhet, míg az elõzõ kormánynál 2009-ben 7 százalékos csökkenést tapasztalhattunk. Ezek összességében azt
mutatják, hogy vannak olyan
területek, ahol jobban teljesítünk. Vissza tudtuk fizetni az
IMF-hitelt, 0 Ft az ország adósság az IMF felé, mely 3,5 évvel
ezelõtt közel 10 milliárd euró
volt. 2014-tõl leszünk abban a
helyzetben, hogy elmondhatjuk: a beteg felgyógyult, most
az a kérdés, hogy meg tud-e
erõsödni.
Pataki Balázs

3

Zalatáj

2013. október 17.

Napok hordaléka...
A kis fillentõ
Azon lehet vitatkozni, hogy
a magyar labdarúgás jelenlegi
helyzetében, különösen a hollandoktól elszenvedett katasztrofális vereség után, az alacsony nézõszámot is figyelembe véve, szükség van-e ilyen feszített stadionépítési tempóra.
Most nem is errõl szeretnék írni, hanem a körülötte
zajló hírverésrõl. A Fideszen
kívül valamennyi párt elutasítja ezt a programot. Különösen az MSZP érvel vehemen-

Mi változtatta meg 2004-es
véleményét kedves Mesterházy
Attila?!
Hozott anyagból készült Tavares-jelentés
Elõbb-utóbb általában kiderül az igazság. Nem akarok sokat foglalkozni az úgynevezett
Tavares-jelentéssel, a portugál
elvtárs fércmûvét már ledarálta korunk történelme és valósága.
Nem is említeném, ha a
napokban nem foglalkozott

Lemosta a pályáról a Gyõr az osztrák Hypo együttesét a
Bajnokok Ligájában. Voltak ennél sokkal fontosabb események
a sportszerkesztõ szerint.
meggyõzõ. S ezt most már maguk árulják el.
Különös anyagból vannak
gyúrva ezek a kommunistákból korszerû szocialistákká
szelídült báránybõrbe bújt
farkasok.
A legújabb hírek szerint
most a rezsicsökkentés akadt
meg a brüsszeli bürokraták
torkán, s a „haladó” magyar
baloldal közremûködésével már
készül is az újabb támadás.
Mérget mertem volna venni rá, hogy így lesz.

Most már nem kellenek a stadionok Mesterházy Attilának.
Kitûnõen tudtak fejelgetni a miniszterelnöki irodában Bajnai
Gordonnal.

Értékrend
Biztos, hogy lényeges a
Forma 1 idõmérõ edzése, a
magyar cselgáncsverseny sem
megvetendõ, a néhány száz
nézõ elõtt lejátszott NB I-es hazai focimeccsnek is jelentõsége van, de talán a magyar közszolgálati televízió egy mondatot arra is áldozhatott volna
október 5-én este, hogy a kézilabda Bajnokok Ligájában
milyen eredményt ért el a
címvédõ Gyõr nõi csapata.
Legalább 20 perccel korábban
ért véget a találkozó, de egy
mukkanás, annyi sem hangzott
el a magyar kupagyõztes Hypo

elleni találkozójáról a híradó
utáni sporthírekben.
Sportszakmai analfabétizmus ez a sportszerkesztõ részérõl.
Nyugodjon békében
93 éves korában meghalt
Ovadia Jozséf. A fõrabbi jelentõs hatalommal ruházta fel az
izraeli politikát irányító zsidók
által lenézett szefárd zsidó közösségeket.
A fõrabbit sokan kritizálták
is, mert idõs korában a palesztinokat kígyókhoz hasonlította, s azt mondta, hogy Isten
azért teremtette a Földre a
nem zsidókat, hogy a zsidókat
szolgálják.
Vajon Isten nem említette-e
egyszer bizalmas körben, hogy
azért teremtette meg a nem
zsidókat (például a keresztényeket), mert a zsidók már méltatlanná váltak a kiválasztott
nép megkülönböztetésre?
Ezt sosem tudhatjuk meg.
Ovadia Jozséf talán most errõl
értekezik a Jóistennel. Ha
Szent Péter beengedte hozzá.
Egyébként nyugodjon békében.
E.E.

Rui Tavares: – Köszönjük Herczog elvtársnõ!
sen Orbán Viktor „passziója”
ellen, pedig…
Szóval Mesterházy Attila,
az MSZP jelenlegi elnöke még
2004-ben azt mondta, hogy
Magyarországon lepusztultak a
stadionok, s ezen feltétlenül
változtatni kell. Ekkor az MSZP
kormányzati pozícióban volt,
Mesterházy pedig „véletlenül”
a gyermek-, ifjúsági- és sportminisztérium politikai államtitkára.
Eltelt kilenc év 2004 óta, az
MSZP-SZDSZ kormányzása alatt
nem sok stadion épült Magyarországon.

volna a sajtó azzal, hogy ez a
jelentés gyakorlatilag a magyar
MSZP-s EU-képviselõk produkciója (Herczog Edit árulta el.).
Tabajdi Csaba, Göncz Kinga,
Gurmai Zita és Herczog Edit
jó munkát végeztek. Meg is köszönte ezt az Európai Parlament „Szoclibzöldkommunista” Szövetsége.
Szerencsére elszámították
magukat. Mindent azért nem
lehet elhitetni ezzel a magából
kifordult európai közösséggel
sem. Hihetõbb érvek kellenek.
Tabajdi, Göncz, Gurmai,
Herczog feljelentése nem volt

Ovadia Jozséf (balról) és Benjamin Netanjahu kormányfõ.
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Emlékezés dr. Zumbok Ferencre Útkeresztezõdésben…

Dr. Zumbok Ferenc, a budai Várnegyed és a fertõdi Esterházy-kastély megújításáért
felelõs kormánybiztos türelemmel viselt hosszú betegsége után életének 68. évében elhunyt. A Miniszterelnökség saját halottjának
tekinti.
A tavaly márciusban kinevezett kormánybiztos 1945.
szeptember 8-án született a
németországi Kronachban.
Az általános iskolát Zalaegerszegen végezte, s itt is érettségizett a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi
Karán végezte. Ezt követõen
Zalaegerszegen volt fogalmazó, járásbíró, tanácselnök és
kollégiumvezetõ.

Széles látókörû, az élet sok
területe iránt érdeklõdõ polgárként ismerték az egész megyében. Alapító tagja volt, majd
tiszteletbeli elnöke lett a Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak.
1998 és 2003 között a
Miniszterelnöki Hivatal titkárságvezetõje, miniszterelnöki tanácsadója, fõosztályvezetõje, majd a Legfõbb
Ügyészség önálló osztályvezetõ ügyésze volt. Kormánybiztosi munkája elõtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
miniszteri biztosaként dolgozott. A tiszteletbeli egyetemi tanár munkáját 1995ben a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, 2002ben pedig a Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével
ismerték el.

A jogosítványom meglehetõsen régi, az eddig megtett
kilométerek is közelebb vannak az 1 millióhoz, mint az
500 ezerhez, de töredelmesen
bevallom: nagy valószínûséggel elbuknék most a KRESZvizsgán, ha elõtte nem venném elõ a tankönyvet. Arra
azonban még most is határozottan emlékszem régi tanulmányaimból, hogy útkeresztezõdésben nem állhatok meg
autóval.
A napokban alkalmam volt
egy érdekes megfigyelésre egy
Zalaegerszeghez közeli faluban. A vasúti pályát újították
fel egy közúti átjáróban, s az
egysávos terelõúton jelzõlámpa irányította a forgalmat. A
kényszerhelyzet a gépkocsisor
feltorlódásával járt együtt, de
ezt ilyenkor tudomásul veszi
az ember. Ennél az átjárónál
60 méteren belül két útkeresztezõdés is van. Az egyik
lényegtelen esetünkben, mert
a jelzõlámpa után volt, de a
másik nem. Ebben a keresztezõdésben egy mellékutcából
ki- és befordulási lehetõség
van a fõutcára, illetve a fõutcáról. A szabály szerint természetesen nem lehet úgy
megállni, hogy ezzel megakadályozzuk a be- és kikanyarodást. Tíz autósból azonban

átlagosan hat-hét nagy ívben
tett erre a szabályra.
S ha valaki ezt szóvá tette,
az úteltorlaszolóknak állt feljebb. Különösen egy nagy fekete autó munkában megfáradt utasai reagáltak érzékenyen az udvarias felvetésre. Mi
van, nem tetszik köcsögh (õk
általában h-val ejtik ezt a kedveskedõ megszólítást), na húzz
el paraszt! – írták felül nyomatékosan a KRESZ-szabályt. Folytatták volna az oktatást, de szerencsére zöldre váltott a lámpa.
Természetesen nem csak
Audik, Mercedeszek torlaszolták el a keresztezõdést. Volt
vasárnapi úrvezetõ Ladával,
idõsödõ hölgy Opellel, mobilozó fényezett „cica” (állt az
autó) terepjáróval, hivatásos
gépkocsivezetõ teherautóval,
Volán-busszal, szóval széles keresztmetszete a magyar autóstársadalomnak.
Azok voltak lényegesen kevesebben, akik ismerték és be
is tartották a szabályt. S tekintettel voltak másokra is.
Tulajdonképpen nem is
tudom, hogy miért füstölgök.
Miért lennénk különbek a közlekedésben, mint az élet más
területén? A szellemi erózió
folytatódik. Lassan helyreállíthatatlan károkat okoz.
E.E.

Almát a körtével…

Olvasom az újságban, hogy
a zalai lélekszám az 1910-es
évek szintjén áll. Az írás a
Központi Statisztikai Hivatal által, a 2011-es népszámlálás alapján készült összesítõ
adataira hivatkozik.
Nem tudom, hogy az újságírónak, vagy a Központi Statisztikai Hivatalnak címezzem
szerény észrevételemet: az általános iskolában arra tanítottak, hogy az almát ne hasonlítsam össze a körtével csak azért,
mert mindkettõ gyümölcs.
1910-ben Zala vármegye
lakossága 295 142 volt 5 995
négyzetkilométeren.

2011-ben 282 179-en éltek a 3 784 km2-es Zala megyében.
Magyarán: 1910-ben 1
négyzetkilométeren 49 ember élt, 2011-ben 76. Ez
meglehetõsen nagy különbség, tehát teljesen érthetetlen a hasonlóság említése.
Zala megye területe ugyanis 1910-ben 1,6-szer nagyobb
volt, mint most, a lakosság
számában viszont alig van különbség.
Érdekes dolog ez a statisztika!...
(e)

www.zalatajkiado.hu

Nem volt tekintettel a keresztezõdésre ennek a teherautónak a
vezetõje sem.

Sajnos autóbuszok is megálltak a keresztezõdésben.

Magyarokkal magyarul
Létünk után a legnagyobb
kincsünk a nyelvünk. Mi még
inkább boldogok lehetünk,
hogy magyarul gondolkodunk,
szólhatunk, írhatunk. Boldogok, mert e nyelv minden értékét mérlegre téve, meglehet,
az emberiség egyik dobogós
vagy dobogó közeli nyelve.
Felmérhetetlen szókincs, kifejezõerõ, a gondolatok folyását
nem korlátozó ésszerû nyelvtani rendszer, a zeneiség, a
higgadt, nyugodt beszéd birtokosai vagyunk.
E nyelvcsoda birtoka felelõsséget és feladatot ró ránk.
Ilyen veszély léte során nem
fenyegette még, mint az elmúlt
negyedszázadban. Külsõ és belsõ. Nyakló nélkül vesszük át az
idegen szavakat (projekt…),
egy részüket toldalékoljuk is
(lájkol…). Tegyük hozzá, fölöslegesen! Az új fogalmak, jelenségek megnevezését is lehetõvé teszi csodálatos szókincsgyarapító rendszerünk. Látnunk kéne: magyarul mindent
ki tudunk fejezni. Nehéz feladat, de nem lehetetlen. Két
dolog (nem pénz) szükséges
hozzá: a család, az iskola, a
„kimûvelt emberfõk”, a hírközlés és a hivatalok emberei
„lelki restség”-ének elhagyása
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és a nemzeti önbecsülés. Ha
ezek meglennének, nem terjedne vészesen a tegezés, nem
keletkeznének honi szörnyszülött szavak és kifejezések
(bevállal, ökováros; Szép napot!...), förtelmes és tömeges
rövidítések (Emmi, HaHa…),
amelyek már-már vegyüléknyelvvé teszik édes-anya-nyelvünket. Egy-egy városi séta során üzlet- és ruhafeliratok láttán elgondolkodhatunk, mely
országban járunk. Találkozni
már „magyar” mondattal, amelyiknek minden második szava
nem magyar. Lassan a nyelvét
ismerõnek is szótárakra lesz
szüksége honfitársa vagy egy
hivatali irat megértéséhez.
Költõi a kérdés, megfelel-e
napjaink közlésmódja a három
alapkövetelménynek: a világosságnak, a szabatosságnak és a
nyelvhelyességnek. Nem lenne-e elemi dolog úgy beszélni
és írni, hogy minden magyar
megértse?
Hallani gyakorta a „nyugtató” válaszokat az aggályainkra. Ezeknek közös vonása:
majd maga a nyelv veti ki magából a bele nem illeszkedõ
képzõdményeket. Áltatás az erre való hivatkozás. Láthatjuk
nálunk is, a világban is a

Édes anyanyelvünk

– Gyere, veszünk itt a Shopping Centerben Dzsiájdzsót a
gyereknek, bekapunk egy hamburgert a Mekiben, aztán
megnézzük a multiplexben a Pocahontast.
Rajz: Farkas László
szabadosság „szellemiségének”
káros következményeit, mindenekelõtt a zûrzavart az élet
minden területén.
Ha rendet akarunk, magunkban szükséges rendet raknunk: a nyelvünkben, a józan
(paraszti) gondolkodásunk, a
magyar észjárásunk helyreállításában. A nyelvvédelem feladata iskolai végzettségtõl, pártállástól és egyebektõl függetlenül minden magyar kötelessége. A megoldás módja? Jó
tankönyvek, a nyelvtanoktatás
javítása, körök, szakkörök lét-

rehozása, pályázatok kiírása, a
hivatalok, a hírközlés rendbetétele… A hozadék? A legelsõ: a nemzetegység, amelyre
annyira vágyunk. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen” – mondhatjuk Széchenyivel. Az egy nyelven gondolkodás, a szót értés, a szellemmegtermékenyítés rendszerének létrejöttébõl – válságtengerek hullámverései közt is –
hazánk, másoknak is példát adva, a megnyugvás szigete lehet.
Adja Isten, így legyen!
Szakál István

Mit csinálhatott Gyurcsány délután?
A Fidesz szeptember 28-án
tartotta meg az árvíz miatt
elhalasztott soros kongresszu-

sát. Orbán Viktor elnöki beszédében értékelte azt a munkát, amit kormányzásuk addigi

A vezér után

– Alighanem be kell szereznünk egy gázrezsót, mert
Gyurcsány szerint az uram hideg és langyos...
Rajz: Farkas László

ideje alatt sikerült megvalósítani az ország átszervezését illetõen, szólt a választásokig
hátralévõ idõszak feladatairól,
s természetesen nem kerülte
meg a szocialisták nyolcévnyi
regnálásának kritikáját sem.
Beszédének egyik jól ülõ
poénja volt az a szónoki kérdés, hogy mit csinálhatott Gyurcsány délután? Kérdése Gyurcsány Ferenc õszödi beszédének egyik felejthetetlen mondatának kapcsán hangzott el. A
korábbi miniszterelnök abba
az ominózus mondatba sûrítette bele addigi kormányzásuk lényegét: „Hazudtunk reggel, éjjel meg este”. Tették
mindezt ahelyett, hogy kormányoztak volna.
Tényleg, mit csinálhatott
Gyurcsány délután, amikor
szusszant egyet a mindennapi
betévõ hazugságok kiötlésének nehéz órái közepette?
Kiment talán az utcára,
hogy könnyû sétája közben rábukkanjon elkódorgott kisgye-

rekekre, s hazakísérje õket
családjukhoz? Táncórákat vett
esetleg, hogy barátai esküvõjére ajándékba adja Fred Astairet meghazudtoló táncikálásának videóját? Meglehet, hogy
nyerési variációkon törte a fejét, a majdan megnyíló sukorói
kaszinó kasszájának kifosztására készülve? Talán rejtélyes
módon eltûnt szakdolgozatának fellelésén fáradozott Balaton felvidéki pincészetek jótékony félhomályában? Az is
elképzelhetõ, hogy a gázrezsó
politikai célzatú rendszerbe
állításának lehetõségén töprengett, leeresztett függönyök
mögötti délutáni sziesztájának
óráiban?
Nem tudhatjuk, igazából,
hogy mivel teltek Gyurcsány
Ferenc délutánjai. Végül is az
sem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy egyszerûen csak
azon agyalt a kérdéses napszakban, hogy mit hazudjon
majd: reggel, éjjel meg este…
f.l.
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Ezen tényleg változtatni kell!
Azt hittem, hogy Rostásék
elõbb felhúzzák a nyúlcipõt.
Biztos voltam abban, hogy
elõbb vagy utóbb olajra lépnek a házi õrizetbõl.
A magyar jogszolgáltatás
egyik legnagyobb kudarcával
szembesülhettünk az elmúlt
napokban.
Rostás Henrik és Rostás
Elemér nem sokat kockáztatott a szökéssel. Többet nem
kaphatnak büntetésként, mint
amennyi kinézett nekik a lelécelés elõtt. Fájdalom, de azután sem, ha újabb bûncselekményeket követtek volna el
szökésük után.
Idézzük fel olvasóinknak,
hogy miért is volt házi õrizetben a két Rostás! Tagjai voltak
az úgynevezett ároktõi bandának, amely a vád szerint
idõs embereket rabolt ki rendkívül brutális módon. Két áldozatuk belehalt a sérülésekbe.
A hat vádlott közül ötnél
nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen
elkövetett emberölés a vád,
rájuk kért tényleges életfogytiglant az ügyész. Ezenfelül a
cselekményekkel az ügyészség
szerint megvalósult még tucatnyi súlyos, bûnszövetségben
elkövetett rablás, testi sértés,
személyes szabadság megsértése, magánlaksértés és rongálás. A sértettek a cselekmények
után többnyire már nem tudtak és nem is mertek önállóan
élni, volt, aki külföldön élõ
fiához menekült.
A vádlottak az egyes helyszíneken általában néhány
százezer, esetleg egymillió forint körüli készpénzt és értékeket, ékszereket, mûszaki cikkeket zsákmányoltak. A vádbeszédbõl kiderült, hogy több
tanú szerint a vádlottak családja ároktõi viszonylatban jómódú volt, sõt luxuskörülmények között élt, miközben a
vádlottaknak rendszeres munkából származó jövedelmük
nem volt.

Az ároktõi banda pere idõközben a magyar jogszolgáltatás botrányává vált. Több vádlottnál is letelt ugyanis az elõzetes letartóztatás törvényben
megszabott négyéves felsõ határa, ezért meg kellett szüntetni fogva tartásukat.
Orbán Viktor miniszterelnök magyarázatot kért az illetékesektõl, hogy miképpen
fordulhatott elõ ez az egyébként nem példa nélkül álló
eset. Csak most éppen – a vádhatóság szerint – elvetemült
gyilkosok kerültek házi õrizetbe, onnét pedig Svájcba.
Egy biztos: nekik már nem
volt veszíteni valójuk. Kettõvel
vagy hárommal több áldozat?
A büntetés mértéke ugyanaz.
Szerencsére hamar elfogták
õket.
Figyelemmel kísérem a híreket, de még nem olvastam
arról, hogy lenne felelõse a
büntetõügy elhúzódásának, a
határidõbõl való kicsúszásnak.
Nagy a csend, pedig felelõsnek
lennie kell. Nem pitiáner pincebetörésrõl, 1-2 milliós sikkasztásról, tiltott kéjelgésrõl
van szó, hanem az egyik lehetõ legsúlyosabb bûncselekményrõl. Szeretnénk végre
tudni: kinek „köszönhetjük”,
hogy rablógyilkosok szabadultak ránk?!
Nem elég Rostásék szökése, itt van Burkáék esete is. Ez
sem kívánkozik a magyar rendõrség, bíróság sikertörténetei
közé.
Burkáék (apa és fiú) 6 évig
voltak börtönben. Ebbõl hármat elõzetesben, hármat pedig
az ítélet után. Azzal vádolták
õket, hogy megölték azt a férfit, akivel elõzõ este még
együtt szórakoztak. 2006-ban
felmentették õket, azzal az indokkal, hogy az elsõ fokú ítélet
megalapozatlan volt. Az államtól akkor 45 millió forint kártérítést kaptak.
Váratlan fordulat történt
azonban a közelmúltban. Egy
friss tanúvallomás után a rend-

Az idõsebb Burka 2007-ben a kártérítéssel. Perújítást rendelt
el a Debreceni Ítélõtábla.

Négy esztendõ alatt nem sikerült elsõ fokú ítéletet hozni az
ároktõi banda ügyében.
õrség újra nyomozni kezdett,
a Debreceni Ítélõtábla pedig perújítást rendelt el az
ügyben.
Ha kiderül, hogy mégis õk
a bûnösök, életfogytig tartó
szabadságvesztés is kiszabható, arról nem is beszélve, hogy
a kártérítésként kapott 45 millió forintot is vissza kell fizetniük. Hol van már az a pénz?
Ezt a kárt megint az állam
nyeli le, mint ahogy Rostásék
felkutatásának költségei is a
mi zsebünket terhelik.
Azt mondják, minden szakmának, hivatásnak vannak selejtes termékei. A magyar jogszolgáltatás esetében most
eléggé méretesre sikerültek.
Teljesen érthetõ és jogos
Orbán Viktor és a Fidesz törekvése, hogy felgyorsítsák a bûnügyi szakértõk, a rendõrség, az
ügyészség, a bíróság munkatempóját. Természetesen úgy,

hogy az ne menjen a vizsgálat,
az ítélkezés objektivitásának,
minõségének rovására.
A kormány ezzel kapcsolatos intézkedéseit azonban
támadja a szocliberális ellenzék. Annak ellenére, hogy ez
aztán végképp nem lehet politikai ügy.
Az ország valamennyi polgára elvárja, hogy biztonságban éljen. Megengedhetetlen,
hogy olyan bûnözõk kerüljenek szabadlábra, akik a vád
szerint magatehetetlen, idõs
embereket gyilkoltak meg, raboltak ki. Náluk – ha lehetne
fokozni – csak azok elvetemültebbek, akik gyermekek életét
oltják ki. Ezeknek az embereknek az ügyében négy(!) évig
nem született elsõfokú ítélet, s
még a házi õrizetbõl is megszöktek.
Kiknek köszönhetjük ezt?!
E.E.

Veterán szocik

– Sok mindent megértem már, de most nem értem, hogy
miképp vagyunk mi szocialisták, ha pártunk a tõke
mögött áll?!
Rajz: Farkas László
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Obama care

A nemzetállami és a világbirodalmi USA csapott össze
Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke fejébe
vette és programként meg is
hirdette, hogy az egészségügyi
biztosítást kiterjeszti újabb,
mintegy harminc millió amerikai állampolgárra, ami hozzávetõleg az USA jelenlegi népességének tíz százaléka. (Ennél
jóval több biztosítás nélküli
ember él legálisan az országban.) Nagy jelentõségû program lenne, ha valóban sikerülne ennek a nagy tömegnek
az egészségügyi ellátásáról
gondoskodni. Tetemes többlet
adódollár milliárdokat emésztene fel ugyanakkor a program.
Az elnök neve mögött szereplõ care szó nem mást jelent, mint gondoskodást. Gondoskodást újabb harminc millió ember egészségérõl, az
adófizetõk terhére. Az amerikai rendszer ugyanis alapjaiban tér el a kontinentális Európában alkalmazott egészségbiztosítás módszerétõl. Európában elõször a császári Németországban az elsõ világháború elõtt, majd fokozatosan és szinte minden országban a közös kockázatviselésen
alapuló társadalmasított egészségbiztosítást vezették be. A
rendszert a munkaadóknak a
munkavállalóik után történõ
befizetései mûködtetik, amit
kiegészít a munkavállalók befizetése. Ezért cserében a munkavállalóknak, azok családtagjainak és a munka után nyugdíjba vonulóknak kiterjedt
egészségbiztosítás jár. A piacon
egyénileg vásárolt egészségbiztosítások csak kiegészítõ jellegûek, amik minõségi igények
kielégítésére szolgálnak.
Az európai gyakorlattal ellentétben az amerikai egészségügy teljesen piaci alapon
mûködik, egyéni egészségbiztosításokon keresztül. Az érintett magánszemély, vagy helyette cége a biztosított javára
egészségbiztosítást köt meghatározott szolgáltatási körre és
meghatározott
intézmények
szolgáltatásaira.
Rendkívül nagy a szórás a
biztosítások minõsége között.
Az USA-ban az egészsége mindenkinek annyit ér, amennyit
a biztosítása fedezni tud. Nincs
szolidaritás. Az utcán vérzõ
embernek a vérzését ugyan
elállítja a kiérkezõ mentõ, esetleg be is kötözi, de anélkül,

hogy megadná a biztosítási
kötvénye adatait, már a mentõbe sem ülhet be. Akik a mentõbe beszállhatnak, azoknak
pedig a biztosítási kötvényük
minõségétõl függ, hogy melyik
egészségügyi intézetbe lesz a
fuvar. Természetesen oda, ahova a biztosítónak szerzõdése van.
Az Obama care ezen a teljesen piaci alapú rendszeren
ütne rést, ha nézetazonosság
lenne a kongresszusban, de
nincs. Az Obama care-re szánt
milliárdokat a kormány betervezte az október 1-jével induló
új költségvetésbe, de a republikánus többségû képviselõház
azt nem hajlandó megszavazni,
és azzal revolverezi az elnököt,
hogy nem emeli meg az államadósság plafonját a közeli napokban. Ebbõl meg az következik, hogy megáll az állam
hitelfelvételi lehetõsége, beáll
a fizetésképtelenség a világ
leggazdagabb, legerõsebb államában és persze érvényes
költségvetése sem lesz az
országnak.
Ha Obama lemond a carerõl, õk megemelik az adósságplafont, lehet tovább eladósodni. A care helyett meg majd
lesz a költségvetésben másra
pénz.(Például még jobban álcázott lehallgató rendszerekre,
vagy a nem tetszõ kormányok
ellenzékének támogatására.)
Az adóságplafonról is érdemes szólni. A hivatalos nyilvántartások szerint az elérte a 16
ezer milliárd dollárt, tehát jóval több, mint az USA egyéves
GDP-je, de a republikánusok
ezt jó szívvel tovább emelnék,
ha az elnök lemondana az
amerikai neoliberális gazdaság
és társadalomfilozófiába nem
illeszthetõ ötletérõl, a care-rõl.
Ilyenkor egy kicsit kihúzhatjuk magunkat, mert az elmúlt néhány évben növekedésmentes idõkben sem növeltük, hanem némiképpen
csökkentettük az állam eladósodásának szintjét és célunk,
hogy az a GDP ötven százaléka
alá csússzon. Obama személyében úgy tûnik megtestesül
a nemzetállami Amerika aggodalma az egészségbiztosításból kizárt milliók érdekében, ám súlyos konfliktusba
kerül a világbirodalmi Amerikával, amely mit sem törõdik
ezzel a harminc millió ellátatlan emberrel (meg a töb-

Barack Obama nagy fába vágta a fejszéjét.
bivel sem), inkább halad a maga útján a további terjeszkedés
érdekében.
Élezõdik az ellentmondás
amiatt, hogy a világbirodalmi
és a nemzetállami Amerika kiadásait egy költségvetésen belül kell megoldani. Most egyértelmûen látható, hogy egyiket a másik rovására lehet csak.
Rövidebb ideig korábban is
voltak az adósságplafon megemelésével kapcsolatos kongresszusi erõfitogtatások, amikor az elnöknek nem sikerült
saját pártjából biztosítani a
többséget. Ilyenkor a megoldás valamiféle kompromisszum
volt, az ellenzéknek kedves
tételnek a költségvetésbe való
befogadása, ritkább esetben
törlése.
Az amerikai nemzetállam
az elmúlt hét évtizedben többször vállalt áldozatot a világbirodalmi Amerika érdekében.
Az elsõ és második világháború emberáldozatai és az akkori iszonyú államadósság arra
szolgált, hogy a birodalmi
Amerika a dollárt világpénzzé,
bankját a magánbankként mûködõ Federal Reserve Rendszert pedig a fél világ központi
bankjává tegye. A Ronald Reagan alatt felhalmozott adóssághegy pedig elindította a
Szovjetunió és csatlósai területén az ellehetetlenülést. Ezzel
a birodalmi terjeszkedés újabb
területe nyílt meg. A közelmúlt
amerikai adóssághalmozódása
azonban nem hozható kapcsolatba sem konvencionális
értelmû háborúval, sem olyan
erõfeszítéssel, amire a kommunista rendszer megdöntéshez
szükség volt. Elérkezett az ide-

je viszont annak, hogy a birodalmi terjeszkedés valós teherviselõi lázadozzanak.
Amerikában a nemzet ellátatlan része egészségbiztosítást követel, innét ered az Obama care. A külföldi tehervállalók is húzódoznak. Kinek tetszene a dollár nagyarányú értékvesztése, ami ez elmúlt évtizedekben lezajlott, amikor a
dollárban képzett tartalékok
leértékelõdtek. A birodalom
úgy gondolja, hogy a küzdelmet a hazai és külföldi ellenlábasok ellen úgy kell felvenni,
hogy a költségeket a „terror elleni küzdelem” rovatba utalják, amikor kiterjesztik a teljes
körû megfigyelést szövetségeseikre is? Hirtelen az is sürgõs
lett, hogy az amerikai alapjognak számító fegyverviselést is
korlátozzák. Lehet, hogy ez a
kellemetlen helyzet már a legfõbb pénzszentélyben is gondokat okoz? Lehet, hogy ezért
nehéz a Federal Reservebe
még elnököt is találni?
Jó lesz figyelnünk, mert az
USA-ban keltett örvénylések
gyorsan elérik Európában is a
partokat.
Boros Imre
közgazdász

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Wellness-fitness az Arany Bárányban
mészetes sós vizekben való
fürdés áldásos hatása egyes
izületi, nõgyógyászati és bõrbetegségek kezelésében. A sófürdõk ezt az élményt kínálják
nagyobb hatásfokkal és kiküszöbölve a kültéri nyilvános
fürdés kényelmetlenségeit. A
víz összetétele a Medve-tó, illetve a Holt-tenger vizéhez hasonló, töménysége biztosítja
az irritációmentes áramlást a
szervezetbe, valamint a baktériumölõ, sterilizáló hatást, de
kémiai összetétele miatt nem

Jövõre lesz 120 éves az Arany Bárány.

Jakuzzi és pihenõágyak.
Wellness- és fitness részleggel bõvült a 119 éves zalaegerszegi Arany Bárány szálloda. A szolgáltatásokat a vendégkör igényei alapján alakították ki, de nem titkolt cél,
hogy a hétvégékre érkezõ látogatókat és a város lakóit is odacsábítsák.
Gyutai Csaba polgármester szerint régen is fontos szerepet töltött be a város életében a Hotel Arany Bárány, és
ezzel a beruházással remélhetõleg még népszerûbb lesz a
vendégek körében.
A fejlesztés másfél éven
keresztül tartott, a projektet
uniós és hazai forrásból finanszírozták. A beruházás összesen 260 millió forintba került,
amibõl 130 milliót az Új
Széchenyi Terv pályázatán
nyert el a szálloda.
– Büszkék vagyunk a szálloda múltjára, hiszen jövõre
120 éves lesz a város meghatározó épülete. Fontosnak tartom, hogy nem került külföldi
tulajdonba, és ugyanazt a funkciót látja el, mint 119 évvel
ezelõtt. Igyekszünk új élményekkel és szolgáltatásokkal
kedveskedni a pihenni, felfrissülni vágyó vendégeknek. Elsõsorban azoknak az üzletembereknek az igényeit szeretnénk

kielégíteni, akik már régóta a
szállodánk vendégei. Természetesen szívesen látjuk a zalaegerszegi lakosokat is, hiszen a
Harmony Wellness&Spa hétvégén is nyitva áll az érdeklõdõk számára. Büszkén mondhatom, hogy az éttermünk
megújult, az összes szobát felújítottuk, ami abban az idõben
200 millió forintos beruházás
volt. Dolgozóink fele több
mint 20 éve az Arany Bárány
alkalmazottja. Ehhez a régi
szállodához valamilyen módon
mindannyian kötõdünk, és igazi csapatként igyekszünk dolgozni – mondta Varga Csaba
ügyvezetõ igazgató.
Az Arany Bárányban új raktárhelyiségeket és irodákat alakítottak ki, emellett a harmadik szinten egy modern
konferenciaterem épült. A wellness és fitness részleg a negyedik és az ötödik emeleten
található. A Harmony Wellness&Spa medenceterében és
szaunavilágában jakuzzi, finnszauna, gõzfürdõ, gõzkabin,
infra szauna, aroma szauna,
jégkút és egy sókád áll a vendégek rendelkezésére. A sókád
az új részleg különlegességének számít, hiszen nem sok
helyen található hasonló az országban. Régóta ismert a ter-

szárítja ki a bõrt. Méregtelenítõ, stresszoldó, gyulladáscsökkentõ és fájdalomcsillapító hatású. Erõsíti az immunrendszert, a fürdés közben belélegzett sópára pedig jótékony hatású a légúti megbetegedésekre.
A sportolni, erõsödni vágyókat a fitness részleg várja modern gépekkel felszerelve. Ezen
a szinten található a masszázs
helyiség, valamint külön biliárd terem és csocsó szoba is.
Németh Diána

A több mint 100 éves eklektikus stílusú saroképületet
1750 és 1760 között építtette a város akkori földesura, a
veszprémi püspök. 1755-tõl „Zala Egerszeg” mezõvárosa földesurától a fogadót bérbe vette, és a megyeszékhellyé alakuló
településen egyre keresettebb fogadó a város bevételeit jelentõsen gyarapította.
A megnövekedett forgalmat azonban a régi épület többszöri bõvítése ellenére mind nehezebben tudta ellátni, ezért
a régi püspöki fogadót lebontották és helyén épült fel 1894ben a ma is látható formájában az új kétemeletes épület. 30
szobája és vendéglõje a kor legmagasabb színvonalán állt, a
társasági rendezvények többségét a rövid idõ alatt híressé vált
elsõ emeleti dísztermében (a mai Télikertben) tartották.

A drink bár.

Változnak az idõk...

– Nem akarom cikizni, vezérigazgató úr, de alapszervi
párttitkár korában egészen másképp vélekedett a társadalmi
viszonyokról...
Rajz: Farkas László
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Zavarosban horgásztak?
Rendõrségi vizsgálat – egyelõre ismeretlen tettes ellen
Információink szerint a
Lenti Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya csalás vétségének elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozást
folytat a zalalövõi Borostyán
Horgász Egyesületnél. Tekintettel arra, hogy a nyomozás
még folyamatban van, a rendõrség bõvebb információval
egyelõre nem szolgálhatott.
Megkerestük Molnár Lászlót, az egyesület elnökét, aki
határozottan cáfolta, hogy bármiféle rendõrségi vizsgálat zajlana a Borostyán Horgász
Egyesület ellen.
– Ismeretlen tettes, s nem a
horgászegyesület ellen folyik a
vizsgálat, feljelentés alapján.
Nem tudom, hogy kit és mivel
gyanúsítanak. Ha lesz valami
érdemi fejlemény, szívesen tájékoztatjuk a lapot, de pillanatnyilag csak arról értesültem,
hogy ismeretlen tettes ellen
folyik valamiféle eljárás. Errõl
a rendõrségtõl nem kaptunk
konkrét tájékoztatást – válaszolta érdeklõdésünkre Molnár László.
Idõközben megkerestük az
ügyészséget is, hiszen informá-

ciónk szerint itt is napirenden
van az ügy. Azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy pillanatnyilag
kétirányú a vizsgálat. Egyik oldalról csalás vétségének alapos
gyanúja miatt a rendõrségen
folyik büntetõ eljárás ismeretlen tettes ellen hamisított horgászjegyek tárgyában. A másik oldalról a Zala Megyei Fõügyészség közérdekvédelmi szakágánál is vizsgálódnak felügyelõbizottsági határozat elfogadásának törvényessége tárgyában.
Érdeklõdésünk után hamarosan rendkívüli ülést tartottak a horgász egyesületnél.
Érdeklõdésünkre Molnár László elmondta, hogy erre az éves
haltelepítés megbeszélése és a
tisztújító közgyûlés összehívása miatt került sor.
Arra a kérdésre, hogy miért
nem lehet mostanában napi
horgászjegyeket vásárolni, az
elnök a következõket mondta:
– Még lehet, ugyanis van
négy darab külföldi és négy
magyar. Van egy ötéves halgazdálkodási terv, ami hatóságilag
elõírja, hogy hány jegy adható
ki évente. Az majd elfogy szép
lassan.

Borostyán-tó… Még van 8 (!) napijegy. Elég lesz ez a horgászoknak?

Haltelepítés. Többek között errõl is tárgyaltak a legutóbbi
ülésen. Van, aki úgy véli, hogy itt sem stimmel valami… (A fotó
illusztráció.)
Abban biztosak vagyunk,
hogy ez a nyolc darab nem
marad a nyakukon, hiszen korábban egy óra sem kellett
ennyi jegy értékesítéséhez. A
napokban például osztrák horgászok szerettek volna jegyhez
jutni, de nem sikerült nekik.
Mint az ügyészség tájékoztatójából is kiderül, hamisított
horgászjegyek miatt (is) folyik
a vizsgálat. Ez év nyarán érkezett feljelentés a Zalaegerszegi Városi Ügyészségre, illetve a Zalaegerszegi Rendõrkapitányságra. A bejelentõ szerint a horgász egyesületnél
árusított horgászjegyek (napi-

jegyek) formája és tartalma
több vonatkozásban is eltér a
hivatalos nyomtatott és nyilvántartásba vett horgászjegyektõl. A feltételezés szerint ismeretlen tettesek hamisított jegyeket árultak. Talán ezért is
óvatosabb most az egyesület a
jegyek kiadásánál? Ki tudja,
hogy hány hamis és valódi jegy
talált gazdára, ha bebizonyosodik, hogy alapos volt a gyanú az ismeretlen tettessel
szemben.
A nyomozás jelenleg még
tart. A fejleményekre rövidesen visszatérünk.
(e)

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824
A feljelentõ szerint a felsõ jegy hamis, az alsó valódi.
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„A pihenés oázisa Zalában”
A Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark

Lentiben 1978-ban alakítottak ki akkor még csak szezonálisan mûködõ szabadtéri
strandfürdõt, amely az ezt követõ évtizedek fejlesztései során mára jó adottságai és a
gyógyhatású termálvize által
kedvelt fürdõhelyé vált. A
Lenti Termálfürdõ és Szent
György Energiapark jelenleg
9 hektáros területén szabadtéri és fedett fürdõrésszel,

összesen 10 különféle típusú
(úszó-, élmény-, gyógy-, gyermek-, tan- és hidromasszázs
stb.) medencével várja a látogatókat. A közel 8 hektáros szabadtéri részen a medencék
mellett óriási parkosított zöldterület, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark,
játszótér, sportpályák büfék és
elárusítóhelyek kínálnak kellemes felüdülést és kikapcsolódást.

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház 64.900 Ft
Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,
420 W Ház, HD6670 1 GB DDR5 VGA 115.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO G500 59-390048 15,6"/Intel DC Pentium
2020M 2,4GHz/4GB/500GB/DVD író/ notebook
99.990 Ft
HP 250 G1 H6E16EA 15,6"/Intel Core i3-2348M
2,3GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
111.111 Ft
ASUS X550CC-XO132D 15,6"/Intel Core i3-3217U/
4GB/500GB/szürke notebook
129.990 Ft
Navon Platinum Explorer 7" 8GB GPS tablet tablet 27.900 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól!
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok

Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

A 3 600 négyzetméteres fedett fürdõrészben 5 medence
(úszó-, gyógy-, gyermek- és hidromasszázs medencék), szau2
na világ, 630 m pihenõtér
komfortos pihenõágyakkal, továbbá gyógyászati részleg és
szépségfarm mûködik.
Önálló részen található a
testi felfrissülést segítõ szauna
világ, amelyben két (70°C- és
90°C-os) finn-, egy (80°C-os)
aroma- és egy (35°C-os) physiotherm infraszauna, saját pihenõrész pihenõágyakkal, valamint egy szabadtéri szauna
kert kínál kellemes kikapcsolódást.
40 000 éves gyógyító erõ
A lenti fürdõ vize Európaszerte ismert 40 000 éves
nátrium-hidrogénkarbonátos
gyógyvíz, amely mozgásszervi
problémák, gerinc (nyak, hát,
derék), lumbágó, ízületi (váll,
könyék, kéz, csípõ, térd, boka)
gyulladásos és kopásos megbetegedések kezelésére alkalmas. A gyógyvízhez kapcsolódóan kúraszerûen alkalmazott
a társadalombiztosítás által
támogatott gyógyászati kezelések is igénybe vehetõk.
Az emeleten lévõ szépségfarmon kozmetika, férfi- és
nõi fodrászat, pedikür-manikür
és különféle frissítõmasszázsok, mint test-, láb-, keringést
segítõ-, relaxációs valamint
arc- és szépítõ masszázsok vehetõk igénybe a hét minden
napján.

Az úszómedencék 28°C, a
gyógy- és a hidromasszázs medencék 38°C, a tan- és gyermekmedencék pedig 34°C hõmérsékletûek.
Szent György Energiapark
A Szent György Energiapark Európában egyedülállóvá
teszi a lenti termálfürdõt, mivel olyan jótékony hatású energiavonalak találkozási pontjaiban fekszik, ahol a vendégek a
gyógyvíz és e különleges energetikájú hely együttes hatása
miatt hatékonyabban tudnak
pihenni, feltöltõdni, gyógyulni.
A földsugárzások ezen típusát – az ún. Szent György
vonalakat – a keleti kultúrákban sárkányáramoknak nevezték. A régi korokban, kultúrákban a Föld ilyen vonulatait,
„idegáramait” szentként tisztelték. Ilyen vonalak találkozási pontjaiba kultikus, szakrális
helyek épültek, mint pl. Stonehenge, Lourdes, Fatima, Machu
Picchu, az egyiptomi piramisok
vagy Árpád-kori templomok.
A fürdõ jelentõs szálláshely
kapacitással is rendelkezik.
Panziót, vendégházat, apartmanokat és kempinget is üzemeltet közvetlenül a termálfürdõ szomszédságában, és
azon vendégek részére, akik
ezeken a szálláshelyeken foglalnak szobát biztosított a napi
többszöri belépési lehetõség a
fürdõbe.
A lenti fürdõ egész évben
látogatható.

Információ:
Lenti Temálfürdõ és Szent György Energiapark
8960 Lenti, Táncsics M. u.2/a
Tel: 0692/351-320
www.lentifurdo.hu; www.lentikemping.hu
furdo@lenti.hu
Szállásinformáció: 0692/351-368; szallas@lentifurdo.hu
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Pityinger-pöcc
Aludtunk már néhányat a
Szolidaritás Mozgalom gyalázatos attrakciója, az Orbánszobor ledöntése óta. A Bajnai Gordon nevével fémjelzett
politikai csoportosulás, az
Együtt-PM kebelében mûködõ
Szolidaritás rendezvényén történtek mégis a mai napig is
foglalkoztatják a közvéleményt.
Orbán hungarocell szobrának
ledöntése, majd „meglincselése” óriási felháborodást váltott
ki össztársadalmi szinten, jellemzõ, hogy a baloldal közismert vezéralakjai is igyekeztek
elhatárolódni a barbár aktustól.
A különbözõ médiumok
mikrofonjai elõtt a nagypolitika szereplõi közül sokan elmondták már véleményüket
Kónya Péterék cselekménye
kapcsán. A reakciók lágy fuvolahangok, és bombardonok
mély tram-tamjai közötti skálán szóródtak, de többnyire
megegyeztek abban, hogy a
szobordöntõk túllépték azt a
határt, ami egy demokráciában

ellenzéki oldalról még elfogadható.
Legutóbb Pityinger László,
a Dopeman néven közismert
rapper is kifejtette véleményét
a történtek kapcsán. Pityingert, aki a rendezvény mûsorvezetõje volt, a Hír TV Célpont
címû mûsorának riportere szólaltatta meg. A riport során
szóba került az Orbán-szobor
leszakadt fejének a rapper által történt rugdosása is. Pityinger szerint rugdosásról egyáltalán nem volt szó. A rugdosás, mint olyan, folyamatosságot feltételez – fejtette ki. Õ
viszont csak visszarúgta a közönség felé guruló Orbán-fejet, valójában csak egy pöccintés volt, semmi több.
Dopeman arra nem tért ki,
hogy jobb külsõ rüszttel, vagy
bal belsõ csüddel küldte-e meg
az aszfalton pattogó fejet. Lényegtelen, hiszen csak egy
pöccintés volt az egész.
Egy Pityinger-pöcc.
f.l.

Csak visszarúgta…

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

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

Nagy Ferencnek könnyû dolga volt. A ZTE-ügyekben felkészületlen riporter udvarias kérdéseket tett fel.
Nagy Ferenc nem vág csoMégsem tárgyalja Zalaegerszeg Közgyûlése október 24-én mót, hanem tárgyal, utazik,
a város és a ZTE FC Rt. (?) intézkedik, kicsúszik a határközött 2005. július 5-én kötött idõbõl és nyilatkozik. Például a
DigiTV riporterének, akinek
szerzõdés módosítását.
Nem tárgyalja, mert Nagy Fe- fogalma sincs arról, hogy mi
renc elnök-tulajdonos nem küld- történik Zalaegerszegen. Udte el az ehhez szükséges anyagot variasan kérdez, kitölti – Nagy
Ferenccel együtt – a 12 perces
a várost képviselõ ügyvédnek.
Néha az az érzésem, hogy mûsoridõt, de nem tudja elleNagy úr keresztnevet változta- nõrizni, hogy a ZTE elnök-tutott, s már nem Ferencnek, ha- lajdonosa valós dolgokat mond-e.
Maradjunk annyiban, hogy
nem Sándornak hívják, ha az
önkormányzattal kell(ene) tár- – enyhén szólva – elnök úr
füllentett. Fõleg akkor, amikor
gyalnia.
Nagy Sándornak… Mint a a ZTE és a város közötti kénymacedón világhódítót. Nincs szerkapcsolat pénzügyi adatait
is messze Ciprustól, Nagy Fe- sorolta.
A riporter meg csak helyerenc egyik kedvenc üzleti teselt. Nem õt hibáztatom. Miért
repétõl az õsi föld.
Sajnos Nagy Ferencbõl nem is készült volna fel erre a belett Nagy Sándor, mert egyéb- szélgetésre?
A mûsoridõ letelt, Nagy Feként már szétvágta volna a ZTE
FC Zrt. és a város között ösz- renc mondta a magáét, a ZTE
szegubancolódott szálakat, az kipipálva a DigiTv-ben.
A ZTE-téma pedig kihúzva
újkori gordiuszi csomót. S
mint modern világhódítónak, a városi közgyûlés napirendminimum magyar elsõ osztá- jérõl. Sokadszor…
Most már tényleg a városon
lyú élcsapata lenne, nem köa sor. Kezébe vehetné végre
zépszerû NB II-es.
Nagy Sándor szerette a nyílt Nagy Sándor kardját, hogy szétcsatákat, Nagy Ferenc pedig vágja ezt az undorító csomót.
E.E.
kedveli az örökös kibúvókat.

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

www.zalatajkiado.hu
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A magyar labdarúgás zülléstörténete
– avagy a fordított focievolúció
Hugo Meisl, az osztrák
Wundermannschaft (az 1934-es
világbajnokságon 4., az 1936-os
olimpián 2. volt a válogatott)
mondta: „A magyarok vagy lakodalmat tartanak, vagy halotti
tort ülnek”…
Régi mondás, de igaz. De
rég volt itt már lakodalom! Tor,
tor után.
1938-ban és 1954-ben az
volt a tragédia, hogy elveszítettük a világbajnoki döntõt!
1962-ben és 1966-ban azért
gyászolt a magyar focitársada-

A képhez nem kell különösebb kommentár. Megrendítõ ütés
volt az amszterdami 8-1.
Mikor lesz itt futball? – te- maga 100-200 (!)
szi fel a kérdést a Nemzeti nézõjével. FelvetéSport október tizenharmadiki sek, elõzetesek, érszáma, az egész címoldalt erre tékelések, nyilatkozatok a különbözõ
áldozva.
Elkésett a sportlap ezzel a tv-csatornákon, sztáköltõi felvetéssel! Akkor lesz rokká felpumpált
itt futball (többek között), ha a falábúak fociceleNemzeti Sport és a többi lap, bekként reklámoztelevízió, rádió, hírportál szak- va, miközben a
mailag megalapozottan, morá- magyar labdarúgás
lis szempontból pedig tisztes- majd elsüllyedt a
ségesen áll a magyar labdarú- fogadási csalások
gáshoz. Aki higgadtan szem- ingoványában.
Ezek a lapok
lélte az elmúlt évtizedekben a
magyar sajtóban labdarúgá- újságok, televíziók
sunk tálalását, s valamennyire most maradjanak
ért is ehhez a sportághoz, tud- csendben, vagy ha
ja, hogy mirõl beszélek. Egy- az epe már túlegy részsiker után dicshimnu- ságosan elöntötte
szokat zengedeztek azok, akik az újságírókat, formost undorító hangnemet üt- duljanak orvoshoz.
nek meg az amszterdami ki- Hagyják már békéütés után. Jó nagyot rúgva az ben a Hollandiáegyébként is padlón lévõ ma- ban szánalmasan
focizó játékosokat.
gyar labdarúgásba.
Ebben a 8-1-ben a sajtó is Valójában õk is csak
benne van. Nyakig. Ha nem áldozatok, nem csak 1938: VB-döntõt játszott válogatottunk az
hiszik, nézzenek utána. Olda- a becsapott szur- olaszok ellen. A két kapitány, Meazza és
las tudósítások egy-egy olyan él- kolók. A magyar Sárosi kézfogása.
vonalbeli mérkõzésrõl, amely- labdarúgást körülvevõ romlott
nek színvonalánál csak az ér- közeg áldozatai, akik azért jól
deklõdés volt alacsonyabb a éltek ebbõl a szenvedésbõl.

lom, mert „csak” a negyeddöntõig jutottunk.
1970-ben és 1974-ben már
világvége hangulat uralkodott,
mert ki sem jutottunk a VB-re.
1978, 1982, 1986 a halálos beteg fellángolásának évei, de
hiába vívtuk meg sikerrel a selejtezõket, a csoportból már
nem jutottunk tovább.
Azóta dermesztõ nagy csend
van. Egyszer még pislákolt a
reménysugár, de a pótselejtezõn, 1997-ben Jugoszlávia
összesítésben 12-1-es különbséggel átgázolt rajtunk. Most
pedig, 2013-ban elérkeztünk
ahhoz a szinthez, aminél nincs
lejjebb: már a pótselejtezõ is
elérhetetlen cél számunkra.
S hogy teljes legyen a kép,
kupacsapataink a 2013/14-es
szezonban az augusztust sem
érték meg, mind elhullottak a
selejtezõben.
A magyar labdarúgás szomorú zülléstörténete, avagy a
fordított focievolúció…
Ez egy olyan fejlõdéstörténet, amely csak szavakban, nyilatkozatokban, programokban
létezik. A valóságban minden
lezüllik, visszafejlõdik, demoralizálódik.
Azért jó lenne végre tudni,
hogy miért nem szerepel ebben a magyar válogatottban az
a Huszti Szabolcs, aki – véleményem szerint – a jelenlegi
legjobb magyar labdarúgó. A
posztján mindenképpen. Egyszer mintha felröppent volna valami hír ezzel kapcsolatban, de
lehet, hogy csak álmodtam az
egészet. Annyira hihetetlennek

1966: a világbajnok brazilokat kiverve jutottunk tovább a
csoportból.

2013. október 17.
tûnt. Akkor… Lehet, hogy a játékosmenedzseri
lobbiérdekek valóban felülírják a szakmaiságot, s a szövetségi kapitány is csak báb a magyar labdarúgásban? Lehet, hogy pénzzel a válogatottságot is meg
lehet vásárolni? Ezt tényleg
csak álmodhattam, mert az
amszterdami k.o. után vérszomjas hiénaként viselkedõ
sajtó errõl eddig nem írt.
S azokról a TAO-játékokról
(társaságiadó-kedvezményre hajtó klubok – a szerk.) sem,
amiknek „köszönhetõen” olyan
csatornákon keresztül csordogálnak el az állami milliók,
milliárdok, amikrõl nincs tudomása a közvéleménynek.
Olyan csapatok szerepelnek az élvonalban, amelyeknek nincs ott létjogosultságuk,
nagymúltú klubok viszont alacsonyabb osztályban vergõdnek, mert a „privatizáció” a focit sem kerülte el a pénzmosodák nagy örömére.
Majd jön az utánpótlás! –
biztattak bennünket, de már
itt is kapjuk a pofonokat. Legutóbb éppen az osztrákok
U21-es válogatottja vert el bennünket Gyõrben EB-selejtezõn,
úgy, hogy teljesen alárendelt
szerepet osztottak nekünk.
Akadémiák létesülnek, miközben a legfejlettebb focikultúrával rendelkezõ országokban
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már rég túlléptek ezen az utánpótlásnevelési formán. A saját
fiatalok fontosságáról beszélnek, de már az NB II-es csapatokat is elárasztották a selejtes
külföldi játékosok.
Már-már bohózatba illik,
ahogy a szurkolói rendbontást
kezelik, pontosabban, nem kezelik. Úgy tûnik, hogy ez a magyar labdarúgás legnagyobb
problémája, pedig csak néhány, már régóta ismert csoportról van szó. Kezelni nem
tudják, végleges megoldásban
ne is reménykedjünk… Inkább
felnagyítják, hiszterizálják az
ügyet tehetetlenségükben.
Az amszterdami 8-1 miatt a
focikedvelõ Orbán Viktor is
kapott eleget. Nem maradhatott el a stadionépítés, a futballklubokra telepedõ pártpolitikusok miatti kritika.
Szerintem akkor követne el
hibát a miniszterelnök, ha ezt
a folyamatot most leállítná. Viszont nem elég új stadionokat
építeni, s a régieket, az elavultakat lerombolni.
A stadion, a pálya csak egy
eleme, követelménye, tartozéka a labdarúgásnak. Ha újat
építünk, az önmagában kevés.
A magyar labdarúgás valamennyi elemét meg kell újítani. Ha továbbra is a játékosmenedzserek, az ügyeskedõ,
pénzmosó vállalkozók, a TAO-

1986: Mexikó, az utolsó VB-szereplés. Azt hittük, hogy a
szovjetek elleni 0-6-nál rosszabb nem jöhet.

Dzsudzsák arcára van írva minden…
pénzekre vadászó szélhámoS végül egy tisztázandó kérsok, a labdarúgásból élõ haveri dés: ha a sajtót, a tv-t is hibázkör, az összekukázott külföldi tatom a kialakult helyzetért,
játékosok, a belterjes edzõi miért írtam ezt a cikket?
kör, a néhány tucat elõemMert megtehettem. Nyuberbõl álló rendbontóval nem godt lelkiismerettel. Ha találbíró biztonsági cégek, az MLSZ nak az elmúlt 35 évben egy
alkalmatlan emberei, a foga- olyan cikket is, amelyben elvdási csalások elkövetõi ma- telenül dicsértem a magyar
radnak ennek a csodálatos labdarúgást, vagy megalapojátéknak a magyarországi sze- zatlan kritikával illettem, szólreplõi, akkor nem lesz elõ- janak! S készséggel elfogadom,
relépés. Épülhet akár száz sta- hogy hiteltelen minden sorom.
dion is.
Ekler Elemér

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

HIRDETÉSÉT
feladhatja a Zalatáj
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (9.)

Csapatkapitányok kézfogása: Kereki Zoltán és Nyilasi Tibor
egy ZTE-FTC mérkõzés elõtt.
Folytatjuk beszélgetésünket Kereki Zoltánnal, az egykori kiváló játékossal.
– A másik nagy vitatémám
volt Nagy Ferenccel az elõkészítõ utánpótlás korcsoport –
idézi fel a történteket a volt
szakágvezetõ. – Véleményem
szerint nagyon kevesen vannak ebben az országban, akik
tudják – még azok között is,
akik a labdarúgással foglalkoznak –, hogy a futball halálát
jelenti, ha nem sikerül a „tömegesítés”. Lesz foci ezután is,
de gyenge színvonalon. Szerettem volna ezt a vonalat megerõsíteni. Volt ennek a területnek egy gazdája Holdosi János személyében. Ennek ellenére azzal az ötlettel bombáztak, hogy ezt a feladatot adjuk
ki az iskoláknak. Nem értettem
egyet ezzel. Ahogy eljöttem,
rögtön megkapta az utánpótlás ezen ágát a Landorhegyi úti
iskola. Azzal érveltek, hogy az
is a ZTE-hez tartozik. A Landorhegyi LSC a ZTE? Kérdezem:
mi lesz akkor, hogy egy Landorhegyen nevelkedett játékost elvisz majd az Ajax? Tudom, hogy ennek nagyon kicsi
a valószínûsége, de elméletileg

lehetséges. Ki kapja a nevelési
díjat? A ZTE vagy a Landorhegyi LSC? Természetesen a
Landorhegyi LSC. Ha egy klub
utánpótlásnevelési háttere jelenléktelenné válik, sok mindent elveszít. Elveszíti a gyerekeket, azok szüleit, rokonait,
ismerõseit, gyakorlatilag egy
egész várost. Azt mondtam Balatoni Beának, a vezetõnek:
nagyon tisztellek, hogy ennyit
foglalkozol ezekkel a gyermekekkel, de nálam csak a szülõi
munkaközösség vezetõje lehetsz. Ez a csúcs. Edzhetnek a
Landorhegynél, de minden
szakmai kérdés a ZTE-hez, az
utánpótlás
szakágvezetõhöz
tartozik.
– Térjünk át az akadémiára!
– Amikor 2009-ben a ZTEhez kerültem, már mûködött
az akadémia, amit elõdöm,
Nagy Mihály indított el. De valójában nálam indult el. Az
akadémiához szükséges feltételrendszerrel nem rendelkezett a ZTE. Állandó konfliktusban voltunk a szülõkkel, akik
joggal vártak jobb körülményeket. Ha a ZTE vezetõi elmennek Felcsútra, Gyõrbe, az
MTK-hoz, vagy Szombathelyre,
láthatják, hogy milyen is valójában egy akadémia. Ég és
föld… Hajtottak, hogy állítsak
össze egy pályázati anyagot az
utánpótlás részére. Megkérdeztem volt kollégáimat az
MLSZ-ben: beadjuk? Azt mondták: Zoli, ne fáradj, nálatok
csak névleg van akadémia. Ott
voltunk, láttuk. Dézsi Attila (a
ZTE FC Rt. ügyvezetõje – a
szerk.) nem hitt nekem. Attila
– mondtam –, nekem ott a barátaim vannak, ha egy mód
lenne rá, segítenének. A volt

kollégáim, beosztottaim döntik el, hogy ki kapja a támogatást a feltételek teljesítése alapján. Voltak Zalaegerszegen, s
azt látták, hogy nincs iskola,
nincs szálloda, nincs saját
pálya, hogyan lenne akkor ez
akadémia? Ráadásul ami van,
az mind az önkormányzaté.
– Nemrég névadója volt
ennek az akadémiának…
– A város vezetése részérõl
nem volt senki az ünnepségen.
Lehet, hogy a jelenlegi helyzetben megérdemelte Nagy
Ferenc e jelzést, de diplomáciai szempontból szerencsésebb lett volna, ha képviselteti
magát az önkormányzat, még
ha nem is polgármesteri szinten. Elsõsorban a gyermekek
és a névadó, Szõcs János miatt.
– Nem csak a város képviselõje hiányzott. A ZTE egykori neves játékosai sem voltak ott...
– Hát el tudsz képzelni egy
olyan akadémiai névadót, amelyre nem hívják meg a „keresztapa” legnevesebb játékosait?
Tudod mi lenne ilyenkor a
legkulturáltabb megoldás? Megkérik a Mestert, hogy adjon
egy listát 5-10-15 játékos nevével, akiket szívesen látna az
eseményen. Ez olyan morbid,
olyan gusztustalan eset, hogy
nem találok rá szavakat. Ez az,
amit korábban már említettem. A lojalitást elvárják Mihalecz Istvántól, Soós Istvántól,
Kereki Zoltántól, de önmaguktól nem. Így nem lehet normálisan élni. Ha a másikban
nem tiszteled a jót, akkor nagy
baj van. Sajnos Nagy Feriék ezt
nem tudják.
– Furcsa dolgot követtél el.
Elbocsátásod után jelentkeztél
a ZTE-nél…

– Igen, mondtam, hogy van
idõm, szeretnék dolgozni az
utánpótlásnál. Nem akarok vezetõ lenni, nem akarok Nagy
Ferenccel ütközni. Nem értünk egyet sok mindennel,
ami a labdarúgással kapcsolatos, de szeretném átadni a tapasztalatomat a fiataloknak.
Azt mondták, hogy nincs rám
szükség.
– Maradjunk a realitásoknál – folytatja Kereki Zoltán. –
Remélem, nem tûnik szerénytelenségnek, de Zala megyében, Zalaegerszegen nehéz lenne sok embert találni, aki nagyobb tapasztalattal rendelkezik a labdarúgás terén, mint én
– mondja. – A ZTE-tõl én voltam az elsõ válogatott, s utánam az általam is tisztelt és
kedvelt Soós István, akit nagyszerû labdarúgónak tartottam.
Ha nem vagyok válogatott, a
Pista talán sohasem szerepel
címeres mezben.
– Ekkora befolyásod volt a
nemzeti csapatnál?
– Nem errõl van szó. A
Soós Pistát valósággal úgy könyörögtem fel magammal Pestre az Ausztria elleni mérkõzésre. Nem akart jönni, amit értettem is. Most nem részletezem, hogy a vidéki játékosokat
hogyan fogadták akkor a keretnél. Nekem az volt a szerencsém, hogy amikor a válogatotthoz kerültem, mindjárt fontos gólokat szereztem, 1976ban az „év játékosa” lettem. Ennek ellenére „parasztnak” számítottam vidékiként, s akkor
sem változott a helyzet, amikor
sorozatban szereztem a gólokat. Igaz, ekkor már „parasztkirálynak” szólítottak. Churchillnak, az egykori angol miniszterelnöknek van egy mondása,

A baráti társaság a kedvenc autóbuszvezetõvel. Balról Molnár
II. László, Kereki Zoltán, Török József, Gass István, Soós
István és Pál Ferenc.
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ami igazán hatásosan hangzik:
„azt a statisztikát szeretem,
amit én hamisítok”… Lehet,
hogy az élet sok területén ennek van alapja, de a labdarúgásban nincs. A statisztika itt
mindent elárul. Például azt,
hogy a magyar élvonalban a
védõk közül Kereki Zoltán szerezte a legtöbb gólt, pontosan
ötvenet. A válogatottban pedig
hetet. Sajnos Nagy Ferencnek és vezetõtársainak más
elképzelései vannak a labdarúgásról, s egy lokálpatrióta
klubélet kialakításáról, mint
nekem. E véleménykülönbség csak az elváláshoz vezethetett.

– Hogyan látod a jövõt?
– Elcsodálkoztam Preisinger Sándor nyilatkozatán, amikor azt mondta, hogy az egycsoportos NB II sem lesz nehezebb, mint a jelenlegi kétcsoportos bajnokság. A gyengék kiesnek, koncentrálódik a
mezõny, innét sokkal nehezebb lesz a feljutás. Nagy Ferencék azt mondták, hogy váljak meg néhány edzõtõl. Azt javasoltam, várjunk egy évet,
ezalatt felmérem, hogy ki az,
aki nem alkalmas az utánpótlásnevelésre. Sajnos, még mindig vannak ilyenek a ZTE-nél.
– Hogy láttad: adott valaki
véleményére Nagy Ferenc?

A képen látható fotón Dino Zoffal, a világbajnok olasz kapussal fog kezet.

Kereki Zoltán (középen) 37 válogatottsággal és több száz
NB I-es mérkõzéssel a háta mögött beosztott utánpótlás-edzõ
is lett volna a ZTE-nél. Nem tartottak igényt munkájára.

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.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Nagylengyel

– Ezt nem tapasztaltam,
igaz nem is volt hosszú a kapcsolatunk. Szeretném ismételten leszögezni: nekem emberileg nincs problémám Nagy Ferenccel. Példa erre, hogy nemrég egy tornán találkoztunk az
egerszegi sportcsarnokban, s
kezet fogtunk. Egy régi szombathelyi játékossal beszélgettem, aki utána megjegyezte: ez
az ember rúgott ki, s te kezet
fogsz vele?... Miért ne, én úriember vagyok, nem fogok
anyázni. Nincs vele semmi bajom azon kívül, hogy más a
véleményem a labdarúgásról,
mint neki. Sok esetben nem is
Nagy Ferenc a hibás.
– Hanem?
– Azok az emberek, akik
nem mondják el neki õszintén
a véleményüket. Ezek a vezetõtársak, az edzõk és a „tanácsadók”.
– Kik ezek a „tanácsadók”?
– A futballtól teljesen távol
álló emberek. Hiányzik az
õszinte, kritikus vélemény. Szerintem például senki nem
mondta neki, hogy azt a Mubarak-menekültet ne szerzõdtessük, mert soha nem focizott
komolyabb szinten. Három hónap múlva majd visszaküldhetjük portósan Egyiptomba. Ne kövessük el újra azt a
hibát, amit korábban már hatvanszor elkövettünk! Közvetlen környezetében lakájszellemû emberek vannak. Ez a
szellem vezetett odáig, hogy az
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jelenik meg.

NB II-ben maradásért is küzdeni kell.
– Törvényszerû volt a kiesés az NB I-bõl.
– Nem. Ennek döntõ oka
az elõbb említett szellemiség.
Mint MLSZ-ellenõr hétrõl hétre látom az NB I-es csapatokat.
Vannak nagyon gyengék, mint
például az Eger és a Siófok.
(Még 2013 tavaszán készült a
riport, amikor ez a két együttes az NB I-ben szerepelt – a
szerk.) Az, hogy a ZTE az élvonal középmezõnyében szerepeljen, hazai pályán méltó
ellenfele legyen mindenkinek,
nem egy teljesíthetetlen elvárás. A ZTE a mainál egy sokkal
erõsebb magyar labdarúgásban jutott fel az élvonalba, s
ott kitûnõen szerepelt, ami akkor óriási szenzáció volt. A
jelenlegi színvonalú bajnokságban egy középszintû NB Ies csapat nem ábránd Zalaegerszegen.
E.E.
(Folytatjuk)
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Egy dinamikusan fejlõdõ cég Zalalövõn
A zalalövõi Gép és Ferrotech Kft. a 2008-as megalakulás óta jelentõs fejlõdést
mutathat fel. Az induláskori
kisvállalkozás, amely 4-5 embernek adott munkát, ma a Zala-parti kisváros egyik meghatározó ipari üzeme.
– A cég fejlõdése több
szakaszra bontható, még ebben a viszonylag rövid idõszakban is – mondja Takács László
ügyvezetõ igazgató. – A pályázati lehetõségeket kihasználva
a régi mûhelyt felújítva irodákat, raktárt és szociális részt
2
alakítottunk ki és egy 1000 m es új üzemcsarnokot építettünk. A létszám idõközben 3040 fõre emelkedett, de most
már 40-50 dolgozónk van. A
GOP-2.1.1.-11/A-2011 sikeres
technológiafejlesztési pályázatnak köszönhetõen átalakult a
termékszerkezetünk, az árbe-

Közel ötven embernek ad munkát a cég.
vétel pedig ugrásszerûen megnõtt: 2012-ben 429 millió volt,
2013-ban várhatóan 600 millió
forint lesz. A pályázathoz kap-
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Takács László

csolódóan komplex vállalat-informatikai rendszer került bevezetésre, a termeléshez nélkülözhetetlen alkatrészgyártó
gépeket, nagyméretû fûrészgépeket, CNC élhajlító, profil és
lemezhengerítõ gépeket sikerült beszerezni, amik javították
a cég nyereségét.
– Mi a vállalat profilja?
– Három fõ ágazatra bontható. Víziturbinákhoz készítünk acélszerkezeteket, autóipari
szállítóberendezéseket
gyártunk, s precíziós daruk
gémszerkezetével is foglalkozunk.
– A dolgozóik elsõsorban
zalalövõiek?
– Többnyire a kisvárosban
és térségében élnek, de Zalaegerszegrõl és környékérõl is
vannak alkalmazottak.
– Milyen piacra szállítanak?
– A vevõk általában magyar,
szlovén, osztrák, német partnerek, de a termékeink végsõ
felhasználási helye a német és
az osztrák piac, rajtuk keresztül a világ legkülönbözõbb
pontjai, az Európai Unión
kívül például az Egyesült Államok és Brazília. Elmondhatjuk, hogy a zalalövõi Gép és
Ferrotech gyártmányai világszerte megtalálhatóak.
(e)

Talány...

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

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

– Maga sem érti, Kovácsné, hogy a Bajnai szerint miért
rossz nekünk ez a folyamatos rezsicsökkentés?
Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.hu

