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(Folytatás a 12. oldalon)

Január 18-án egyhangúlag
támogatta az

a baloldali ellenzéki
pártok korábban megkötött
választási megállapodását, és

miniszter-
elnök-jelöltségét. Két új szó-
vivõje is lett az MSZP-nek,
egyikük a második

szóvivõje,
, másikuk

.
Budai Bernadett visszaté-

rése talán meglepõnek tûnik.
Számára nem újdonság ez a
szerepkör, hiszen a Gyurcsány-

MSZP választ-
mánya

Mesterházy Attila

Gyur-
csány-kormány Bu-
dai Bernadett Veres
Gábor

és a idején
már volt kormányszóvivõ.

Tehát a megújuló MSZP-nél
nem csak a régi politikusok tér-
nek vissza, hanem Budai Berna-
dett személyében egy szóvivõ is.

Talán még emlékeznek ol-
vasóink arra, amikor 2009-ben
a szóvivõ rosszul lett egy ren-
dezvényen, s a miniszterelnök,
Gyurcsány Ferenc az ölében
vitte ki a terembõl.

Gyurcsány azóta elhagyta
az MSZP-t, sokáig nemkívá-
natos személynek számított a

Bajnai-kormány

A bábjátékos

– Táncikáljatok csak szépen gyerekek!
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Sokan hívták január 20-án
szerkesztõségünket: tudunk-e
valami friss hírt a
és találkozójáról?
Mint korábban jeleztük, a

elnök-tulajdonosa a
múlt héten hazatért külföldi
útjáról, így semmi akadálya a
jövõ további „körvonalazódásá-
nak”, a tárgyalások folytatásá-
nak az önkormányzat képvi-
selõivel.

Nagyon várják már a bizta-
tó híreket a csapat szurkolói,
akik a klubtól semmi érdemi
információt nem kapnak rég-
óta. Nincsenek egyedül. Nem
csak õk, hanem a sajtó sem
kap a szokásos mellébeszé-
lésen kívül mást. Sõt, még a
legnagyobb támogató, az

sem jutott hozzá
azokhoz az információkhoz a
klubbal kapcsolatban, amik
elvárhatók lennének a jelentõs
támogatás okán.

városvezetés
Nagy Ferenc

ZTE
FC Zrt.

ön-
kormányzat

Megmentõre várva…
– avagy mi lesz veled ZTE?

Megváltóra várnak Zala-
egerszegen. nagy-
vállalkozót is említik, aki köz-
ismerten több tízmilliárd fo-
rintos befektetést hajt végre
Zalában. Meg sem kottyanna
neki egy NB II-es klub felka-
rolása az általa választott me-
gye székhelyén.

Csakhogy Széles Gábor
mûszaki ember. A tények ér-
deklik, s a tiszta viszonyok. A
ZTE FC Zrt. jelenlegi helyze-
tében a focicsapattal összebo-
ronálni felelõtlenség. S képte-
lenség. Az nincs kizárva, hogy
tiszta, egyértelmû viszonyok-
nál esetleg érdekelhetné a
dolog. De csak akkor.

Most, hogy csõdközeli a
helyzet, Nagy Ferenc elnök-
tulajdonos nemrég méltózta-
tott befáradni a polgármesteri
hivatalba, s bejelentette, hogy
nagy a baj, nem tudja finanszí-
rozni a klubot. Megkapta a 20

Széles Gábor

millió forintos gyorssegélyt az-
zal a kikötéssel, hogy azt csak a
játékosok és az alkalmazottak
elmaradt bérének (csak egy ré-
szét fedezi az összeg – a szerk.)
fizetésére lehet fordítani.

Közben folyik a vizsgálat,
egyfajta gazdasági átvilágítás a
klubnál, hogy legalább hozzá-
vetõleges kép legyen a hiány
nagyságáról. Ez az összeg a
napok múlásával nem csök-
ken, hanem nõ. Ráadásul bi-
zonytalan eredetû szállítói kö-

vetelések is kiesnek a szek-
rénybõl – nem hivatalos infor-
mációk szerint.

Nehezen értik meg a szur-
kolók, hogy ilyen helyzetben
felelõtlenség lenne az önkor-
mányzat részérõl bármit is
mondani még. Egyrészt nincs
pontos adat a hiányról, más-
részt Nagy Ferenc még nem
nyilatkozott végérvényesen
szándékáról. Pillanatnyilag még
õ a ZTE FC Zrt. többségi

Ezrek ünnepelték a bajnoki címet a Dísz-téren, a polgármesteri
hivatal elõtt 2002 május 22-én. Sokan most is az önkormány-
zatban látják a megmentõt.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu9 7 7 0 8 6 5 1 3 5 0 0 1 84741
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Az egyház január 6-án ünnepli víz-
kereszt napját, amellyel teljesen össze-
forrt a három királyok története. A legen-

Januári jeles napunk
Vízkereszt, vagy három királyok napja

da szerint a három királyok látták feltûnni
a csillagot, amelyrõl azok a próféciák szól-
tak, melyek azt jövendölték, hogy csillag
jelzi majd a születését.

és , a nap-
keleti bölcsek egyes „történészek” szerint
csillagjósok voltak, de királyként is emle-
getik õket. Nos, a derék férfiak felke-
rekedtek, hogy követve a betlehemi csil-
lag járását, megtalálják a „zsidók új kirá-
lyának” szülõhelyét, s hódoljanak elõtte.

A három királyokról csak szól,
anélkül hogy nevüket, etnikumukat, láto-
gatásuknak idejét említené.
(ókeresztény teológiai író) az ajándékok
számából következtette ki, hogy hárman
voltak, de vannak olyan kutatók is, akik
szerint a hármas számnak szimbolikus
jelentése lehet. Utalhat a Szentháromság-
ra, vagy Krisztus méltóságaira: az arany a
királyságára, a tömjén az istenségére, a
mirha pedig emberi mivoltára.

Vannak olyanok is, akik három
fiának leszármazott-
jainak, azaz a három bibliai népcsoport

képviselõi-
nek tartják a három királyokat. Más
vélemények szerint szimbolizálhatják a
világ akkoriban ismert három kontinensét
is Ezt a feltevést
támasztja alá, hogy a harmadik királyt
(Boldizsár) a középkortól kezdve szere-
csenként ábrázolták. A három királyok,
vagy napkeleti bölcsek neveit a IX. szá-
zadtól említik.

Megváltó
Gáspár, Menyhért Boldizsár

Máté

Origenész

Noé
(Sém, Hám, Jafet)

(sémiták, hamiták, jafatiták)

(Európa, Ázsia, Afrika).

f.l.

Gyermekkorunk szép szokása volt a víz-
kereszt járás. Csengettyûkkel, énekszó-
val jártuk az utcákat, s a pap megszen-
telte a házakat.

Rajz: Farkas László

Orbán „bûnei”…

Ülök életunt szobámban
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyembõl,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint
egy ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton-
olyan minden, hogy hogyan!
aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék sok országon át míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg ami csak van,
az mind kell az itteni
hazai hatalmak fényét
méltán dicsõíteni,”
Százszor megállítanának-
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsõd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal,
keserûszagú mirhámmal
kenném véres lábadat.

Babits Mihály:

Csillag után

Mint karvaly a kisnyúlra, úgy támadt a
január 13-án .

Olyan „fajsúlyos” témákban ráadásul,
amelyek alapvetõen befolyásolhatják a
parlamenti választásokat, a magyar jövõt,
sõt még a harmadik világháború is ki-
robbanhat a történtek miatt.

Az a „gyalázatos” dolog történt ugya-
nis, hogy , a Fidesz frakció-
vezetõje meghívta szülõfalujába Orbán
Viktor miniszterelnököt. A frakcióvezetõ
édesanyja pálinkával és rétessel vendé-
gelte meg Orbán Viktort, s ez okozta a
miniszterelnök vesztét. Pálinkát nem
kaphatott volna. Házi fõzésû szíverõsítõt
ugyanis nem ajándékozhat a fõzetõ. Ka-
loda, deres, élveboncolás jár érte. Mini-
mum. Ráadásul egy leleplezõ cikk.

Ha már járt a mi-
niszterelnök, a helyi óvodába is bené-
zett. S itt történt az újabb példa nélküli
eset. Nem hagyta aludni a csöppségeket

Hír24 Orbán Viktorra

Rogán Antal

Szakonyfaluban

– írja a hírportál –,
sõt egyiküktõl a
plüssnyusziját is el
akarta venni, de õ
nem adta oda. Iga-
za volt. Miért adta
volna oda, hiszen
nem ismerte a lá-
togatót.

A következõ na-
pokban bizonyára
már az Európai
Unió központjában is ismert lesz a tör-
ténet a „szeszcsempész, gyermekmo-
lesztáló” magyar miniszterelnökrõl.

A leleplezõ cikkét közzétevõ
Hír24 még meg is spékelte a történetet a
vendéglátó Rogán Antal gyermekkorát
felidézõ os interjúval, amit
2011-ben készítettek a Fidesz frak-
cióvezetõjével. Tudni kell a Mozgó
Világról, hogy kulturális és közéleti

Blikk

Mozgó Világ-

Orbán Viktor minden lépését figyelte a sajtó. Az óvodába is
követték...

havilapként nem éppen a jobboldal
szóvivõje.

Nevéhez méltóan valóban mozog, sõt
mozgatni is tud: nem csak a világot, ha-
nem a megyehatárokat is. Így a Vas me-
gyei Szakonyfalut Zalához csatolta.

De ez a legkisebb probléma ebben a
mocsokságban. A kampányban az ellen-
zék tényleg nem válogat az eszközökben.

E.E.
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A bábjátékos
baloldali ellenzék szemében. A

elnö-
ke azonban nem hagyta magát,
és sokak szerint ma már õ
irányítja az levál-
tására készülõ ellenzéket.

Vajon kinek a szóvivõje
lesz Budai Bernadett az MSZP-
ben? Mesterházy Attiláé, vagy

Demokratikus Koalíció

Orbán Viktor

volt miniszterelnökéé, Gyur-
csány Ferencé? Bár a pillanat-
nyi állás szerint Mesterházy
Attila az ellenzék miniszterel-
nök-jelöltje, a nagy bábjátékos-
nak, Gyurcsány Ferencnek
nyilván lesz még egy-két moz-
dulata a kötelekkel, hogy vál-
tozzon a helyzet.

(e)

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagyszerû dolog
adni. Azt gondolhat-
nánk, hogy a

is
így gondolják. Történt
ugyanis nemrég, hogy
a szomszédvár szocia-
lista aktivistái (megle-
hetõs média-figyelem
mellett) ételt osztottak
a római kövekre épült
város szegényeinek.

Szép dolog is va-
lóban, hogy ha valaki
nincs híján a földi
javaknak, önzetlenül
juttat azoknak is, akik-
nél nem ismeretlen a
szûkölködés. S itt kell
megállnunk, koncent-

szombat-
helyi szocialisták

Lencse és lajstrom

rálva az önzetlenség kitételre.
Egy asszony, aki szintén sor-
ban állt a tál lencséért, az
egyik internetes portálnak azt
állította, hogy a meleg ételért
cserébe elkérték az adatait,
sõt, nem csak az õ, hanem a
közvetlen családja telefonszá-
mait is feljegyezték a szocia-
lista aktivisták, majd a meleg
lencse mellé melegen ajánlot-
ták a hölgynek, hogy április-
ban szavazzon a szocialistákra.

A szervezõk közlése szerint
azon az estén 850 adag meleg
ételt osztottak ki a rászorulók-
nak. Vélhetõen a „Jó étvágyat!”
mellett minden tányér fölött
elhangzott az a kívánság is,
hogy a szocialista donációban
részesülõ polgárok ne tétováz-
zanak majd oda vésni az
jelöltjének neve mellé azt az x-
et, ha eljön a „korszakváltás”
órája. Jobboldali médiumok-
ban meg is jelent nyomban a
feltételezés, hogy a szombat-
helyi szocialisták igazi célja
nem a karitatív tevékenység,
hanem adatbázisuk szélesítése
volt, illetve hogy a rászorulók
kiszolgáltatott helyzetét – így a
választások közeledtén – saját
politikai céljaikra felhasznál-

MSZP

ják. Nem új dolog ez. Amikor
jobboldali kormányzás van az
országban, a baloldali ellenzék
egy-egy ilyen akcióját de-
monstratíve világgá kürtöli a
balos média, hogy mekkora a
nyomorúság.

A szombathelyi szocialisták
egyetlen alkalomra korlátozó-
dó akciójához visszatérve, ar-
ról nem esett egyetlen szó
sem, hogy a jobboldali város-
vezetés naponta (NAPONTA!)
gondoskodik 1400 rászoruló
szociális gondozásáról, hogy
eme humanitárius szolgáltatás-
hoz 185 milliós szelet jut a
városi költségvetés tortájából.

Meglehet, a vasi megye-
székhely szocialistái is ismerik
a városukhoz is köthetõ

történetét a koldussal.
A legenda szerint, mikor
Márton meglátta az útszélen
didergõ koldust, kardjával ket-
tészabta köpenyét, s egyik fe-
lét ráborította a szerencsétlen
emberre. Nem kérdezte tõle
apját, anyját, nem vette õt
lajstromba, nem kérte, hogy
kövesse Krisztust, egyszerûen
csak engedelmeskedett a szíve
parancsának.

Szent
Márton

f.l.

Szent Márton nem vette lajstromba a
koldus adatait.

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Hangok „alulról”

Hétköznapi hatás

Meglehet...

– Most hogy ezt a Gyurcsányt is bevették a bandába, rá
kell jönnünk, hogy ezek is hazudtak idáig, reggel, éjjel meg
este...!

– Jocókám, ezt még most az egyszer írd a többihez!
Komolyan, ha jön a harmadik rezsicsökkentés, rendezem az
összes restanciám.

– Szerintem ezek a nagy baloldali összefogók legszíve-
sebben egymás torkát fognák!
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 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.

25 éves

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A hagyományoknak megfe-
lelõen január 7-én a Hevesi
Sándor Színházban tartott új-
évi fogadást a

.
, a közgyû-

lés elnöke beszéde elején ki-
emelte:

– Lezárult az önkormány-
zatok és az önkormányzatok-
kal kapcsolatban volt intéz-
mények rendszerének átalakí-
tása. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy a megyében jól alakult,

Zala Megyei
Önkormányzat

Manninger Jenõ

Zala megye lehetõségei

köszönet a folyamatban részt-
vevõk együttmûködésének. Nyil-
ván voltak nehézségek, egy-két
megoldandó kérdés még ma-
radhatott, de közös érdekünk,
hogy a megyei intézmények jól
és hatékonyan mûködjenek,
ezt segítik a kormányzati intéz-
kedések is, a törvényalkotás,
melynek eredményeképpen
nem csak nagyobb mûködési
fennakadások nem voltak, ha-
nem már a kormányzati szek-
torban elsõsorban az oktatás,

de az egészségügy és a szociá-
lis területen is emelkedtek a
bérek. Ma már az önkormány-
zati rendszer sincs válságban,
elsõsorban azért, mert a kor-
mányzat átvállalta az adóssá-
gok terheit. Kétségtelen, hogy
az új finanszírozás – különö-
sen a kisebb településeknél –
okoz nehézségeket, így a jövõ-
ben a finanszírozást itt ponto-
sítani kell. Sikerként beszélhe-
tünk az önkormányzatok fej-
lesztéseirõl, az uniós pénzek
felhasználásáról, habár külö-
nösen a kisebb településekre
kevesebb jutott, így az új cik-
lusban ezen javítani kell.

A közgyûlés elnöke elisme-
rõen szólt a zalai emberek
munkájáról:

– Komoly sikereket érnek
el az oktatás, a mûvészet terü-
letén és köztudomású, hogy
kiváló középiskoláink vannak.
Köszönet mindazoknak, akik a
tavalyi évben is öregbítették
hírnevünket.

Beszéde végén a tennivaló-
kat említette az elnök:

– A megyei önkormányzat-
nak a jövõben komoly fejlesz-
tési feladatai lesznek, átalakítá-
suk után ide tartozhat a
Széchenyi Programiroda, ja-
nuár 1-tõl már résztulajdonos

az RFÜ-ben és nagyobb szere-
pet vállalhat a vidékfejlesztési
programokban is. Az elmúlt
évben elfogadtuk a Megyei
Fejlesztési Koncepciót, most
már a gazdasági részprogra-
mokat, és foglalkozunk a pro-
jekt elõkészítésekkel is. Összes-
ségében azt mondhatjuk tehát,
hogy sokkal felkészültebbek
leszünk az uniós pénzek foga-
dására. A stratégiai célok vál-
tozatlanok, a megyei jogú váro-
sok ipari tengelyeinek, s az
egészség- és gyógyturizmus
fejlesztése. Komoly elõrelépés-
re van szükség a kisebb tele-
püléseknél, ahol ma a mezõ-
gazdaság, a megújuló energia,
a helyi termelõk támogatása, a
falusi turizmus és a helyi
vállalkozók számára nem csak
uniós támogatás, hanem köny-
nyebb banki hitelezés biztosí-
tása együttesen eredményez-
het elõrelépést.

Manninger Jenõ beszédét
követõen kor-
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntõt.

A fogadáson a Hevesi Sán-
dor Színház mûvészei adtak
mûsort a meghívott polgár-
mestereknek, az állami és ön-
kormányzati hivatalok veze-
tõinek.

Rigó Csaba

Manninger Jenõ elismerõen szólt a zalai emberek munkájáról.

Meleg január

– Látod, a jó példa ragadós. Felülrõl is preferálják a
rezsicsökkentést!...
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Hát megtörtént, aminek
meg kellett történnie.

Az évekig tartó parttalan
csatározások után a baloldal
összeborult. ,

és egymást túl-
licitálva örvendeznek a frissi-
ben összekotyvasztott balol-
dali összefogás okán. Vissza-
fejtve kicsit az elmúlt hóna-
pok, évek politikai nyilatko-
zatainak gombolyagját, se sze-
ri, se száma azoknak a szóza-
toknak, melyekben a fent em-
lített balos „rajparancsnokok”
mindent mondtak egymásról,
csak jót nem.

Mesterházy Attila, Gyurcsány
Ferenc és Bajnai Gordon úgy
szapulta egymást hónapokon
át, mint szódás a platós ver-
dáját. Minden létezõ fórumon
megkérdõjelezték egykori szusz-
társaik alkalmasságát, a na-
gyobb gorombaságokról most
ne is beszéljünk. A nagy „újí-
tó”, Mesterházy százszor el-
mondta, hogy a leharcolt régi
káderek és a megújult MSZP

Mesterházy Baj-
nai Gyurcsány

Korszakváltás helyett fékezett habzás?
között nem jöhet létre sem-
miféle szövetség. Bajnai azt
szajkózta, hogy a korszakvál-
táshoz új arcokra van szükség
a baloldalon, míg a „megzak-
kant milliárdos” Gyurcsány
„hõterápiát” javasolt a magánál
kevésbé izgága kollégáinak.
(„Aki hideg és langyos, az ül-
jön fel a gázsütõre!”)

S lám, lám, amikor végképp
úgy tûnt, hogy szétdaraboltan
semmi esélye sincs a gyõze-
lemre a baloldalnak a

szövetség ellenében, az
addig marakodó felek nagy
egyetértésben körbeülték a
„cseresznyés tálat”, maguk kö-
zé engedve és

, az SZDSZ két
korábbi elnökét. A napokban
volt egyezséggel gyakorlatilag
összeállt a 2010 elõtti koalíció.

Megújulás, korszakváltás,
összefogás? Ugyan. Nem tör-
tént a titkos tárgyalásokon
más, mint hogy a felek meg-
határozták saját pozíciójukat.
Megosztoztak a reménybeli

Fidesz-
KDNP

Kuncze Gábort
Fodor Gábort

koncon. Látva a szövetségbe
forrt szereplõk névsorát, alig-
ha lehet kétségünk afelõl,
hogy a baloldal esetleges kor-
mányra kerülése esetén ott
folytatnák, ahol 2010-ben ab-
bahagyták.

Alighanem igazat adhatunk
, aSzili Katalinnak Közösség a

Társadalmi Igazságosságért

f.l.

párt elnökének. A korábban
szocialista politikus a köztévé
Ma reggel címû mûsorában azt
mondta, hogy ami most tör-
tént, az nem baloldali össze-
fogás, hanem „fékezett hab-
zású neoliberalizmus”…

Csupa „új” arc az összeborult „haladó” baloldalnál.

„Most már a tököm tele van
azzal, hogy a Fidesz-média
egyfolytában ezt az egészet
csócsálja.”

Nem, nyájas olvasó, ez a
veretes mondat nem egy an-
gyalföldi lebujban hangzott el
valamely becsiccsentett törzs-
vendég szájából.

Az útszéli stílusban megfo-
gant kifakadás nem kisebb po-
tentáttól, mint

, pontosabban dr. Szanyi
Tibortól, az MSZP elnökségi
tagjától származik. Szanyi egy
sajtótájékoztatón fordult ki

Szanyi Tibor-
tól

Stílus, avagy a tökös MSZP-s

Szanyi kapitánynak tele van a … El is menne Brüsszelbe.

magából, mikor is a közmédia
Híradó címû mûsorának ripor-
tere azt találta tõle kérdezni,
hogy szerinte

irányítja-e majd a balol-
dali választási együttmûködést?

Szanyi ettõl a „csócsálástól”
borult ki, s reagált talán a tõle
megszokottnál is ingerülteb-
ben a kérdésre.

A Híradó munkatársa vél-
hetõleg azért is kérdezte ezt a
„Kapitánytól”, mert Szanyi az
utóbbi idõben ugyancsak szá-
jára vette korábbi pártelnökét.
Elég legutóbbi megnyilvánulá-

Gyurcsány Fe-
renc

sát felidéznünk, mikor is
„mentálisan megzakkant bolsi-
milliárdos”-nak titulálta Gyur-
csányt, megállapítva, hogy vele
nem lehet jövõt építeni. Sze-
rinte most már minden rend-
ben van Gyurcsánnyal, csak a
nyavalyás Fidesz-média „rágó-
dik” ezeken az értelmetlen
kérdéseken, s hogy esze ágá-
ban sincs válaszolni az ilyen
ostobaságokra.

„A stílus maga az ember” –
tartja egy régi mondás. Szanyi

most is felvillantott valamit a
hamisítatlan angyalföldi kocs-
mák környezetének szókészle-
tébõl. Hírek szerint a mai
MSZP egyik arca a választások
után költözik. Kell
is az. Kell a vérfrissítés az

. Az unalmas
és társai handa-

bandázása helyett kell a friss
hang.

Szanyi ennek meg fog fe-
lelni. Tökösen…

Brüsszelbe
EU

parlamentjében
Cohn-Bendit

-flam-

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Jó három éve folyik a de-
vizahiteles hideg „polgárhábo-
rú”, sok csatával, felcsillanó
reményekkel és a csalóka illú-
ziókat elporlasztó csúcsjogász-
szakértõi döntésekkel. Utób-
biak közé tartoznak a Kúriá-
nak az ügyben hozott (illetve a
meg nem hozott, valamint az
uniós jogi légtérbe továbblõtt)
döntései.

Kezdjük egy történelmi
párhuzammal. Az 1867-es ki-
egyezés utat nyitott a hazai
felgyorsuló gazdasági növeke-
désnek, egyebek mellett azzal
is, hogy a nemesi birtokok
elidegeníthetetlenségét meg-
szüntetõ 1848-as törvényt (ami
a hajdani õsiség törvénye he-
lyébe lépett) egyedüliként az
1848-as forradalmi törvények
közül változtatás nélkül ér-
vényben tartotta. Az akkori kö-
zéposztály gerincét képezõ
középbirtokosság gazdaságfej-
lesztését ingatlan (fõként föld)
jelzálogra alapított hitelekre
építette, és nagyot tévedett.
1867-tõl a hazánkba települõ
külföldi tulajdonú (bécsi) ban-
károk az 1873-ban kitörõ vál-
ság idején egy ügyes rántással
húzták ki a szõnyeget a tula-
jok lába alól. (A válság gócában
lévõ gabonakereskedelmet is
jórészt õk irányították.) A jel-
zálog tárgyak (a birtokok) kó-
tyavetyék útján új, jórész a
liberalizált betelepedési szabá-
lyoknak köszönhetõen kerül-
tek az újsütetû tulajdono-
sokhoz.

Késve bár, de 1878-ban a
kereskedelmi törvénnyel ren-
det vágtak az akkori zûrza-
varos „piaci” viszonyokon. De-
finiálta a törvény azt, hogy mi
a tisztességes és mi a tisztes-

Inkább ne döntött volna a Kúria!...

ségtelen kereskedés, legyen
szó áruról, vagy pénzrõl. Ti-
pizálta és szigorúan büntetni
rendelte a visszaéléseket olyan
elnevezések alatt, hogy a ma-
gukat ma európainak mondó
megmondókat ma is az ájulás
kerülgetné pusztán a szakki-
fejezések hallatán.

Elválasztotta a személyes
vagyont a vállalkozási vagyon-
tól, amikor definiálta a tár-
saságokat, a gazdasági felelõs-
séget a gazdálkodási vagyonra
korlátozta. (Milyen jól jönne,
ha ma is így lenne és a kicsik
nem mennének tömegével
tönkre házastul, a korlátlan
felelõsség jegyében.) Ugyan
utólag, de a törvény a féktelen
gonosz spekulációban rendet
vágott. Az ezt követõ évtize-
dekben élte meg hazánk tör-
ténelme legutóbbi fél évez-
redének legígéretesebb gaz-
dasági fellendülését. Régen
volt, de azért igaz volt, kár
tagadni.

A 2008-as válságra tekere-
dõ devizahiteles ügy ma ugyan-
úgy a hazai tehertartó közép-
osztály sorainak megritkításá-
ról szól, mint szólt az 1873-as
válság utáni fél évtized, de
micsoda különbség mutatko-
zik a „válságkezelésben”. Akkor
ugyan késve, de azért törvény-
keztek, ma pedig éppen az ér-
vényes törvényekre lehet hi-
vatkozni, amikor a közvéle-
mény éppen a törvénytõl vár-
ná az átláthatatlan „piacbazár”
elleni küzdelmet. Ma a tör-
vényekbõl az olvasható ki a
legfelsõbb bírói szinten, hogy
amit a közvélemény erkölcste-
lennek, korruptnak és uzsorás-
nak tart, az a legteljesebb mér-
tékben törvényes, az ilyen ala-

pon kötött szerzõdések ér-
vényesek. Azokat pedig, ame-
lyeket ugyanezeken az alapo-
kon kötöttek ugyan csak a
nemzeti pénzeiket (lejt, kunát)
használó országokban, azok
pedig érvénytelenek, pedig
ezek az országok is az Európai
Unió tagjai, jogrendjüket ugyan-
úgy, mint mi harmonizálni
voltak kötelesek, mégis hom-
lokegyenest eltérõ a csúcsjo-
gászi következtetés. Sem Ro-
mániában, sem a friss uniós
tag Horvátországban nem ju-
tott eszükbe a legfelsõbb igaz-
ságosztóknak, hogy az uniótól
kérjenek tanácsot devizahitel
ügyekben, csak a mi csúcsbí-
ráinknak. A horvátok és a ro-
mánok is meg vannak gyõzõd-
ve arról, hogy hazai jogi ügyek
végsõ elbírálásában náluk van
a zsinórmérték. Egyes meg-
mondók szerint ezekben az
országokban eltérõ a jogrend.
Miként lehetséges ez, õk vagy
a római jog alapjairól ma-
radtak le, ami a szerzõdések
érvényességérõl ugyancsak bõ-
séggel rendelkezik és lényegé-
ben máig iránymutató a kon-
tinentális európai országok-
ban, vagy mi csúsztunk le az
uniós jogharmonizációról? Er-
rõl a megmondók már nem
szólnak. Nem szólhatnak, mert
ilyesmi nem létezik.

Felmerül a kérdés, hogy
akkor mit is végzett nálunk a
Kúria legutóbb. Egyetlen józa-
nul gondolkodónak nem lehe-
tett olyan illúziója, hogy egyet-
len döntéssel a helyzet megold-
ható, ezt nem is vártam. Az
elhangzott döntésnél azonban
többet. Valami semmitmondó
határozat azért kijöhetett vol-
na, hogy ha így nézzük, akkor
így, ha amúgy, akkor meg
amúgy. Ennél sokkal rosszabb
történt. Az érvényes jogra hi-
vatkozva, azt fedezékül hasz-
nálva mondatott ki, hogy ami
egyértelmûen uzsorás, csalárd,
megtévesztõ, a hitelezõ fél
erõfölényére épül, az bizony
nem az, aminek látszik, mert
az maga a jog és a tiszta
erkölcs.

A Kúria döntésének legfon-
tosabb „vívmánya”, hogy a hi-
telezõ bankoknak ezzel min-
den idõkre szóló erkölcsi bi-
zonyítványa van arról, hogy
semmiben nem jártak el er-
kölcstelenül, hiszen a jog ta-
laján álltak. (Pedig egyik volt
miniszterelnökünk is tudta és
fennen hangoztatta is saját
védelmében, hogy ami jogsze-
rû, az nem feltétlenül etikus.)
Jog és erkölcs között ekkora

szakadékot azonban csak rit-
kán tapasztal a világ.

Az erkölcsi bizonyítvány ki-
állításban volt mire támaszkod-
niuk a bíróknak. Beszerezték
ugyanis az azóta bankszakmai
végelgyengülésében a rene-
szánszát élõ jegybank intenzív
osztályára utalt volt PSZAF
szakvéleményét. Eszerint ég és
föld borul össze, ha a nyilván-
való forinthitel a továbbiakban
már nem devizahitel. Ez ugyan
nem a fõbírók asztala, de si-
került jól megijedniük és a
nyomasztó felelõsséget válluk-
ra kapni. Ami hitüket a kér-
lelhetetlen erkölcsi verdiktben
megingathatta volna, azokat a
tételeket szépen figyelmen kí-
vül hagyták. Semmi nem szólt
arról, hogy miként lehet mér-
földnyire nyúlt vételi és eladá-
si deviza árfolyam terhekkel
megnövelni az adós terheit,
amikor deviza mozgásról szó
sincs. Ítélje meg ezt inkább
Strasbourg, hogy ez jogos,
vagy jogtalan költség. Nekik
ott ugyanis halvány ibolyájuk
sincs, hogy kapott, vagy nem
az ügyfél devizát. Hallgatni kel-
lett arról is, hogy miként le-
hetséges, hogy a svájci frank
zuhanó nemzetközi kamat-
szintje mellett az alpesi devi-
zára való hivatkozás nálunk
nem kamatcsökkentést indo-
kol, mint a lengyeleknél, ha-
nem éppen ellenkezõleg ép-
pen kamatemelést. Ezek a kér-
dések – bár részét képezték a
listának – kommentár nélkül
maradtak. Ezekkel együtt azon-
ban már baj lett volna a jó
erkölcsöt (jogszerûséget) iga-
zoló bõrpapír kiállításával.

Az erkölcsi bizonyítvány
azonban már ki van állítva,
bárkinek meg lehet mutatni.
Meg is fogják mutatni, szerte
az euro-atlanti világ sajtójában.
A lista fontos tételei azonban
még hátra vannak, ezek ezen
túl már puszta elszámolási té-
telekké fajulhatnak a legjobb
esetben is, de ez sem lesz
könnyû, hiszen egy minden
részletében erkölcsös és leg-
inkább jogszerû szerzõdés tö-
meggel állunk majd szemben.
Erkölcsi magaslatról szemlélve
ismét le lehet majd minket
sajnálni, hogy utólag bûnös
módon beavatkozunk a piac
mûködésébe, európai normá-
kat sértünk stb. A legutóbbi
ügyhalogató döntése után a
Kúria határozata ennek a folya-
matnak nyitotta tágra a kaput.
Inkább ne is döntött volna.

közgazdász
Boros Imre

Darák Péter, a Kúria elnöke (balról) és Wellmann György, a
testület polgári kollégiumának vezetõje a kollégium ülésén
2013. december 16-án.

Fotó: MTIFotó: MTI
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Decemberi számunkban
azt igértük olvasóinknak, hogy
januárban visszatérünk

, hogy az áldatlan
marhaügy újabb fejleményei-
rõl beszámoljunk.

A történet közismert, rész-
leteivel most nem untatunk
senkit. Honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu), valamint nyom-
tatott lapjainkban (Zalatáj,
Szentgrót és Vidéke) többször
is foglalkoztunk

„állattartó” sajátos mód-
szereivel, amik õrületbe ker-
getik a helyi polgárokat.

A megbeszélt találkozón a
panaszosok képviselõin túl
egy meglepõ hírrel is fogad

a község
polgármestere:

– Zrínyi úr jelenleg nincs
itthon. Információink szerint
Zalaegerszegen, a Várkörben, a
börtönben van. December 30-
án vitték el a rendõrök, a hírek
szerint közel 500 ezer forintos
bírságát üli most le, amit a

Zala-
szentlászlóra

Zrínyi Miklós
György

Fe-
keténé Tarpál Ibolya,

Marha egy ügy
– avagy a zalaszentlászlói veszedelem

hatóságok kiróttak
rá, de nem fizetett
be. S ezt követõen
még jönnek azok a
követelések, amit azok
a helyi polgárok
nyújtottak be, akik-
nek Zrínyi Miklós
György marhái kárt
okoztak.

Ülünk a zalaszent-
lászlói polgármesteri
hivatal nagytermé-
ben. S megindul a pa-
naszáradat.

1989-ben köl-
tözött a községbe:

– Mintha övé len-
ne az egész falu, ne-
vetséges, hogy egy

Kurucz
László

ember képes felforgatni egész
Zalaszentlászlót. Amikor ide
érkeztem, még 120 marha volt
a faluban, de semmi gond nem
volt. Most viszont… Ennek az
embernek semmi sem akadály.
Mégis ott tartunk, hogy gya-
korlatilag õ a falu áldozata.
Annak állítja be magát.

Zalaszent-
lászló egyik legidõsebb polgá-
ra is egyik szenvedõ alanya
Zrínyi Miklós György különös
állattartásának.

– Õ egy modern zsivány.
Ráhajtja más ember földjére,
vetésére, veteményére a mar-
hákat, az állatok széttapossák a
vízelvezetõket is. Mikor szól-
tam neki, hogy ne tegye, csak
ennyit mondott: Ezek szabad
marhák, beszélje meg velük!
Amikor azt kértem, hogy hajt-
sa ki a kertembõl az állatokat,
csípõre tett kézzel csak neve-
tett. Elengedtem a kutyát, ka-
róval támadt rá. Aztán én kö-
vetkeztem. Az volt a szeren-

Németh György

csém, hogy a járóbotom felfog-
ta az ütést. Megsérült a kezem,
hívtam a rendõrséget, de más-
nap nem mentem be felje-
lentést tenni, mert annyira
megviselt az eset, hogy beteg
lettem.

alpolgármes-
ter szerint az utóbbi idõben
odáig fajultak az események,
hogy már maga Zrínyi Miklós
György hajtotta be a magán-
portákra a teheneket. Nem
önmaguktól kóboroltak össze-
vissza.

Ha valaki szólt neki? Hát
nem szeretném idézni azokat a
kifejezéseket, amiket használt.
Sajnáljátok tõlem ezt a kis fü-
vet? – kérdezi, ha szólnak neki.
Nem válogatja meg a szavait a
rendõrökkel szemben sem, sõt
a bíróságon is voltak már
gondjai. Nekünk nem az állat-
tartás, hanem annak módja
miatt van gondunk. Az állat-
tartás szégyene ez!

régóta kár-
vallottja a történetnek, a bíró-
ságon is megfordult az ügyben.

– Lassacskán idegenforgal-
mi látványosság lesz Zalaszent-
lászlón az éjszakai virrasztás
Zrínyi Miklós György tehenei
miatt. A késõn hazaérkezõ álla-
tokat nem engedi be, ilyenkor

Bohár Ferenc

–

Kasza Ferenc

elkóborolnak, elõfordult már,
hogy a templomkertben éjsza-
káztak, másnap az asszonyok
moshatták is a templomlép-
csõt, mert ott végezték el a
dolgukat a marhák. Van, ami-
kor hajnali kettõkor nyalogat-
ják a házak csengõgombjait,
senki sem számít ilyen késõi
látogatóra. Este, a sötétben a
fõúton csikorognak a fékek,
törnek a visszapillantók, mert
hazafelé tartanak Zrínyi marhái.

Feketéné Tarpál Ibolya már
a jövõre gondol:

– Ez egy rendezett falu. A
tehenek viszont éhesek, kóbo-
rolnak. Mindent letarolnak,
ami az útjukba esik. Tavaly a
nagy hó miatt nem tudták ki-
kaparni a füvet, ezért kukori-
caszárral etette õket. Pedig
Zrínyi úrnak van egy hektár
földje. Csak az annyira gazos,
ha bemegy a madár, nem talál
ki onnan. A hírek szerint 80
nap elzárást kapott Zrínyi Mik-
lós György a be nem fizetett
bírságok miatt. De mi lesz
azután?

Valóban, mi lesz azután?
Tényleg nem lehet végleges és
megnyugtató megoldást talál-
ni? Erre keressük majd a vá-
laszt az illetékes hivataloknál.

E.E.

Panasz panasz hátán… Balról Bohár Ferenc, Feketéné Tarpál
Ibolya, Kasza Ferenc, Németh György és Kurucz László.

Tehénürülék az állatok által megcsonkított tuján a polgármes-
teri hivatal elõtt.

Trágyalé a ház elõtti, utcai csapadékvíz-
elvezetõ árokban. Hol a hatóság?

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
, mint másodfokú bíróság

nemrég ítéletet hirdetett ab-
ban az ügyben, amelyben la-
punk tényfeltáró szerepet vállalt.

Az ítéleti tényállás szerint a
vezérigaz-

gatója 2011. április 30-i ha-
tállyal a

bezárásáról döntött, mely-
nek következtében 2011. ápri-
lis 1. napjával megkezdõdött a
gépészeti telephely felszámo-
lása, az ott található eszközök
kiselejtezése, illetve átszállítása
más telephelyekre.

A telephely felszámolásá-
nak megkezdésekor a gépésze-
ti telephely vezetõje I.r.
vádlott volt, aki munkáltatójá-
nak tudta és beleegyezése nél-
kül a telephely melletti kft.
fémtelepérõl konténert ren-
delt abból a célból, hogy a te-
lephelyen lévõ fém alkatrésze-
ket abba pakolják munkatársai-
val, majd az így összegyûjtött
anyagot a fémtelepen értéke-
sítsék. Ó. Gy. kérésének meg-
felelõen a kft. egy konténert he-
lyezett ki a gépészeti telephe-
lyen, amelybe a készleten nem
szereplõ, fém alkatrészeket Ó.
Gy. és társai, a szintén a MÁV-
Gépészet Zrt. alkalmazásában
álló, a gépészeti telephelyen
foglalkoztatott II.r.,
III.r., IV.r., V.r.,
VI.r., VII.r. és
VIII.r. vádlottak belerakták,
majd mikor a konténer meg-
telt, az I.r. vádlott telefonon

Zalaegerszegi Törvény-
szék

MÁV-Gépészet Zrt.

zalaegerszegi vasút-
állomás gépészeti telephelyé-
nek

Ó. Gy.

M. I. S. K.
H. S. D. K. Sz. Á.
F. Cs. F. T. O.

Fûtõházi „ócskaságok”
Jogerõs ítélet született

jelezte azt a kft.-nek, mely a
fémmel telt konténert – három
alkalommal – tehergépkocsi-
val a telephelyére szállította.

A vádlottak a jogtalanul
eltulajdonított fém alkatré-
szek, szerelvények ellenérté-
két a kft. telephelyén három
alkalommal vették át oly mó-
don, hogy az egyes alkalmak-
kor mindig más vádlottak ne-
vére állították ki a mérlegje-
gyeket és a számlákat. 2011. áp-
rilis 4. napján összesen 5.989
kg ellenértékeként 410.615
forintot vett át I.r., VI.r. és VII.r.
vádlott. 2011. április 5. napján
összesen 1.500 kg ellenérté-
keként 94.500 forintot vett át
IV.r. és V.r. vádlott. 2011. április
7. napján 9.420 kg ellenér-
tékeként 582.120 forintot vett
át I.r., II.r., III.r., IV.r. és V.r. vád-
lott. A II.r., a III.r., a IV.r., az V.r.,
a VI.r., a VII.r. és a VIII.r. vád-
lottak a leadott fém anyag
ellenértékeként átvett kész-
pénzt átadták I.r. vádlottnak,
aki abból egyenlõ mértékben
adott bizonyos összegeket vád-
lott-társainak.

A vádlottak 2011. április 11.
napjáig bezárólag – közelebb-
rõl meg nem határozható idõ-
ben – a konténerrel a fémte-
lepen leadtak még 4 db haj-
tómûvet, melyeknek tömege
darabonként 2.250 kg volt. A 4
db hajtómû összesen 9.000 kg
tömeget tett ki, melyeknek
ócskavas értéke 63 forint/kg-
os vas átvételi áron számolva
567.000 forint. A fémtelep

azonban a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõen a veszé-
lyes hulladéknak számító, olaj-
jal szennyezett 4 db hajtómû-
vet nem vette át, így azokat
visszaszolgáltatták a gépészeti
telephelyre.

A
által lefoglalt 520 kg

fém hulladék visszaadásra ke-
rült a sértettnek.

A vádlottak összesen
1.654.235 forint kárt okoztak,
mely kárból 599.760 forint
megtérült a 4 db hajtómû visz-
szaszolgáltatásával és az 520
kg fém anyag sértettnek tör-
tént kiadásával.

A magánfél polgári jogi
igényt kívánt érvényesíteni,
kérte az 1.054.475 Ft összegû
kárának megtérítését.

A Zalaegerszegi Törvény-
szék, mint másodfokú bíró-
ság a lopás bûntette miatt Ó.
Gy. és társai ellen indított
büntetõ ügyben a Zalaeger-
szegi Járásbíróság ítéletét meg-
változtatta.

Zalaegerszegi Rendõrka-
pitányság

M. I. II. r., S. K. III. r., H. S.
IV. r. és D. K. V. r. vádlottak
cselekményét a Btk. 370. § (1)
bekezdésébe ütközõ és a (3)
bekezdés a) pontja szerint
minõsülõ folytatólagosan, társ-
tettesként elkövetett lopás bûn-
tettének minõsítette. Vonatko-
zásukban a pénzbüntetés egy
napi tétel összegét 1.200 fo-
rintra enyhítette.

Az így kiszabott 108.000
forint pénzbüntetést megfize-
tésére 9 (kilenc) havi részlet-
fizetést engedélyezett azzal,
hogy egy havi részlet összege
12.000 forint.

Ha a terheltek a pénzbün-
tetést nem fizetik meg, illetve
egyhavi részlet megfizetését
elmulasztják, a pénzbüntetést
vagy annak meg nem fizetett
részét szabadságvesztésre kell
átváltoztatni.

Egyebekben az elsõfokú
bíróság ítéletét Ó. Gy. I. r., M. I.
II. r., S. K. III. r., H. S. IV. r. és
D. K. V. r. vádlottak vonat-
kozásában helybenhagyta.

A telephely bezárt, az ügy lezárult. A hírek szerint Pécsen ha-
sonló eset miatt vizsgálódnak.

Kár és öröm

– Tudod, Rozi, én már annak is örülök, hogy ez a Bajnai,
aki elsikkasztotta a libáinkat, lecsúszott a miniszterelnök-
jelöltségrõl!

R
a
jz

:
F

a
r
k
a
s

L
á
s
z
ló

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•
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Lassan tíz éve foglalkozik
úszással. Ahogy megtanult úsz-
ni, ott is ragadt az uszodában,
elsõ versenyein már legyõzte a
nála idõsebbeket. Az

versenyzõje,
a márciusban 15 éves

sorra éri el
jobbnál jobb idõeredményeit az
országos versenyeken, legutóbb
az ötszörös olimpiai bajnok

1988 óta
fennálló csúcsát döntötte meg.
A rövidpályás országos felnõtt
bajnokságon két ezüst- és egy
bronzérmet nyert, kétszáz há-
ton például a világbajnok

elõzte meg. A
zalaszentiváni lány tavaly jobbá-
ra még a serdülõ korosztályban
versenyzett, az ifjúságiaknál két
éve õ a magyar bajnok. Dalma
idén már az ifjúságiaknál indul,
de a felnõttek között is vízbe száll.

– Kezdetben a hátúszás ment
a legjobban, így erre fektettünk
nagyobb hangsúlyt. 50 és 100
méteres távon is indulok, de
leginkább 200 méteren szere-
tek versenyezni. A többi úszóval
a versenyek elõtt ellenfelek va-
gyunk, de a vízen kívül már
kötõdtek barátságok. Minden
évben van egy nagyobb ver-
seny, amire készülünk, a nyári
ifjúsági EB-re már december-
ben sikerült megúsznom a
szintidõt. Az idõsebbeknek fur-
csa, amikor egy fiatalabb legyõ-
zi õket, de még sokat kell fej-
lõdnöm, hogy folyamatosan a
felnõttek között versenyezhes-
sek. Jó tapasztalatszerzés elle-
nük úszni, így amikor feljebb
léphetek majd, nem lesz szokat-
lan a légkör. Egerszegi Krisztina
és Hosszú Katinka a példaké-
pem. A rajt elõtt tudtam, hogy
Egerszegi Krisztina tartja a re-
kordot, de csak késõbb fogtam
fel, hogy sikerült új csúcsot el-
érni – meséli szerényen Dalma,
aki hozzáteszi: nem izgulós faj-
ta, nincsenek babonái, de a ver-
senyek elõtt természetesen van
benne egy kis drukk.

Europtec
Zalavíz Úszó Klub

Matya-
sovszky Dalma

Egerszegi Krisztina

Hosszú Katinka

Szentiváni lány Egerszegi Krisztina nyomdokain
Matyasovszky Dalma példaképe korosztályos rekordjait dönti meg

Dalma és edzõje, Csaba.

Az EYOF-on Európában is megmutatta magát. Hosszú Katinkával (középen), a példaképpel egy dobogón.

A zalaszentiváni lány tavaly
minden korosztályban (serdülõ,
ifjúsági, felnõtt), amiben elin-
dult megyei bajnok lett, és sor-
ra döntötte meg a megyei csú-
csokat. Egyetlen szám a kivétel:
a felnõttek 200 méteres hát-
úszásában Dalma klubtársa, az
Amerikában edzõdõ

a megyei csúcstartó.
Dalma tavaly nyáron az EYOF-
on (Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál) serdülõ korosztályban
Európa-csúcsot úszott, Egersze-
gi Krisztina 14 évesek között 25
éve fennálló 100 és 200 méte-
res hátúszás rekordját pedig
tavaly, az országos rövidpályás
bajnokságon adta át a múltnak.
Dalma nem titkolja, hogy az
olimpián való szereplés a célja.
Addig is szeretne az úszástech-
nikán javítani, a fordulórajto-
kon erõsíteni.

– Reméljük, hogy ebben az
évben is folytatódik ez az
egyenletes fejlõdés, s ha évrõl
évre elõre tudunk lépni, akkor
szép pályafutás elé nézhet.
Most van abban a korban, ami-
kor olyan dolgokat kell megta-
nulnia, amik a világ élmezõnyé-
be kerüléshez szükségesek. A
rövidpályás versenyeken na-
gyobb jelentõsége van a rajt-
nak, a fordulónak, az ezekben
való fejlõdés kell ahhoz, hogy a
világversenyen jól szerepeljen.
Az ifjúsági korosztályban már
„beleerõsödnek” a lányok, ren-
geteg olyan úszó van, aki a fel-
nõttek között is versenyez –
teszi hozzá Dalma edzõje,

A versenynaptár sûrû, a jú-
lius 16-20. között rendezendõ
ifjúsági EB elõtt Dalma a felnõtt
válogatott keret tagjaként feb-
ruár 7-én háromhetes edzõtá-
borba utazik, a ver-
senyekkel töltött itthonlét után
a május debreceni edzõtábo-
rozással telik, majd az EB-t
kéthetes felkészülés elõzi meg.
Augusztusig 3 hónapot lesz itt-
hon, 3 hónapot edzõtáborban

Szekeres
Dorina

Hor-
váth Csaba.

Thaiföldre

tölt. Az edzõtáborok profibb
pályákat, nyugodt körülménye-
ket biztosítanak, ahol az úszó-
kat nem zavarhatják külsõ té-
nyezõk, az edzéseken kívüli
idõt szinte csak pihenéssel, ta-
nulással, evéssel, alvással töltik.
Az éves felkészülés költsége
megközelíti a kétmillió forintot,
melynek egy részét a Magyar
Úszószövetség, másik részét az
egyesület és a szülõk finanszí-
rozzák. A ZÚK csapatát többen
is támogatják, Dalma eredmé-
nyei pedig bizakodásra adnak
okot. A tavalyi eredményekkel
az ifjúsági EB-n 200 m hátúszás-
ban elsõ, 100 méteren harma-
dik lett volna a két évvel idõ-
sebbek között is. Két serdülõ
Európa-bajnoki címe közül
egyiket Európa-rekorddal nyer-
te, a hazai bajnokságban a
felnõttek között dobogós he-
lyezést ért el. Az 50, 100 és 200
méteres hátúszást serdülõ és
ifjúsági korosztályban is
megnyerte. Felmerül a kérdés:
meddig maradhat Dalma Eger-
szegen?

– Szeretnénk minél tovább
együtt dolgozni, s egyre jobb
eredményeket elérni. Az úszás
sportoló-, edzõ- és feltételfüg-
gõ. Szekeres Dorina is kipró-
bálta, hogy milyen Pes-
ten, aztán ahogy vissza-
jött, az eredmények itt
is jöttek, innét lett fel-
nõtt magyar bajnok és
olimpikon is. Úgy gon-
dolom, hogy Pesten
jobbak a feltételek, de
a figyelem itt jobban
Dalmára összpontosul,
ott öt másik verseny-
zõvel is kellene még
foglalkozni. A város is
sokat segít, és az ed-
zõtáborokkal egyenlõ
feltételek mellett tu-
dunk készülni. Idén
egyértelmû cél a ma-
gyar bajnokságon a há-
rom hátúszó szám
megnyerése, az ifjúsá-

gi EB-n minimum elvárás, hogy
a 100 és 200 m hátúszásban az
elsõ hatban legyen, de titkon a
dobogót szeretnénk – zárta
Horváth Csaba, aki hozzátette,
hogy két év múlva már a felnõtt
mezõnyben való folyamatos ver-
senyzés a céljuk, jó lenne már a
2016-os riói olimpiára kijutni,
de minimális elvárás a 2020-as
tokiói olimpiai részvétel.

– Elégedett vagyok azzal is,
hogy kijutottam EB-re, de na-
gyon jó lenne a dobogót elérni.
Idõsebbek lesznek nálam, töb-
ben voltak már felnõtt EB-n is,
szóval erõs mezõny lesz – egé-
szíti ki várakozással telve Dalma.

Az úszást olykor nehéz össze-
egyeztetni a tanulással, de Dal-
ma egyelõre nem szeretne ma-
gántanuló lenni. A zalaeger-
szegi

tanárai nagyon segítõké-
szek, akiket elõre értesítenek a
várható hiányzásokról, így Dal-
ma mindig megkapja a tanul-
nivalót. A legnagyobb kikapcso-
lódás egyelõre a pihenés, s a
szentiváni lány remélhetõleg
jobbnál jobb eredményekkel
öregbíti megyénk hírnevét.

(A cikk 2014. január 15-én
jelent meg honlapunkon.)

Mindszenty József iskolá-
ban

Pataki Balázs
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (12.)

Elõzõ riportalanyunk
, a volt, aki

a honlapot létrehozta. Nyi-
latkozata utána érdekes ész-
revételek jelentek meg a fóru-
mon, azt bizonyítva, hogy ezek
a jóhiszemû, a ZTE-nek szur-
koló fiatalok mennyire nin-
csenek tisztában a
körüli történésekkel.

amolyan nép-
mesei hõs lett, aki a közhie-
delem szerint – a nehézségek
ellenére – saját vagyonából
tartja életben ezt a futball-
klubot, miközben az önkor-
mányzat keresztbe tesz neki.
Ráadásul a Fidesz-kormány ál-
tal támogatott klubokkal szem-
ben is hátrányos helyzetben
van, üldözöttként hazájában.
Errõl a szituációról nyilván
többet tud majd mondani la-
punknak
országgyûlési képviselõ, Zala-
egerszeg volt polgármestere,
aki abban az idõszakban volt a
város elsõ embere, amikor a
Nagy Ferenc számára elõnyös
szerzõdések megköttettek

Gá-
bor zte.hu adminja

ZTE FC Zrt.

Nagy Ferenc

dr. Gyimesi Endre

Za-

laegerszeg Önkormányzata és
a ZTE FC Rt. között. Sajnos
ezek részleteirõl nem sokat
tud a közvélemény, így a hon-
lapon az admint támadó le-
vélírók sem.

Ezek a hozzászólók azt sem
tudják, hogy milyen is volt a
kapcsolat az egykori ZTE és a
szurkolótábor között. Nem
tudhatják, mert a Nagy Ferenc
vezette ZTE FC Zrt.-nek kisebb
gondja is nagyobb annál, hogy
a klubhagyományokat ápolja.
Pedig amikor a többségi tulaj-
donosi jogokat megszerezte a
Zalaegerszegi Önkormányzat
hibás döntése által, nem csak
kiváltságokhoz jutott, hanem
kötelességeket is magára vál-
lalt. Ezekrõl már elfeledkezett.

Érdemes a honlapra kattin-
tani. Nem adminnak akarok
reklámot csinálni, ennél fonto-
sabb a ZTE szempontjából,
hogy végre tiszta képet kap-
junk. Ezek a jószándékú szur-
kolók a teljes sötétségben bo-
lyonganak immár évek óta.
Egyrészt azért, mert hamis az

információjuk, másrészt elva-
kult a klubszeretetük, harmad-
részt azért, mert nincs, aki fel-
világosítsa õket.

Admint, a honlap üzemel-
tetõjét megtámadták a Zalatáj-
nak adott interjú miatt:

„Azért ez az interjú Ad-
minra nézve gáz! Egy sértõdött
ember tények nélküli vádas-
kodásai (ahogy ezen a fóru-
mon lassanként megszokjuk).
Kíváncsian várom a második
részt.”

Azóta megjelent Admin
nyilatkozatának második ré-
sze. Nem egy sértõdött ember

véleménye, hanem azé, aki ko-
molyan aggódik a zalaegersze-
gi labdarúgás miatt.

Az interjú második részé-
nek megjelenése után saját
honlapján is válaszolt az õt
támadóknak:

„Lehet, hogy gáz, az is le-
het, hogy van bennem sértõ-
döttség, de ez a véleményem.

Nem hiszem, hogy magyaráz-
kodnom kellene. A másik do-
log pedig az, hogy az én véle-
ményem nem sokat számít, kb.
annyit ér, mint bármely szur-
koló véleménye itt a fórumon.
Tiszteletben tartom a vélemé-
nyedet az interjúval kapcso-
latban. Akik a fórumot olvas-
sák, azok amúgy is nagyon jól
tudják, hogy mi az álláspon-
tom, ezen nem változtatok ak-
kor sem, ha interjú keretében
kérdeznek. (Ha ezt megteszem,
az lett volna igazán gáz...)”

Érdekes a válaszra való rea-
gálás. Szó szerint közöljük:

„Szerintem nagyon tisztes-
séges a válaszod, de azért meg
kell kérdeznem... (és ne vála-
szolj, ha indiszkrét a kérdés!) –,
de a sértettségen és az egykori
üzleti lehetõségeken, na meg a
nagyszerû új vezetéssel megál-
dott remek városért való aggo-
dalmon túl...jelent neked érzel-
mileg valamit a ZTE? Mint 93

A szurkolók kitörõ örömmel fogadták 2002-ben a bajnoki cím
megszerzését.

Archív fotó az egykori ZTE-rõl. A felvétel 1922. május 25-én
készült.

Felvétel a '70-es évek elejérõl. Felsõ sor, balról: Déri László,
Szatmári János, Fodor József, Vörös István, Papp Antal, Filó
László. Alsó sor: Csepregi László, Józsi György, Gáspár
Gyula, Bogáti Attila, Bita József. Ebben a csapatban is több-
ségben voltak a zalai játékosok. Mint korábban általában…

Épül a lelátó. A városi stadion újjáépítéséhez semmi köze nem
volt Nagy Ferencnek.

Forrás: Kis Napfény Étterem, ZalaegerszegForrás: Kis Napfény Étterem, Zalaegerszeg
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éves klub, mint a város talán
legrégebbi egyesülete, vagy
mint bármi! Az a cél, hogy
tiszta viszonyokat próbálj ki-
kényszeríteni ezzel a klubot
lejárató – helyenként viszont –
szerintem – kétségtelenül va-
lós(!) elemeket megjelenítõ –
koncepcióval...? Nyugodtan írd,
hogy ha nem szeretnél vála-
szolni, nem fogok besértõdni!”

Nem késett a válasz:
„Jó kérdés. A ZTE mint 93

esztendõs klub érzelmileg na-
gyon sokat jelent számomra.
Ha nem jelentene semmit (le-
het, hogy az jobb lenne nekem
is), akkor ezt a fórumot sem
állítottam volna üzembe annak
idején. Ugyanakkor a 21. szá-
zadi, emberkereskedelemre,
egyebekre épített jelenlegi
ZTE FC már nagyon távol áll
tõlem, ez már nem az én vilá-
gom. Hozzáteszem, már a baj-
nokcsapat sem volt az. Nekem
a saját nevelésû játékosokból
álló lokálpatrióta ZTE a »rög-
eszmém«, sajnos ezt nem tu-
dom kitörölni a fejembõl.
Ugyanakkor azt is látom, amit
pl. te is jópárszor leírtál itt, il-
letve más fórumokon, azaz
Nagy Ferenc nélkül minden
bizonnyal ma nem lenne ZTE
FC, vagy ha lenne is, ezeket a
sikereket biztosan nem érte
volna el, nem lenne 3/4-rész-
ben újjáépített, fedett lelátós
stadion (ezt a sikereknek kö-
szönhetjük leginkább). Nekem

az a véleményem, hogy lehet-
ne ezt másképpen is csinálni,
összefogva az önkormányzattal
(a klubot lokálpatrióta kon-
cepcióval vezetve), helyi vál-
lalkozói réteggel, mindent az
utánpótlásnevelés érdekeinek
alárendelve. Viszont a jelenlegi
tulajdonos eddig sem változ-
tatott, és ezután sem fogja ezt
megtenni, õ más koncepció-
ban hisz, én tiszteletben tar-
tom mindezt, viszont vélemé-
nyem lehet róla. Én nem tudok
kikényszeríteni változásokat,
tiszta viszonyokat, viszont azt
megtehetem, hogy ezt a fóru-
mot meghagyom a szabad vé-
leménynyilvánítás lehetõségé-
nek. Azt hiszem, hogy ennek
maradéktalanul megfelel a
zte.hu. Lehetnek vélemények
pro és kontra, nem lesz mo-
deráció ezen a fórumon. To-
vábbra is azt mondom, hogy
itt nem az én véleményem
a fontos, az nem befolyásol
semmit.”

Hoppá! Ismét tetten érhetõ
a szurkolók tájékozatlansága
ZTE-ügyekben. A fórumozó a
ZTE FC Zrt. elnökének kiemel-
kedõ szerepét említi az újjá-
épített stadion kapcsán. Nos,
Nagy Ferencnek semmi köze
ehhez a beruházáshoz, s még
azt is nyugodt szívvel leírhat-
juk, hogy magához a stadion-
hoz sem, mert az a város tulaj-
dona, s az önkormányzat támo-
gatásának egyik formája – a

jelentõs pénzügyi mellett –,
hogy használhatja a klub. A
stadion-rekonstrukció – a Bo-
zsik pályaépítési program ke-
retében – az akkori polgármes-
ter, dr. Gyimesi Endre és csa-
patának lobbitevékenységének
köszönhetõ. Ennek keretében
épült a stadion mögötti mûfü-
ves és füves, valamint az Ifjú-
sági Sportcentrumban lévõ 60
x 40 m-es mûfüves pálya is.

Fontos minden vélemény,
ha a ZTE-rõl van szó. Admin az
utánpótlás jelentõségét emlí-
tette. Ezzel kapcsolatban is ér-
kezett vélemény a zte.hu-ra.
Hasonló híreket már más for-
rásból is hallottunk.

„Hát ma volt szerencsém
végighallgatni közel egy tucat
ZTE-akadémistát a buszon. Te-
hetségüket nem tudom, de
emberi tartásuk nulla. Hihetet-
len nagy pofájuk volt, végig
csak a buliról meg a buliról
volt szó. És most ne jöjjön sen-
ki azzal, hogy mindenki volt
fiatal... Én is voltam, a 23
évemmel még idõs se vagyok,
de valahogy nem csak a buli-
ból áll a világ nekem.”

S jött is a válasz a felvetésre:
„Ne aggódj, nem is lesz be-

lõlük semmi. Máshol is hason-
ló a helyzet, mármint külföl-
dön. Még amikor Manu, az
igazmondó itt volt, beszélget-
tem egy spanyol ismerõssel és
elég szarkasztikusan ecsetelte,
hogy a »rezervátumokban« (aka-
démiákon) nem csak tehetsé-
gesek vannak, de sokan olya-
nok is, akik aztán a védett aka-
démista idõszak után szembe-

sülnek az élettel és nem tud-
nak mit kezdeni magukkal,
mert nem kellenek senkinek.
Én valahogy attól félek, hogy
ebbõl az akadémiának is csak
nehezen nevezhetõ valamibõl
kerül-e ki egyáltalán tehetség.
Mert azért a Sándor Károly,
vagy a szombathelyi Illés Aka-
démia ki tud nevelni legalább
hazai szinten jó játékosokat (és
akkor még ott a Puskás és a
Honvéd akadémiája). De ná-
lunk... Remélem, hogy rajtuk
kívül van még azért néhány
olyan, aki nem képviseltette
ott magát... (Babati és Szegleti
félékre gondolok. Nem isme-
rem õket, lehet õk is buliban
lógnak amúgy, de legalább a
dolgukat megteszik, és szívvel
teszik meg.)”

Hát nem éppen rózsás a
helyzet, még akkor sem, ha
április 6-án „ádáz csatában” (a
jelzõ a megyei sajtótól szár-
mazik) a ZTE 3-2-re nyert a
harmatgyenge ellen.

(Folytatjuk)
(A cikk a honlapunkon

2013. április 9-én jelent meg.)

Veszprém
E.E.

Dr. Gyimesi Endre (a felsõ sorban középen) vezetésével sikere-

sen lobbizott a város az újjáépítés érdekében. Viszont õ volt a

polgármester akkor is, amikor megkötötték a szerzõdéseket a

ZTE FC Rt.-vel, amiket nem lehet felbontani az NB I-bõl történõ

kiesés után sem.

Jelenet a 2013. április 6-án lejátszott ZTE-Veszprém (3-2) talál-

kozóról.

A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvashatók
honlapunkon:

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.

www.zalatajkiado.hu

Tisztelt Olvasóink!
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Megmentõre várva…
– avagy mi lesz veled ZTE?

tulajdonosa, személye megke-
rülhetetlen a klub jövõjét ille-
tõen. Milyen megalapozott tá-
jékoztatást adhatna az önkor-
mányzat ebben a zûrzavarban?

De mit is mondjon a mos-
tani testület? Azt, hogy 2005-
ben talán hagyni kellett volna
az egészet veszni, dõljön össze
a mutatvány, jusson csõdbe a
klub? Nyolc év alatt talán si-
került volna – Nagy Ferenc
nélkül – újjáépíteni a ZTE-t.
Lehet, hogy már ismét az NB I-
ben lenne. Nagy Ferenc nél-
kül, évi 100 milliós támogatás
nélkül, banki kezességvállalás
nélkül.

Utólag könnyû okosnak
lenni. 2005-ben nem a csõd,
hanem a megmentés mellett
döntött a közgyûlés. Annak a
testületnek a tagjai közül so-
kan ma is tagjai a városi köz-
gyûlésnek. Nincsenek könnyû
helyzetben, hiszen akkor a
klub megmentésének remé-
nyében cselekedtek, nem gon-
doltak arra, hogy 2013/14-ben
még rosszabb lesz a helyzet.
Ha elõre látják, nyilván más-
képp döntenek akkor.

Bonyolult a helyzet. Nagy
Ferenc nyilván a lehetõ legki-
sebb veszteséggel szeretne ki-
szállni a ZTE-kalandból. Az
önkormányzat célja pedig csak
az lehet, hogy úgy mentse meg
a klubot – ha egyáltalán meg
lehet még menteni –, hogy az
a legkevesebb pénzébe kerül-
jön. Arról nem is beszélve,
hogy egy ilyen ügy mindig
indulatokat gerjeszt. Mert so-
kan vannak a városban, akik
nem ezt tartják a legfonto-

sabb megoldandó problémá-
nak. A választási kampány idõ-
szakában ráadásul minden
döntést kikezdhet a politikai
ellenfél.

Naiv elképzelés, hogy a vá-
rosvezetés és Nagy Ferenc hét-
fõi találkozóján – ha egyáltalán
találkoztak – megoldódtak a
problémák. Sok-sok buktató
nehezíti a megegyezést. S ha
születik is valami megállapo-
dás elõbb-utóbb, azt jóvá kell
hagynia a közgyûlésnek, amely
legközelebb február hatodikán
tartja összejövetelét.

Zalaegerszeg város önkor-
mányzatánál várják Nagy Fe-
rencet. Nem a sokadik, hanem
talán az utolsó megbeszélésre.
Döntenie kell! Vagy folytató-
dik a Nagy Ferencnek köszön-
hetõ haláltusa, vagy a ZTE FC
Zrt. elnök-tulajdonosa egy perc-
re úriember lesz, s azt mondja:
polgármester úr, köszönök
minden eddigi támogatást! Itt
vannak a részvények, amik tu-
lajdonképpen mindig a városé
voltak. Megpróbáltam, de nem
jött össze. Talán másnak na-
gyobb sikere lesz! Ezt várjuk
Nagy Ferenctõl a közeli na-
pokban.

Ha a város – természetesen
nulla forintért – visszakapja
korábban elkótyavetyélt ZTE-
részvényeit, ne kapkodjon. 51
százalékot feltétlenül tart-
son meg.

Aztán kezdõdhet az újjá-
szervezés. Talán nem is sejtik,
hogy hány olyan vállalkozás
van Zalaegerszegen, Zala me-
gyében, amely egy Nagy Fe-
renc nélküli ZTE-ben látna
fantáziát támogatóként, valódi

szponzorként. Tenné ezt azért
is, mert kapott már valamit
Zalaegerszegtõl, a megyétõl, az
országtól.

S ha idáig eljutottunk, jö-
hetnek a személyi kérdések.
Egy biztos: kemény, szigorú
gazdasági munkára lesz szük-
ség. Ehhez meg kell találni a
megfelelõ embert, azt a bizo-
nyos szürke eminenciást, akit
csak a fegyelmezett gazdálko-
dás, a pénzügyi egyensúly ér-
dekel, s nem más.

S akkor még mindig szük-
ség lesz valakire, aki nélkülöz-
hetetlen. Divatos kifejezéssel
élve a klub arcára. Nevezhet-
jük szakmai igazgatónak, klub-
elnöknek, vagy akármi más-
nak. Akinek kötõdése van eh-
hez a városhoz, ehhez a klub-
hoz, ehhez a csapathoz.

A 2-es számú emberrõl van
szó, aki 1994-ben kapta az elsõ
profi szerzõdését a ZTE-tõl, s
azóta a 2-es mezben játszott. A
2002-ben bajnokságot nyert
csapatnak õ volt a kapitánya,
2007-ben a 3. helyezett együt-
tesben is szerepelt, ahogy a
2010-es Magyar Kupa döntõjé-
ben pályára lépõ ZTE-ben is
játszott. 27-szer húzhatta ma-

gára a címeres mezt a magyar
ifjúsági válogatottban.

Több, mint 500-szor szere-
pelt a ZTE-ben, egyszer hagyta
el csak nevelõegyesületét, ak-
kor sem saját akaratából távo-
zott Szlovéniába. Az elsõ hívó
szóra visszatért. Itt az ideje,
hogy fõszerepet kapjon!

Aki eddig még nem jött
volna rá,
van szó!

S hogy a betelefonáló szur-
kolóknak is válaszoljunk: elsõ
kézbõl szerettünk volna infor-
mációt kapni a hétfõi találko-
zóról, de többszöri hívás elle-
nére nem értük el

polgármestert.
Más forrásból értesülve

nem került sor a találkozóra.
Lehet, hogy nem is volt meg-
beszélve, de a megyei napilap
szerint hétfõrõl volt szó. Mi
korábbi cikkünkben a honla-
pon a közeli napokra datáltuk
a találkozót. Ugyanez a forrás
arról tájékoztatott bennünket,
hogy elmúlt hét végén találko-
zott Zalaegerszeg polgármeste-
re és Nagy Ferenc.

Reméljük, volt értelme a
találkozónak!

Kocsárdi Gergelyrõl

Gyutai Csa-
ba

E.E.

Nagy Ferenc (balról) már kifelé tekint. Vajon mire gondolhat
mostanában a mellette ülõ Szõcs János, a ZTE legendája?

A Kozármisleny ellen zárta az õszt a ZTE. Közeleg a tavaszi
folytatás. Lesz folytatás?

A bajnoki címet eldöntõ ZTE-FTC mérkõzés elõtt 2002. május
22-én. A két kapitány, Lipcsei Péter és Kocsárdi Gergely a
játékvezetõkkel.

(Folytatás az 1. oldalról)


