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Politikai hirdetés

Május 25-én ismét válasz-
tunk. A kétharmados
gyõzelmével végzõdött ország-
gyûlési választások után újra
megnyílnak az urnák, hogy be-
fogadják az

jövendõ összeté-
telét formáló voksainkat.

A néhány nap múlva zajló
szavazásnak most igazán nagy
tétje az, hogy a következõ cik-
lusban milyen világnézet, mi-
lyen eszmerendszer lesz ural-
kodó . A voksolás
során eldõl, hogy a Fideszt is
magába foglaló

, vagy az
kerülnek-e az unió fon-

tos döntéshozóit delegáló po-
zícióba.

Az a tét, hogy a korábbi
gyakorlat folytatódik-e május
25-e után, folytatódnak-e a Ma-
gyarország elleni, gyakorta
szocialista uniós képviselõink
hathatós támogatásával zajló
támadások, vagy a magyar ér-

Fidesz

Európai Unió Par-
lamentjének

Brüsszelben

Európai Nép-
párt európai szocia-
listák

A döntés joga és az akarat
Ehetünk-e akácmézet?

dekek erõs képviselete valósul
meg a következõ periódusban.

A soros választás kimene-
telét tekintve most sajátos
helyzetben van Magyarország.

Elemzõk szerint a Néppárt
és az európai baloldal közötti
versengés jelenidõben nagyjá-
ból döntetlenre áll, ha most
lennének a választások, akkor
a Néppárt egy-két százalékos
gyõzelmével zárulna a szava-
zás. Éppen e nüánsznyi kü-
lönbség miatt áll elõ az a hely-
zet, hogy országunk lehet a

. Amennyiben a
magyar választók nagy szám-
ban juttatják az unióba a kor-
mánypártok jelöltjeit, akkor
olyan súlyú néppárti többség
lehet az unióban, minek hoza-
dékaként Magyarország érdek-
érvényesítõ képessége lénye-
gesen erõsbödik.

Emlékezünk még, hogy az
uniós csatlakozásunkat meg-
elõzõ kampány egyik „fontos

mérleg nyelve

kérdése” az volt, hogy ehe-
tünk-e uniós tagként mákos
gubát? A válasz „igen” volt. A
brüsszeli adminisztráció nem
gondolta korlátozni, hogy a
magyarok degeszre zabálják
magukat mákos gubával. Most
azonban egy sokkal fontosabb
kérdés borzolja a magyarok
idegzetét. Brüsszeli döntésho-
zók soraiban felmerült, hogy
ki kellene irtani az akácot.
Tudvalevõ, hogy az ilyenkor
májusban dús fehér virágpom-
pában viruló akác Európában,
tõszámban nálunk a legelter-
jedtebb.

Az Amerikában õshonos fe-
hér akác a 17. század elején
került át Európába, az elsõ
csemetét a párizsi királyi fü-
vészkertben ültették el. Magyar-
országon a 18. századtól terjedt
el, mikor is Mária Terézia a
futóhomok megkötése végett
elrendelte akácosok telepítését.

Az akácnak eme praktiku-
ma mellett több, a magyar
nemzetgazdaság szempontjá-
ból is jelentõs haszna van. Ez a
fafajta talajviszonyok tekinteté-
ben meglehetõsen igényte-
len, viszont nagyon gyorsan

Nagy a tét… Nem mindegy, hogy melyik pártszövetség kerül
többségbe az Európai Unió Parlamentjében.
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fejlõdik. Az akác 25-30 éves
korában vágásérett. Kiváló
szerszámfa, tûzifa, illetve a bú-
toripar is felhasználja.

Mindezeken túl szólni kell
arról is, hogy a virágzó akác-
erdõ a méhek egyik legkedvel-
tebb legelõje. S a magyar akác-
méz a legkeresettebb cseme-
gék közé tartozik mind a bel-
földi fogyasztás, mind pedig
exportáru relációban. Ameny-

nyiben az unió bürokratái ér-
vényt szereznének eme esze-
ment ötletnek, az akácméznek
is búcsút mondhatnánk, ami
egyúttal méhészcsaládok ez-
reit döntené romlásba.

Nos tehát a kérdés most az,
hogy ehetünk-e akácmézet az
unióban. Azért is el kell men-
nünk május 25-én választani,
hogy az unióban többségbe
kerüljenek azok, akik nagyobb
teret, nagyobb szabadságot ad-
nának a nemzeti önrendelke-
zésnek.

Kezünkben a lehetõség. Ha
minél többen szavazunk az
unió minden eszelõs ötlete
elõtt rothadt nádszálként meg
nem hajló Fidesz-jelöltekre, ak-
kor néppárti politikus ülhet
annak az Európai Bizottságnak
elnöki székébe, amely szervezet
gyakorlatilag az unió kormánya.

A döntés joga a miénk.
Csak akarat is legyen.

f.l.

A döntés joga és az akarat

A
után újabb fontos

döntés miatt járulunk május
25-én az urnák elé. Ezúttal az

küldünk képviselõket. Nincse-
nek helyi jelöltek, az ország-
ban mindenki egyforma sza-
vazólapot kap, rajta a pártne-
vekkel. A pártok közzétették
listájukat, a kapott szavazatok-
tól függ, hogy melyiknek hány
jelöltje jut mandátumhoz. Az

ügyeivel
és fog-

lalkozó több mint hétszáz kép-
viselõ közé 21
politikust delegál.

magyar országgyûlési
választások

Európai Parlamentbe (EP)

Európai Unió Stras-
bourgban Brüsszelben

Magyarország

Tiszteletet a magyaroknak, álljunk ki érdekeinkért!
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje Zalaegerszegen

Április 6-án történelmi gyõ-
zelem született Magyarorszá-
gon. Európában még nem volt
arra példa, hogy egy kormá-
nyon lévõ párt ismételten két-
harmados többséggel nyeri
meg a választást. A május hu-
szonötödikei szavazáson a

részérõl egyértelmûen
megmutatkozik majd, hogy a
választók mekkora hányadánál
ért célba a kampány a szor-
galmas aktivistáknak is kö-
szönhetõen. A az or-
szággyûlési választásokon már
megmutatta erejét, most jó
eséllyel pályázik arra, hogy a
második helyen végezzen. A

Fi-
desz

Jobbik

baloldal

Zala-
egerszegen

Fidesz-KDNP
Mindszenty-isko-

lában
Harrach Pé-

ter KDNP

az országgyûlési vá-
lasztáson szövetségbe tömörül-
ve indult. A most külön listát
állító pártok jövõjét, irányvo-
nalát jelentõsen befolyásolják
az elért eredmények.

A választások elõtt
is kampánygyûlést

tartott a párt-
szövetség a

. Ezen részt vett és be-
szédet mondott

, a parlamenti frak-
cióvezetõje.

– Magyarország uniós rész-
vétele alatt született meg az
európai alkotmány, melyben
szerepel a házasság intéz-
ménye, mely egy férfi és egy
nõ természetes kapcsolata,
melynek kivirágzása a gyere-
kek születése, a család létre-
jötte. Vannak olyan törekvé-
sek, melyek a hagyományos ér-
tékeket és a társadalmi nor-
mákat igyekszenek gyengíteni,
ami az emberi természettel
ellentétes dolgok megjelené-
sét „eredményezi”. A családra,
mint kisközösségre épül a tár-
sadalom, és ez a kisközösség a
létfenntartás alapja is. Magyar-
országon évente egy közepes
kisváros lakossága tûnik el a
térképrõl, mely mutatja az év-
tizedek óta csökkenõ gyer-
mekvállalási kedvet. Egy hosz-
szú távú, kiszámítható család-
politika lehet a megoldás. Az
európai alkotmányban szere-
pel, hogy nem lehet eladósí-
tani az országot. A mai bürok-
raták elfeledkeztek a Robert
Schuman (az Európai Unió
egyik megálmodója – a szerk.)
alkotta elvekrõl, ebbõl adód-
nak a gazdasági és szociális
problémák. Manapság két vi-

lág áll egymással szemben: a
hagyományos értékeket, a tár-
sadalmi normákat, a közösség
erejét képviselõ és az ultrali-
berális bizarr világ, utóbbinál
szakállas nõ (vagy férfi? – gya-
korlatilag egyik sem… – a szerk.)
jelenhet meg a tévé képer-
nyõjén, mint sztár. A nemzeti
érdekeket határozottan, oko-
san kell képviselni, ameddig
lehet, el kell menni a falig,
ebben már van gyakorlatunk.
A baloldal, ha meglátja a falat,
megtorpan, a szélsõjobb pedig
leszegett fejjel rohan neki… –
szólt a megjelentekhez Har-
rach Péter.

Az elmúlt uniós ciklus
eredményei közé sorolható a
gazdaság talpra állítása, a mul-
tik bevonása a köztehervise-
lésbe, a családtámogatási rend-
szer megerõsítése, az új alap-
törvény megalkotása, a bérek
növelése. A munkahelyek szá-
ma 4 millió fölé emelkedett. A
közmunka program sem lebe-
csülendõ, hiszen az emberek
nem a segélyre várnak, hanem
értéket teremtenek. Szintén
eredmény a rezsicsökkentés,
melyet tovább folytatnának,
annak ellenére, hogy az unió
részérõl több esetben is táma-
dást kaptak. Az új parlament a
devizahitelesek problémáját
véglegesen meg kívánja oldani.
A Fidesz-KDNP pártszövetség
az uniós képviseletben az Eu-
rópai Néppárt színein belül
továbbra is kiáll a külhoni ma-
gyarokért, küzd az uniós támo-
gatásokért, megvédi a rezsi-
csökkentést, a család intézmé-
nyét és a magyar földet –
emelte ki a frakcióvezetõ.

Pataki Balázs

Kampánygyûlést tartott az EP-választás elõtt Zalaegerszegen a
Fidesz-KDNP pártszövetség.

Harrach Péter: - Ezután is kiállunk a magyar érdekekért!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Aki látta
nagyszerû filmjét,

-et, bizonyára em-
lékszik az azóta klasszikussá
vált mondásra:

Az a fantasztikus ebben a
mondatban, hogy az élet szin-
te minden pillanatában lehet
idézni. Persze az éppen aktuá-
lis kis változtatással. Most, a
magyar kémügy kapcsán pe-
dig rendkívül idõszerû, és szin-
te szó szerint alkalmazható: Az
oroszok már (ha még nem is
az Európai Unióban) a Jobbik-
ban vannak!

Napjaink politikai életének
meghatározó témája, hogy

, a európai
parlamenti képviselõjét azzal
gyanúsítják, hogy orosz ügy-
nök. Számos vélemény hang-
zik el az ügyben pro és kontra.

, a Jobbik
európai parlamenti listaveze-
tõje kiáll Kovács Béla mellett,
visszautasítja mi-
niszterelnök szavait, miszerint
a radikális jobboldali párt ha-
zaárulókat akar
küldeni.

, egykori
miniszter, aki a titkosszolgála-
tokat felügyelte, viszont úgy
vélekedett az egyik televíziós
mûsorban, hogy bizonyára
megalapozott a magyar ható-
ságok gyanúja. Különben nem
kérték volna Kovács Béla men-
telmi jogának felfüggesztését
Brüsszeltõl. A volt miniszter
úgy vélekedett, hogy Kovács
Béla „ezer szállal kötõdik
Oroszországhoz, és erõsen va-
lószínûsíthetõ, hogy informá-
ciókat adott át Moszkvának.”
Gálszécsy András nem tudja

Keleti Márton
A tizedes

meg a többiek

Az oroszok
már a spájzban vannak!

Ko-
vács Bélát Jobbik

Morvai Krisztina

Orbán Viktor

Brüsszelbe

Gálszécsy András

Az oroszok már a Jobbikban vannak?

elképzelni, hogy az Alkot-
mányvédelmi Hivatal alapos
bizonyítékok nélkül feljelen-
tést tett volna Kovács Béla
ellen.

Kovács Béla kapcsán jut
eszembe: a magyar történe-
lemben már volt egy olyan
eset, amikor egy azonos nevû
politikus „közelebbi” kapcso-
latba került az oroszokkal,
pontosabban a Szovjetunióval.

Kovács Bélát, a
fõtitkárát, a II.

világháború utáni idõszak
egyik legjelentõsebb kommu-
nistaellenes szereplõjét 1947.
február 25.-én az oroszok el-

Független
Kisgazdapárt

rabolták Magyarországról. Min-
denféle vizsgálat nélkül õri-
zetbe vették. Hat év gulag várt
rá Szibériában, majd börtön,
végül kiadták Magyarországnak.

Õ egy másik Kovács Béla
volt. Nem napjaink médiafõ-
szereplõje, aki tagadja az õt ért
vádakat. Sajtótájékoztatóin nem
is így mutatkozik be:

A nevem Kovács, ...Béla Ko-
vács!

Hátha valaki még így ér-
tené: A nevem Bond, ...James
Bond!

Ez maga lenne a beis-
merés...

E.E.

Kovács Béla ügyel a bemutatkozásra. Nehogy félreérthetõ
legyen...

A legendás ügynök megformálóinak köre magyar „színésszel” bõvülhet?

Hírneves

Béláink

IV. Béla

Kun Béla

Salamon Béla

Koplárovics Béla

Kovács Béla

Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



4 2014. május 22.Zalatáj

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Kampányvideók a TV-ben

– Teljesen összezavarodtam, már lila gõzöm sincs, hogy
melyik párt Európáját szeressem...

Az emlékezõ technika ko-
rát éljük.

Audiovizuális eszközök áll-
nak rendelkezésünkre, hogy
sokévnyi múltban megesett
történetekrõl rögzült képeket
és hangokat „csomagoljunk” ki
– nem mindig a szereplõ
személyek örömére, kedvére.

A közelmúlt napokban ka-
vart nagy port

, az képviselõjének
sztorija. Molnárról, aki egyút-
tal a parlament Nemzetbizton-
sági Bizottságát is vezeti,
kompromittáló felvételek ke-
rültek elõ, melyeken a szocia-
lista politikus szkínhed „egyen-
kapucniban” tüntetett hason-
szõrû fiatalok között, azon az
emlékezetes október 23-án,
amikor akkori
köztársasági elnököt kifütyülte
a tömeg.

Molnár Zsolt sokáig taga-
dott, hivatkozott esõre a ka-
pucni miatt, de végül mégis
csak meghátrált. A

közölt fotók hatá-
sára beismerte eltagadott hun-
garista múltját, s lemondott az
MSZP budapesti elnöki tisztérõl.

Úgy tûnik, hogy Molnárra
rájár a rúd. Most röppent fel a
hír, hogy valaki zsarolja a
szocialista politikust. A hír sze-
rint egy millió forintot követel
az illetõ, annak ellentétele-

Molnár Zsolt-
nak MSZP

Göncz Árpád

Magyar
Nemzetben

Hangok és képek

zéseként, hogy ne hozzon nyil-
vánosságra egy közös fotót,
amely a , a
szocialisták budapesti fõpol-
gármester-jelöltjével készült.

Annyi szivárgott ki, hogy a
két szocialista funkcionárius
szilveszterkor együtt nyaralt
egy délszaki üdülõhelyen, s az
ottani strandon készült róluk a
felvétel, amely a zsaroló sze-
rint Molnárnak megérhet egy
rongyos milliócskát.

Két fiatal férfi a strandon,
mámor, szilveszteri hangulat…
Nyomban meglódul szennyes
fantáziánk: ugyan mi lehetett
az a pillanat, amit lencsevégre
kapott a lesifotós? Aligha vízi
sakkparti, vagy önfeledt pan-
csikálás közben készült az a
felvétel, amely alkalmas lehet
egy-két kattintásnyi strapa
után, milliós honorárium be-
zsebelésére.

Hangok és képek. Hogy mi
a tanulsága Molnár Zsolt há-
nyattatásának? Az ember ne
álljon be kapucnival a fején,
október 23-án szkínhedek kö-
zé óbégatni. Ne menjen párt-
társával szilveszterkor déli ví-
ziparadicsomba nyaralni. A
rosszmájú emberek – fõképp,
ha szocialista politikusokról
van szó – mindent félreért-
hetnek…

Horváth Csabával

f.l.

Lét és tudat

– Higgye el, Kovácsné, nekünk sem volt könnyû, de az én
uram idõben tudott változtatni a politikai meggyõzõdésén.

Ballagások idején

– Éppen a Takszövbe indulok egy kis lóvéért. Negyvenen
leszünk az unokám óvodai ballagási buliján!

Vajon mivel zsarolhatják Molnár Zsoltot?
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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

Vannak, akikkel csúfot ûz a
természet. Azokra az ember-
társainkra gondolok, akik ahe-
lyett, hogy – a talán még ma is
normálisnak mondható – férfi-
nõ kapcsolat helyett a saját
nemük egyedeihez vonzódnak.

Eme élettani állapot nem új
keletû, mióta világ a világ,
közöttünk élnek ezek, a sors
által szexuálisan mellékvágány-
ra gurított embercsoport kép-
viselõi: melegek, leszbikusok,
transzvesztiták. Ne vitassuk el
ezeknek az embereknek ahhoz
való jogát, hogy a maguk mód-
ján szerezzenek önmaguknak
és partnerüknek örömöt. A baj
akkor kezdõdik, amikor a több-
ségi társadalom megbotrán-
koztatása árán próbálják ki-
nyilvánítani egyenjogúságukat,
emberségüket, a „hagyomá-
nyos” szexuális irányultságúak-
kal szemben.

Ugyan ki vitathatná el,
hogy az emberiség kultúrtör-
ténete során ezerszám éltek
bolygónkon olyan korszakokat
meghatározó gondolkodók,
írók, mûvészek, akik „hátrá-
nyos” szexuális valójuk ellené-

Éneklõ „Kolbász”
– avagy Európa ízlésvilága 2014

re hagytak kitörölhetetlen nyo-
mot maguk után, az utókor
számára.

Ugyanakkor legújabb kori
történelmünkben bõven talál-
kozunk riasztó ellenpéldákkal
is, amikor ezek az embertár-
saink pusztán az extrémitásuk
révén akarnak hírnevet kivívni
maguknak. Ennek napi aktua-
litása gyõzel-
me az euróvíziós dalfesztivál
döntõjében.

Conchita (eredeti nevén
) transzvesz-

titaként határozza meg magát.
Amúgy osztrák színekben ver-
senyzett Európa dalnokainak
televíziós vetélkedõjén. Nemi
identitásával nem is lenne sem-
mi probléma, attól Conchita
még kirukkolhatott volna egy,
gyõzelemre esélyes dallal is, de
errõl szó sem volt. Az általa
elõadott dal (Rise Like a Phoe-
nix) meglehetõsen középsze-
rû, amolyan „seszínû” nóta volt.
Ettõl még, ha „megkajálta” a
zsûri és a szavazó közönség,
ám legyen. Lelkük rajta.

Ami végképp kiverte a biz-
tosítékot a jobb érzésû embe-

Conchita Wurst

Thomas Neuwirth

rek ezreinél, az nem Conchita
dalocskájának színvonala, vagy
annak hiánya, hanem az éne-
kes színpadi megjelenése volt.
Az énekesi mivoltában magát
nõként meghatározó Conchi-
ta, igencsak takaros férfiszõr-
zettel bájolta közönségét a
fesztivál döntõjében.

De a botránkoztató szán-
dék nem merült ki a szakáll-
viseléssel. Az eredetileg fér-
fiként anyakönyvezett éne-
kesnõ(?) már mûvésznevének
megválasztásakor is túlment a
jóízlés határán. A Wurst a né-
metben leginkább kolbászt
jelent. Nos, ha Kolbász, legyen
Kolbász. Ha neki ez tetszik, ne
szóljunk bele. Ám a kereszt-
név, a Conchita, a spanyol
nyelvben kagylót jelent, vi-
szont a latin országok körében
a nõi nemi szervet becézik
ilyenformán.

A 2014-es gyõztes névvá-
lasztása tekintetében nyilván-
való a provokatív szándék.

Conchitának bejött. Napok óta
róla szólnak a híradások, s
azok, akik életükben nem hal-
lottak a meghatározhatatlan
identitású „lény”-rõl, most õk
is tudomást kell, hogy vegye-
nek egy manapság erõsödõ
kortünetrõl. A parttalan libera-
lizmus, az intézményesen ki-
követelt tolerancia „terméke”
Conchita Wurst, a szakállas nõ.

A zajlott
fesztivál ékes bizonyítéka an-
nak, hogy korunk ízlésvilágára
lassacskán nem a ficam lesz a
jellemzõ, annál lényegesen
pusztítóbb trauma fenyeget.

Koppenhágában

f.l.

Énektanárnál

– Kislányom, a hangja még csiszolható, de mikor lesz
magának olyan szakálla, mint Conchitának?

Rajz: Farkas László

Werner Faymann osztrák kancellár fogadta a transznemû
énekest. „Az osztrákok büszkék arra, amit ön a dalversenyen
elért” – mondta a politikus.

Fotó: MTI/EPA/APAFotó: MTI/EPA/APA

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Házhoz szállítva

700 Ft/db

Akció

Közismertek a parkolási
gondok központ-
jában. Néhány hete a

, s a „ melletti
parkoló nagyobbik része üre-
sen áll. Virágos ládákkal zárták
le a bejáratot.

A .
veze-

tõje elzárkózik a konkrét vá-
lasztól, amikor az okokat kér-
dezzük. Forduljunk a kft. ügy-
vezetõjéhez! – tanácsolja, õ az
illetékes. A VG Kft.-nél azt
mondják, hogy
ügyvezetõ igazgató jelenleg
nem elérhetõ, más pedig nem
nyilatkozhat.

Nincs más hátra, nyomo-
zásba kezdünk. Emlékezetünk
szerint ez a terület egy neves
zalai vállalkozóé. Vagy csak
volt. Ma már a bankok kezében
van – állítólag.

Információink szerint az
egyik bankkal (a parkoló kiseb-
bik része felett rendelkezik) si-
került megegyeznie a VG Kft.-
nek a bérleti díj tekintetében.

A másik „gazdájával” vi-
szont nem. A CIB Bank Zrt.-rõl
van szó – a háttérinformációk
szerint.

Zalaegerszeg
város-

háza zsinagóga”

Városgazdálkodási Kft
parkolási üzletágának

Horváth István

Parkolópályán a parkoló

Megkerestük
, a bank zalaegersze-

gi fiókjának vezetõjét, aki nem
tud az ügyrõl. Azt javasolja,
hogy érdeklõdjünk a buda-
pesti központban.

A Zalatáj értesülése szerint
a parkoló kisebbik részének
további üzemeltetésével kap-
csolatban a VG Kft.-nek sike-
rült megegyeznie a felszámoló-
val. Ugyanaz nem sikerült a
nagyobbik részt birtokló CIB
Bank Zrt.-vel. Ezért zárták le.

Néhány nap múlva sikerült
beszélni Horváth Istvánnal, aki
készségesen és részletesen tá-
jékoztatta kiadónkat a kia-
lakult helyzetrõl.

– Akárcsak a kisebbik par-
koló tulajdonosát, pontosab-
ban birtokosát, amely egy fel-
számoló cég, s a másik kép-
viselõjét is, amely már tulaj-
donos, esetünkben a CIB Bank
Zrt.-ét, azzal a szándékkal ke-
restük meg, hogy szeretnénk
ezeket a parkolókat bérbe ven-
ni mûködtetés céljából – mond-
ta elöljáróban.

Temesvári
Istvánnét

– A parkolói kép alapján
nyilván nem volt azonos a
válasz…

– A felszámolóval sikerült
megegyezni, bérbe vettük a
parkolót, s üzemeltetjük. A má-
sik félnek szintén tettünk aján-
latot, de még nem kaptunk
érdemi választ.

– Igen. Nekik is tettünk
ajánlatot, hogy szeretnénk üze-
meltetni a parkolót, de még
nem kaptunk sem pozitív, sem
negatív választ. Annyit mond-
tak, hogy a döntést az illetékes
testület hozza majd meg. Azóta
nem értesítettek bennünket.
Szóba került, hogy miért van
lezárva a parkolókat elválasztó
terület. A két parkoló helyrajzi
száma is különbözik, két elté-
rõ birtokosa van. A mi infor-
mációink szerint a CIB Bank
Zrt. már korábban is szerette
volna lezárni ezt a bejáratot.

– A CIB Bank Zrt.-rõl van
szó?

Addig jutottunk az egyezte-
tésen a CIB Bankkal és a bér-
beadóval, tehát a felszámoló-
val, hogy diszkrét módon, vi-
rágos ládákkal lezárjuk azt a
részt.

– Miért nem sikerült meg-
egyezni a CIB Bank Zrt.-vel?
Túl sokat kér?

– Mégcsak nem is errõl van
szó. Odáig nem is jutottunk el,
hogy egyezkedjünk. Nem érez-
tem azt a szándékot, hogy a
bank bérbe szeretné adni a
parkolót.

– A jelenlegi helyzetben
nincs bevétel ebbõl a parko-
lóból. Sem a banknak, sem ne-
künk. Ha mûködtetnénk, mind-
két félnek lenne bevétele. A
magam részérõl a kialakult
helyzettel nem értek egyet, de
tiszteletben tartom a bank ál-
láspontját – fejtette ki vélemé-
nyét Horváth István.

Köszönjük az ügyvezetõ
igazgató tájékoztatását. Nem
tehetünk mást, mint amit a

(honla-
punkon – www.zalatajkiado.hu
– olvasható a sorozat) eseté-
ben tettünk: megkeressük a
bank illetékesét. Bizonyára tud
majd józan ésszel felfogható
érvet mondani arra vonatko-

– Ez józan ésszel nehezen
érthetõ…

Pölöskei Szörpüzem

zóan, hogy miért jó az, ha
üresen áll a parkoló, miközben
Zalaegerszeg belvárosában sok-
szor hiába keresnek helyet az
autósok.

Miközben ez a parkoló
üres. Vagyis bevétel, bérleti díj
sincs.

E.E.

A kisebbik parkoló birtokosával sikerült megegyezni.

A nagyobbik parkoló üres. A Városgazdálkodási Kft. megtette
ajánlatát a CIB Banknak, de még nem kapott választ.
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Az
kívül ugyancsak megszaporod-
tak a különféle színekkel, gyü-
mölcsökkel és virágokkal szim-
bolizált, forradalomnak mon-
dott zûrzavaros helyzetek. A
térséget sújtó pénzügyi válság
ezek lendületét nem megtörte,
éppen ellenkezõleg fokozta
azt. A „forradalmak” nagyobb-
részt a volt önál-
lóvá vált tagországaiban és az
iszlám gyökereket a fõsodorbe-
li világi kormányzással szem-
ben megerõsítõ államokban
ütik fel a fejüket.

Sok szempontból a helyzet
hasonlítható az 1989-90-ben
történt átalakulásokra, leg-
alább is, ami a demokráciára
való sûrû hivatkozásokat illeti.
Az elmúlt évek „forradalmai-
nak” nagy tanulsága, hogy nincs
eset, ahol a „forradalom” után
a helyzet megjavult volna,
mindenütt inkább a további
romlás jellemzõ. Van ahol a
„forradalom” el is bukott, mint
például a gazdaságilag egyéb-
ként ígéretes fejlõdést mutató

. Máshol a va-
lóban demokratikusan meg-
választott vezetõket egysze-
rûen megpuccsolták. Most ép-
pen a puccsista katonai csúcs-
vezetõ készülõdik „demokrati-
kusan” megválasztott vezetõvé
válni. (Mubarak is tábornokból
lett két évtizedre elnök és
tartott fenn szükségállapotot.)
Ehhez azonban az kell, hogy az
elõzõ vezetés a börtönben
üljön, mozgalmát törvényen
kívülre helyezzék. (Ez történik
ma Egyiptomban.)

bõséggel kiju-
tott a „forradalmakból”. A ko-
rábbi narancsosok már régen
letûntek, igazán vonzó külle-
mû hölgy vezetõjük börtönbe
került, a legújabb „forradalom”
nemrég szabadította ki. A Maj-
dan-tér „forradalma” keblére
ölelte a más körülmények kö-
zött joggal szélsõségességgel
vádolt ultraradikális jobboldalt
is és némi tisztázatlanságot is

euro-atlanti térségen

Szovjetunió

Törökországban

Ukrajnának

Ukrajna földje…
bekalkulálva döntötte meg a
választott hatalmat. (Hiába, ha
„forradalom”, akkor a cél min-
dig szentesíti az alkalmazott
eszközt és a korábban megve-
tett eszközt használókat a di-
csõ oldalra helyezi.)

Oka van annak, hogy Ukraj-
nának ilyen bõséggel jut a „for-
radalmakból”. Ha lehet mon-
dani, a volt Szovjetunión belül
a tradicionális orosz és ukrán
területek között volt (és van
ma is) a legintenzívebb gazda-
sági összefonódás. Korábban, a
cári rendszer évszázadai alatt
az állam is egy és oszthatatlan
volt. Ukrán függetlenség csak
az I. világháború után élt
tiszavirág életet. Talán ez volt
az oka annak is, hogy a szét-
váláskor még a fizikai államha-
tárok jogi érvényû kijelölésére
sem került sor. Nem látták en-
nek a szükségét.

Ukrajna már évszázadok
óta a térség éléskamrája. Ukraj-
na rendelkezik a földgolyó fe-
kete termõföld készletének
harmadával. Magyar fogalmak
szerint negyven aranykorona
feletti termõföldekkel, ami
százmilliókat lenne képes ter-
ménnyel (búza, kukorica) el-
látni. Mindenek elõtt Ukrajnán
kívül az oroszokat. Egy fõre
egy hektár kitûnõ termõte-
rület jut. Ez átlagosan haté-
kony gazdálkodás mellett is ké-
pes 4-5 fõ teljes élelmezésérõl
gondolkodni. Ukrajna tehát
képes lenne saját magán kívül
még száz millió embert élel-
mezni.

A mai világban ez a helyze-
te fokozatosan felértékelõdik.
Emellé a kiváló minõségû kõ-
szén és a szén (koksz) közel-
ben lévõ vasérc révén jelentõs
ipar települt. Az orosz föld-
gázra alapozott ukrán mûtrá-
gyagyártást se feledjük, ami
mindkét szláv rokon mezõgaz-
daságának létszükséglete.

Ezzel az orosz-ukrán évszá-
zados szimbiózissal nem is
volt baja a nagy „világpiacnak”

mindaddig, míg Oroszország
és Ukrajna „világpiaci integrá-
lása” a kívánalmaknak megfele-
lõen folyt, azaz, ameddig ezek-
bõl az országokból dollár száz-
milliárdok áramlottak kifele.
Ennek azonban, legalább is
Oroszországban, már egy évti-
zede vége szakadt és Ukrajná-
ban is újabban akadozott. Mi
több, az oroszok – jól felfogott
saját érdekbõl – jól értelmez-
hetõ ellenajánlattal éltek az
ukránok felé azok európai in-
tegrációjával szemben és azért
komoly összegeket is latba ve-
tettek. (Oroszország 15 mil-
liárd eurót és kellemes gázárat
ajánlott.)

Ekkor érkezett el a sorrend
szerinti második forradalom
ideje, igaz némi agresszív szél-
sõnacionalista segédlettel, ami
gyilkos sortüzeket is magába
foglalt. A „forradalom” az orosz
ajánlatot lesöpörte, versenyké-
pes nyugati ajánlat pedig máig
nincs. Nem látható az a gaz-
dasági és pénzügyi csomag,
ami az évszázados orosz-ukrán
gazdasági összenövéseket be-
látható idõn belül kölcsönösen
elõnyös európai-ukrán össze-
növésekre, valós és kölcsönö-
sen elõnyös piaci integrációra
változtatná. Más szóval nem
több, mint illúziókeltés, hogy
Ukrajna belátható idõn belül
tagja lehetne az Európai
Uniónak. Az illúzió annak el-
múlásáig viszont táplálja a for-
radalmi lendületet.

A tradicionális orosz kap-
csolat szétroncsolásából adódó
sebek gyógyítására nem marad
más, mint az IMF, ami közis-
merten a beteg költségére vég-
zi a gyógykezelést. Az utóbbi
idõkben kiderült, hogy a kúra
után a legtöbb beteg ki sem
tud kelni az ágyból. A hirtelen
világpiaci szintre szökõ ener-
giaárakat semmiképpen nem
ellensúlyozza a mezõgazdasági
termékek exportjára adott uniós
vámkedvezmény, inkább nem
kívánt piaci feszültségeket kelt
a közösség keleti fertályán,
egyebek mellett hazánkban.

Az Oroszországgal tradicio-
nálisan évszázados szimbiózis-
ban élõ területek növekvõ vá-
gyakozással tartanak Oroszor-
szág felé, amivel össze is van-
nak nõve, gazdaságilag, anya-
nyelvi és emocionális alapon.
A Krím példája nagyon raga-
dós, ahol a régi-új haza Orosz-
ország azonnal sokkal méltóbb
létkörülményeket biztosított,
mint Ukrajna valaha is tudott.

Csak remélni lehet, hogy a
forradalom szervezõi is belát-
ják, hogy a káoszból gyors
haszna nem lehet senkinek, de
Ukrajna, mint ország végve-
szélybe került. Az meg maga
életveszély, hogy az orosz kap-
csolatból Ukrajnát „forradalmi-
lag” teljesen kiszervezzék és
ezzel Oroszországot lépés-
kényszerbe szorítsák.

Boros Imre
közgazdász

Julia Timosenko - még a börtönévek elõtt. Bejelentette, hogy
indul az ukrán elnökválasztáson.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Viktor Janukovics, a megbuk-
tatott ukrán elnök. Mi lesz a folytatás?
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Zalatáj humorda
Reszortfelelõs: Farkas László

Identitás válság

Erõs jellem....

Választások idején

– Azon tûnõdöm éppen, Aranka, hogy mire teljesen
kiforrott volna bennem a szocialista embertípus, addigra a
vadkapitalista mentalitás lett a menõ...

– A Dodó kocsmájába sem teszem be mostanában a
lábam. Valami embertelen rossz vinkóval akart megveszte-
getni, hogy vasárnap szavazzak a pártjára!...

– Az uram most már zsinórban nyomja a kampányokat,
a házaséletünk indexe meg rohamosan zuhan lefelé!...

Itt volt május elseje, ami
mégiscsak rendszerektõl füg-
getlenül bekövetkezik, ha el-
jön az ideje.

S ha már május elseje, ak-
kor ! Régi fénye
ugyan megkopott már, a csin-
nadrattás felvonulások ma már
a nem is olyan távoli múlt
ködébõl azért még feldereng-
nek az emlékezetünkben, de
ezek a májusünnepek már
nem is nagyon emlékeztetnek
a „létezõ szocializmus” eszten-
dõiben zajlott politikai pará-
dékhoz.

A pártok, szakszervezetek,
mozgalmak stb. azért minden
esztendõben megpróbálkoznak
a közös ünnepléssel, ahogy tet-
te ezt a szocialista párt is –
hagyományaihoz igazodva –, a

a Petõfi Csar-
nok melletti Bár
május elsejei relációban elké-
pesztõen jó volt az idõ az
ünnepnapon, a kies környezet
kevés embert vonzott a zöld-
be, ami talán a katasztrofális
választási vereség után nem is
volt olyan nagyon meglepõ.
Zajlott a mûsor, nem túlzottan
hosszú és nem túlságosan je-
lentõs beszédek hangzottak el
a színpadról. Jószerivel csupán

„stadionozá-
sa” gerjesztett csak némi
élénkséget a hallgatóságban.
Szanyi a kormány által a Sza-
badság téren felállítani szán-
dékozott, a német megszállás
áldozatainak emlékére szánt
emlékmû kapcsán azt találta
mondani, hogy ha õsztõl

lesz Budapest fõ-
polgármestere, akkor a szob-
rot vitesse majd , s ál-
lítassa fel az ott épült stadion
közepére.

Május Elseje

Városligetben,
Nagyréten.

Szanyi kapitány

Mol-
nár Csaba

Felcsútra

Ujjé a Ligetben
– avagy Gurmai nagy szíve

Szanyi épületes marhasá-
gait jól ismerjük már, de a
szocialista majális legnagyobb
blõdlije mégis csak

mutatványa volt. A szocia-
listák brüsszeli képviselõje egy
piros hátizsákkal cuccolt fel a
színpadra. Virító batyuja azon-
ban nem ínycsiklandó falato-
kat s némi itókát, hanem egy
négyzetes, szintén piros akár-
mit kotorászott elõ, amibõl
aztán párt-
szóvivõ segédkezésével egy
nagy szívet hajtogatott ki.

„Ez az én szívem! Ez az or-
szág szíve!” – sipította a piros
origamira mutatva. A papírszív
hátoldaláról a nõk védelmét és
egyenjogosultságát célzó prog-
rampontokat tartalmazó cédu-
lákat huzigált elõ, s nem köny-
nyen alulmúlható retorikával,
hol az unokájához szóló nagy-
mama hangján, hol meg dob-
hártya sértõ fejhangon süvölt-
ve mutatta be a vélhetõen a
szocialisták uniós nõprogram-
jának tekinthetõ „téziseket”.
(Gurmai Zita ilyen produkció-
ra is képes. Sokoldalú a hölgy,
kiválóan tud például tollba
mondani MSZP-s képviselõtár-
saival együtt Magyarországgal
kapcsolatos valótlanságokat
bizonyos Rui Tavaresnek.)

Gurmai Zita ligeti produk-
ciója újabb adalék a szocia-
listák mélységes intellektuális
válságához. Gurmai mégiscsak
„régi motoros” már az MSZP-
ben, s ez az óvodai erõsségû
papírhajtogatás is azt bizo-
nyítja, hogy a

által meghirdetett meg-
újuláshoz több kell annál, mint
hogy õ visszanöveszti d'Artag-
nan-szõrzetét…

Gurmai
Zita

Budai Bernadett

Mesterházy At-
tila

f.l.

Gurmai Zita és Budai Bernadett még a szívüket is kitették a
majálison.

Fotó: IndexFotó: Index
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Nem sokkal a
nõi kézilabda-csapatának

Bajnokok Ligája gyõzelme után
a férfi együttese
május 18-án megnyerte Ber-
linben az EHF Kupát.

Elõbb szombaton legyõzte
a házigazda ,
majd vasárnap a francia

.
Kézilabda nagyhatalom

lennénk? A jelek erre utalnak.
S arra is, hogy ebben a sport-
ágban a sportdiplomáciánk is

Gyõri Audi
ETO

Pick Szeged

Füsche Berlint
Mont-

pelliert

Kupaörömök…
egyre jobb. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy a
játékvezetõk részérõl már
nincs ellenszél. Úgy fújnak,
ahogy a szabályok megköve-
telik. S ez már eredmény a mi
szempontunkból.

S még nincs vége a ma-
gyarok szereplésének. Az

férfi csapata hama-
rosan a Bajnokok Ligája né-
gyes döntõjében lép pályára. A
Szegedhez hasonlóan ugyan-
csak Németországban.

MKB
Veszprém

Három a magyar igazság?
S a végére hagytam egy

magánjellegû „közleményt”.
Bocsássák ezt meg nekem,
hiszen hat éves korom óta
ennek a külföldi focicsapat-

nak szurkolók. Az
megnyerte az angol kupát.
Kilenc év után szerzett
trófeát.

Szép hétvége volt…

Arsenal

E.E.

A Gyõri Audi ETO megvédte tavalyi elsõségét a BL-ben.

A Pick Szeged elsõ nemzetközi kupagyõzelmét aratta.Kilenc év után nyert trófeát az Arsenal.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Azt mondják, hogy a sport-
hoz és a politikához mindenki
ért . Ha a hat
év alatti gyermekeket leszá-
mítjuk (az iskolásoknak általá-
ban már határozott vélemé-
nyük van a világ dolgairól),
akkor is több millió amatõr
sportszakértõ és alkalmi poli-
tológus él ebben az országban.

Most maradjunk csak a
! S azon belül is

megyénél, pontosabban
. Nem véletlenül

említettem a megyét, hiszen
egykor a megyeszékhely sport-
életének eredményességét alap-
vetõen befolyásolta a zalai te-
hetségek (születhettek éppen

foly-
tathatnám a sort hosszasan)
szerepvállalása. Ez egy fontos
szempont, amire sorozatunk

Magyarországon

sportnál Zala
Zala-

egerszegnél

Keszthelyen Nagykanizsán,
Lentiben, Zalaistvándon, Za-
lacsében, Zalatárnokon,

Volt egyszer egy sportváros…

késõbbi epizódjaiban vissza-
térünk!

Zalaegerszeg egykor a
volt. A fordí-

tott fejlõdéstörténetnek „kö-
szönhetõen” a „Nemzet” elõtag
már rég érvényét veszítette.
Napjainkban pedig már a
sportváros szóösszetétel elsõ
tagja sem tûnik túl hitelesnek.

Zalaegerszeg város ugyan,
de már nem sportváros. Vajon
milyen okok játszottak közre
abban, hogy tiszta lelkiisme-
rettel leírjam a kijelentést?

A tények… Ezekkel pedig
nehéz vitatkozni! Ha valaki
megteszi, megköszönöm neki.
Hátha jobb belátásra bír, s
meggyõz arról, hogy csak én
látom sötéten a dolgokat. S
akkor bocsánatok kérek.

Egy város sportéletét sok
minden meghatározza. Töb-
bek között az is, hogy vezetõi

Nem-
zet Sportvárosa

mennyire elkötelezettek irán-
ta, magyarán egyszerû polgár-
ként szeretik-e a sportot. Az ke-
vés, ha csak a karrierjük egyen-
getéséhez használják eszközül.

A sport lehet népszerûség-
növelõ tényezõ is az adott te-
lepülés vezetõi számára.

De minõségi sportot csak
úgy lehet teremteni, s azt fenn-
tartani, sõt fejleszteni, ha az
adott közösség, település, vá-
ros gazdasági helyzete, ereje
ehhez kellõ hátteret biztosít.

Ez a két tényezõ – ha
együtt van – már jó alap ah-
hoz, hogy maradandó dolgo-
kat lehessen alkotni. De még
mindig hiányzik egy nagyon
fontos dolog, ami nem más,
mint az emberi tényezõ. Va-
gyis az, hogy a közösség veze-
tõi milyen meggondolásból
szállnak be a sportbizniszbe.
Ez ugyanis alapvetõen megha-
tározza a kibontakozást. Ha
mindezt hozzáértõen, önzetle-
nül teszik, azt elõbb-utóbb a
környezet is észreveszi, s to-

vábbi bizalmat szavaz ennek a
vezetésnek.

A sportot – mint az élet sok
más területét – azonban másra
is lehet használni. Olyan kar-
rierépítésre, amibõl néhányan
profitálhatnak, csak éppen
azok nem, akikért valójában
van a sport: a sportolók, a
szurkolók és a közönség.

Zalaegerszeg sportéletével
valami történt. Nem éppen
örömteli dolog. Aki ezt vitatja,
az nem néz az „eredményjelzõ
táblára”.

S ez nekem jobban fáj, mint
azoknak, akik legszívesebben a
telefonért nyúlnának, s kér-

dõre vonnának: mire jók ezek
a sorok?

Zalaegerszeg valójában so-
ha nem tartozott a kiemelkedõ
jelentõségû települések közé.
Az elmúlt század elsõ felében
egy takaros, virágos kisváros-
nak számított, amely sem ipa-
rával, sem kereskedelmével
nem tûnt ki.

Egyszer azonban felcsillant
a nagy lehetõség! A

kezdeti idõszakában,
mondhatni aranykorában felve-
tõdött, hogy legyen Zalaegerszeg

magyar
olajipar

1997. február: dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere
átveszi a „Nemzet Sportvárosa” elismerést Greminger
Jánostól, az OTSH elnökhelyettesétõl. 17 év telt el azóta…

Egykor kiváló NB I-es nõi kézilabda-csapata volt Zalaegerszeg-
nek. A Caolában játszott többek között Radulovics Bojána, akit
késõbb kétszer is a világ legjobb kézilabdázójának választottak.

Az 1970-es évek röplabda sikercsapata. Állnak, balról:
Tomanóczy Tibor, Sümegi Pál, Markolt János, Borosnyai
Sándor edzõ, Kéméndi János, Cséve Lajos, Aradvári György,
guggolnak: Tóth Jenõ, Czene Tibor, Hajba Dezsõ, Horváth Pál,
Varga Gellért.

Az olimpiai bajnok sakkozó, Portisch Lajos pályafutása is
Zalaegerszegrõl indult.
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig címû sorozatunk újabb
epizódja helyhiány miatt ezúttal kimarad lapunkból. A
sorozat valamennyi eddig megjelent része és a ZTE-vel
kapcsolatos naprakész írások megtalálhatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Tisztelt Olvasóink!

ennek az iparágnak a központ-
ja. Levéltárosok, ipartörténé-
szek a megmondhatói annak,
hogy miért lett inkább

. Pedig a zalai megye-
székhelynek tálcán kínálták
ezt a lehetõséget.

1945 után, az iparosítás
idõszakában sem osztottak iga-
zi ütõkártyákat Zalaegerszeg-
nek. Békés, csendes városnak
könyvelték el, annak minden
elõnyével, hátrányával együtt.
Aztán fokozatosan beindult a
termelés a

, a elõd-
jénél, a

,
a

, s a többi gyárnál, üzemnél.
De erre még mindig nem

figyelt fel eléggé az ország. A
megyeszékhely lakossága – a
betelepülések révén – jelentõ-
sen nõtt, számos új iskola nyi-
totta meg kapuit, de még ez
sem érte el az országos köz-
vélemény ingerküszöbét. Zala-
egerszeg továbbra is egy átla-
gos vidéki város maradt.

Aztán az élet egy másik
területén érdekesen alakultak
a dogok. Bizonyos
futballedzõ, aki egykor a ma
már országos hírû

végezte a
középiskolát, visszatért Zala-
egerszegre. S megkezdõdött a

labdarúgó-csapatának dia-
dalmenete. Bajnoki cím az NB

Nagy-
kanizsa

Zalaegerszegi Ru-
hagyárban Zalahús

Zala Megyei Állatfor-
galmi és Húsipari Vállalatnál

Zalai Kõolajipari Vállalat-
nál

Szõcs János

Zrínyi Mik-
lós Gimnáziumban

ZTE

II-ben, majd nem sok-
kal késõbb az NB I B-
ben elért második
hely a feljutást jelen-
tette az NB I-be. Zalai
csodáról, Zalaeger-
szegrõl beszélt az
ország.

Akkor még kevés
szó esett arról, hogy a
háttérben ott állt egy
megyei vezetõ.

hívták. A
megyei tanács egykori
elnöke a szocialista
idõkben is úriember-
nek számított. Neki
nem a karrierépítés-
hez kellett a sport, a
labdarúgás, hanem
azért, hogy felfigyel-
jenek a megyére, a vá-
rosra. S azért, mert
szerette. Kiválóan mér-
te fel, hogy az akko-
ri helyzetben ez le-
het Zala megye, s
Zalaegerszeg kitörési

Ujvári
Sándornak

pontja. Nagyszerûen érzett er-
re rá.

S a labdarúgás fejlõdésével,
élvonalba jutásával nem állt
meg a folyamat. NB I-es és

-, és
-csapata lett a város-

nak, de sorolhatnánk az orszá-
gosan kiemelt sportegyesület-
té vált ZTE több más szak-
osztályának sikerét is.

Ujvári Sándor nem volt
sportszakember. De ráérzett
arra, hogy ezt a várost mi emel-
heti ki a korábbi szürkeségbõl.

nõi
férfi röplabda nõi férfi ko-
sárlabda

Egyébként mindezt abban
az idõszakban tette, amit poli-
tikai tartalma, irányultsága
miatt egyáltalán nem kívánok
vissza. Viszont Zalaegerszegre,

Zala megyére a sport révén
felfigyelt az ország.

Az egy másik korszak volt –
érvelhetnek a fanyalgók. Való-
ban az volt. De a lobbizásnak,
egy-egy megye, város érdekér-
vényesítésének mechanizmusa
nem sokban különbözött a
mostani gyakorlattól.

(Folytatjuk)
E.E.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Az NB II-es bajnokság megnyerésével megkezdõdött a ZTE

labdarúgó-csapatának sikersorozata. Álló sor, balról: Prokisch

Károly, Lang József, Fehér István, Czotter Béla, Szabó Rezsõ,

Papp Antal, Igazi István, Madár Gábor, Szõcs János. Alsó sor:

Filó László, Kajtár Gyula, Déri László, Tóth János, Lang Ferenc,

Kocsis Tamás, Bita József.

Ujvári Sándor kiválóan mérte

fel, hogy a sport lehet Zala

megye, Zalaegerszeg kitörési

pontja.

A labdarúgókat a férfi kosárlabdázók is

követték az NB I-be. Felvételünkön a

sportág egyik nagy egyénisége, Szûcs

József látható egy ZTE-MAFC

mérkõzésen.

S a nem éppen örömteli jelen... A labdarúgó-csapat biztosítot-

ta a bentmaradást. Az NB II-ben... Felvételünk a ZTE-Balmaz-

újváros (2-2) találkozón készült.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város

ZTE FC Zrt.

Gyutai
Csaba

május tizenötödikei köz-
gyûlésének egyik napirendi
pontja a részvé-
nyek értékesítése volt. Az elõ-
terjesztés – amelyet

polgármester ismerte-
tett a képviselõkkel – szerint
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése 2014. március
05-i ülésén hozott 27/2014/1
(III.05.) számú határozatával
döntött a ZTE-SPORTSZOLG
Kft. létrehozásáról. Az így lét-
rehozott cég megvásárolta a
válságos helyzetben lévõ ZTE
FC Zrt. korábbi, többségi tulaj-
donosának részvényeit 1.920
forintos vételáron. A közgyûlés
korábbi döntésével egyidõben
kinyilvánította, hogy huzamo-
sabb ideig nem tudja többségi
tulajdonosként irányítani és fi-
nanszírozni a klub mûködését,
ezért további befektetõket ke-
res. A zrt. részvényeinek meg-
vásárlását követõ mérkõzésen
sikerült egy új szponzort be-
mutatni. Ez a támogató hosszú
távon lát lehetõséget a zala-
egerszegi futballban, ezért
ajánlatot tett a zrt. részvényei-
nek többségi tulajdonára.
Emellett a cég vállalja, hogy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
rossal közremûködve talpra ál-

„Megtiszteltetés és nagy kihívás”
A Pharos '95 Kft. a ZTE FC Zrt. többségi tulajdonosa

lítja a város 94 éves múltra
visszatekintõ csapatának régi
fényét úgy, hogy abban minél
több zalai fiatal kapjon esélyt.”

A testület elé a következõ
határozati javaslat került:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése hozzájárul,
hogy ZTE-SPORTSZOLG Kft. a
tulajdonát képezõ 15.090 da-
rab (77,908 %) ZTE FC Zrt.
részvénybõl 9.685 darabot
(50% + 1 db) névértéken, azaz
15.980.250 forintért értéke-
sítsen a „Pharos'95” SPORTPÁ-
LYAÉPÍTÕ Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (székhely: 2336
Dunavarsány, 510-es Fõ út 26.)
részére.

A közgyûlés felhatalmazza
a polgármestert és a ZTE-
SPORTSZOLG Kft. ügyvezetõ-
jét a mellékelt megállapodás
aláírására.”

A határozati javaslatot a köz-
gyûlés – ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül – egyhangú-
lag megszavazta, s felhatalmaz-
ta a polgármestert és a ZTE-
SPORTSZOLG Kft. ügyvezetõ-
jét a megállapodás aláírására.

A május 15-én elfogadott
elõterjesztés mellékleteként
szerepel egy „Megállapodás”,
ami a részvényátruházás mel-
lett az együttmûködést is sza-

bályozza Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata, a
Pharos '95 Kft. a ZTE FC Zrt. és
a ZTE-Sportszolg Kft. között.
Ebben a szerzõdõ felek ki-
nyilvánítják: együttmûködésük
közös célja az, hogy a ZTE FC
Zrt. három éven belül, legké-
sõbb 2017-ben szerezze meg
az NB I-es klublicencet és az
elsõ osztályú tagságot.

A kiegyensúlyozott, biztos
gazdálkodás érdekében pénz-
ügyi lépésekre lesz szükség,
amelynek részleteirõl – az
érintettek hozzájárulásával –
természetesen szeretnénk majd
tájékoztatást adni olvasóinknak.

A ZTE FC Zrt. által 2005-
ben felvett két hitel (összesen
300 millió forint) 2015. június

30-án jár le, a jelenleg fennálló
összes tõketartozás 60 millió
forint.

Információink szerint a
Pharos '95 Kft. – a múlt csütör-
töki döntést követõen – 10
évre kötelezi el magát a ZTE
FC Zrt.-hez, s ezen idõszak
alatt évente jelentõs összeggel
támogatja a részvénytársaság
mûködését.

A képviselõk egyhangúlag döntöttek.

A történet 2014. március 22.-én kezdõdött, amikor bemutatko-
zott Zalaegerszegen Végh Gábor.

Akkor kezdõdjön a mérkõzés! Végh Gábor útjára indíthatja a
labdát…

Végh Gábor (balról), a Pharos '95 Kft. ügyvezetõje a képvise-
lõk elõtt kihangsúlyozta, hogy gyümölcsözõ együttmûködésre
számít.

A döntés értelmében Zala-
egerszeg önkormányzata is a
klub további támogatását vál-
lalta – hasonlóan a Pharos '95
Kft.-hez – 10 éven keresztül.

A megállapodás értelmé-
ben a fõtulajdonos garantálja,
hogy az elsõ csapat keretében
legalább nyolc zalai, vagy saját
nevelésû játékost alkalmaz.

A közgyûlésen ,
a Pharos '95 Kft. ügyvezetõje
bemutatta a képviselõknek a
vállalkozását, majd így foly-
tatta:

– Mivel munkánk, a pálya-
építés szorosan kapcsolódik a
labdarúgáshoz, így került kép-
be a ZTE. Megtiszteltetés, nagy
feladat és kihívás egy ilyen pa-
tinás klub újjáépítésében részt
venni. Igazából ez volt a fõ mo-
tiváció. Az ország más tájain
sokkal kedvezõbb a ZTE meg-
ítélése, mint azt napjainkban
Zalaegerszegen tapasztalom.
Még mindig arra emlékeznek
az emberek, hogy bajnokságot

Végh Gábor

nyert nem is olyan régen. In-
tegráló szerepet kívánunk be-
tölteni, hiszen más vállalkozá-
sok jelentkezésére is számí-
tunk. Természetesen helyi
erõkre is gondolok, amint ren-
dezõdnek a viszonyok, s látnak
jövõt a klubban. Erre alapozva
fogjuk a szakmai munkát fel-
építeni.

E.E.


