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Harmadszor is!
Ritka sorozat végére került
pont 2014. október 12-én este
hét után, amikor az ország
közel 3200 településén kinyitották az urnákat. Ez az esztendõ szinte végig permanens
kampánnyal telt, hiszen április
6-ával kezdõdõen három országos választásra került sor. A két
korábbi, elsöprõ Fidesz-KDNP
gyõzelemmel zárult voksolás
után az volt a kérdés: sikerülhet-e a kormánypártoknak
harmadszor is?
Az eredmények késõ éjszakába nyúló értékelése közben
már az elsõ jelentések beérkezésekor sejteni lehetett, hogy a
balliberális oldal harmadjára is
súlyos vereséget fog szenvedni
országosan, s a nagy garral
baloldali fellegvárnak, liberális
városnak hirdetett fõvárosban
is nagy fölénnyel nyer a FideszKDNP jelöltje: Tarlós István. A
kampány során számtalan helyrõl számtalanszor elhangzott,
hogy a polgároknak rettenetesen elegük van Orbán autoriter, parancsuralmi rendszerébõl, a lezajlott választás ezt az
állítást nyomokban sem igazolta vissza.
Hiába volt a demokrácia lerombolásáról, az ország tönk-

retételérõl szóló próféciák
özöne – Bokros Lajos már
egyenesen fasizmussal riogatott –, az emberek meggyõzõ
többséggel tüntették ki szimpátiájukkal a jelenlegi kormányzó erõt. Magyarázatok,
elemzések születnek majd bõven az elkövetkezõ napokban a
baloldal újabb kudarcának
okairól. Hivatkoznak majd mindenre, a Fidesznek kedvezõ új
választási rendszerre, az alacsony részvételre, a szép napos idõre stb. a harmadszori
bukás eredõit boncolgatva. Politológusok, elemzõk minden
bizonnyal felállítják majd teóriáikat, de a lehetséges okok
között alighanem élre kívánkozik, hogy Magyarországon
jelenleg hiteles baloldal gyakorlatilag nem létezik. Magukat a baloldalra soroló pártok
ideológiai alapvetése most lényegében kimerült abban,
hogy el kell takarítani Orbánt
és a Fideszt, Budapesten Tarlós
Istvánt.
A választások eredménye
napnál világosabban bizonyítja, hogy ez az ország mostani
politikai állapotában édeskevés a változáshoz, változtatáshoz. A most zajlott kampány-

Fotó: fidesz.hu
Orbán Viktor értékel… Mindhárom választást nagy fölénnyel
nyerte a Fidesz-KDNP.
ban a „gyûlölet-rendszere” állt
szemben a diktatórikusnak,
kirekesztõnek, fasisztoidnak
hazudott „Orbán-rendszerrel”.
A zsigeri gyûlölködést csak
hellyel-közzel, és igen kevés
sikerrel fedték be a politikai
lózungok, melyek a baloldal
korifeusai részérõl már ezerszer elhangzottak. A választás
végeredményét tekintve alighanem másodlagos csak a
kampány során elkövetett baloldali baklövések sorozata, a
jelöltek többé-kevésbé szerencsétlen kiválasztása. A bukás
igazi okai jóval mélyebben keresendõk. A folyamatosan „megújuló” MSZP, a Gyurcsány
vezette Demokratikus Koalíció, a magukat pártnak gondoló, valójában egy-két tucatnyi megmondó embert, akti-

vistát számláló formációk ma
nem tudnak az ország jelentõs
hányada számára befogadható
alternatívát nyújtani a kormányzó pártok programjával szemben.
Három a magyar igazság –
hangzott el gyakran a jobboldal kampányában, arra utalva,
hogy a Fidesz-KDNP választási
szövetség egy esztendõn belüli
harmadik gyõzelmére készült.
Vasárnap estére ez, a választáson résztvevõ polgárok nagy
többségének
köszönhetõen
realizálódott. A választással minden bizonnyal lezárult egy
korszak a magyar politikatörténetben. A kormányzó pártok 2014-ben harmadszor kaptak bizalmat a választóktól.
Innentõl rajtuk múlik, hogy
élnek, vagy visszaélnek-e vele.
f.l.

Fotó: fidesz.hu
Tarlós István megszilárdította pozícióját a fõváros élén.

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

14759

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

Rajz: Farkas László

Baljós elõjel

– Te, ha mindig ezek a fideszesek nyernek, akkor semmi
esélyünk sem marad, hogy megússzuk a munka alapú
állam megteremtését!...
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Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen

Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemelte a rendszerváltás utáni magyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerendszer, hiszen korábban felvetõdött ennek eltörlése is. Az országgyûlés elnöke megjegyezte, hogy jelenlétével is szimbolizálni szeretné a megyerendszer fontosságát, hiszen
ez a keresztény magyar állammal egyidõs. A megválasztott

viselõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.
A közgyûlésen két alelnököt is választottak a képviselõk. Fõállásban Pácsonyi Imre (Fidesz-KDNP), társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.
A közgyûlés döntött a tisztségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Imre
fõállású alelnök illetményét

Elõtérben a megyei közgyûlés új képviselõi.
Október 27-én délelõtt ünnepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülésére Zalaegerszegen. Az október 12-iki választások eredményeként a Fidesz-KDNP részérõl dr. Pál Attila, Pintér László, Bene Csaba, Strázsai Zoltán, Vajda László, Nagy Kálmán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, a Jobbik képviseletében Zakó László, Selmeczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi Zoltán került a testületbe, e két
párt, illetve pártszövetség frakciót is alakíthatott. A FideszKDNP frakcióvezetõje dr. Fekete Zoltán, helyettese Martinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy Zsuzsanna. Az MSZP-t Góra Balázs, a Demokratikus Koalíciót Nagy Zoltán képviseli az
új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen
részt vett – többek között – dr.
Kövér László, az országgyûlés
elnöke, Rigó Csaba kormánymegbízott, Vigh László, országgyûlési képviselõ, Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Naszvadi György államtitkár, közgazdász, Horváth
Ferenc, a muravidéki nemzeti

közösség elnöke és dr. Gyimesi Endre volt országgyûlési
képviselõ.
Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a résztvevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrendjét. A résztvevõk néma fõhajtással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Veér Miklósról, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.
Dr. Tóth László, a területi
választási bizottság elnöke
adott tájékoztatást a voksolás
eredményérõl, s bejelentette,
hogy Sáringer-Kenyeres Tamás (Fidesz-KDNP) idõközben lemondott mandátumáról.
A következõ ülésen döntenek
arról, hogy ki töltheti be a
megüresedett helyet.
A közgyûlési tagok eskütétele után került sor a megyegyûlés új elnökének megválasztására. Erre a posztra a Fidesz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét jelölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy pártja nem él jelölési jogával. A
titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.

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

•

új elnöknek és a megyegyûlés
tagjainak sok sikert kívánt az
elkövetkezendõ öt évre.
Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október
12-iki szavazáson való résztvételt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a közgyûlésben a többi párt kép-

605.781 Ft-ban, Bene Csaba társadalmi megbízatású alelnök
tiszteletdíját pedig 302.891 Ft-ban
határozta meg. A közgyûlés a
tisztségviselõk részére illetményük/tiszteletdíjuk 15%-ának
megfelelõ összegû költségtérítés megállapításáról határozott.
E.E.
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„Az eredmény nagy megtiszteltetés és egyben felelõsség”
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg új polgármesterével
A rendszerváltás utáni korszak negyedik polgármesterét
választották meg október 12én Zalaegerszegen. Balaicz
Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje
Bogár Imrét (4 év), dr. Gyimesi Endrét (16 év) és Gyutai
Csabát (4 év) követi e tisztségben a zalai megyeszékhely
élén.
– Nem hagyhatom ki az új
megszólítást: Polgármester úr
– bár az elõrejelzések FideszKDNP-sikert ígértek –, számított ilyen magabiztos gyõzelemre?
– Az, hogy valamennyi egyéni választókörzetben a jelöltünk nyert, nem újdonság, hiszen 2006-ban és 2010-ben is
azonos volt az arány. A polgármesterválasztás végeredménye
viszont tényleg példa nélküli,
hiszen 63,5 százalékot sikerült
elérnünk. A rendszerváltás utáni önkormányzati választásokra visszatekintve ez a legjobb
eredmény.

– Ha jól tudom, ez dobogós helyezést jelent a megyei
jogú városok esetében…
– Valóban így van. Ez az
eredmény igen nagy megtiszteltetés, ugyanakkor felelõsség
is. A választáson részt vett egerszegi polgárok határozottan
kiálltak egy jó program és egy
ambiciózus csapat mellett.
Most rajtunk a város szeme,
meg kell hálálnunk ezt a bizalmat.
– Ha már csapatot említett, maradjunk a sportkifejezéseknél. Úgy nyertek fölényesen, hogy sok újoncot avattak,
akik nem okoztak csalódást,
sõt rutinos társaikhoz hasonló eredményt értek el.
– Kampány közben is sokat
fejlõdött a formájuk, s olyan is
van közöttük, aki egészen kiemelkedõ eredményt ért el,
olyant, amit a tapasztalt társak
is megirigyelhetnének. Elégedett vagyok mindenki teljesítményével.

Balaicz Zoltán: – Most rajtunk a város szeme, meg kell hálálnunk ezt a bizalmat.

A Fidesz megköszönte
A Fidesz Zalaegerszegi Szervezete október 25-én vacsoraesten mondott köszönetet annak a több mint 500 embernek, aki bármilyen módon segítette az önkormányzati választási kampányt. A rendezvényen köszönetet mondtak az
aláírásgyûjtõknek, a szavazóköri delegáltaknak, az ajánlóknak, a telefonos akcióban
résztvevõknek, az önkénteseknek, a tanácsadóknak, a kampánystáb tagoknak, és minden
olyan párttagnak, vagy szimpatizánsnak, aki hozzájárult
ahhoz, hogy az október 12-i
választáson közel 64 százalékos eredményt elérve Zalaegerszeg rendszerváltoztatás
utáni történetének legjobb
eredményét érték el, a 23

megyei jogú város közül pedig
a harmadik legjobb helyen
zártak.
A köszönetnyilvánító vacsoraesten beszédet mondott: Bali Zoltán kampányfõnök (önkormányzati képviselõ, a gazdasági bizottság elnöke), Vigh
László országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ-helyettes (a
Fidesz zalaegerszegi választókerületi elnöke), Rigó Csaba
kormánymegbízott, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetõje,
Lázár Kiss Barna András, az
erdélyi Barót polgármestere,
Fabio Gentile, az olaszországi
testvérpárt, a Forza Italia regionális kampányfõnöke (a
testvérváros, Gorizia közgyûlési elnöke) és Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere.

Több száz segítõnek mondtak köszönetet.

A gyõztes csapat…
– Nem hagyhatjuk ki az
utódja teljesítményét. Bali Zoltán öntõl vette át a stafétabotot…
– Nyolc éve dolgozunk
együtt. Akkor már kampányfõnök voltam, õ pedig plakátragasztással kezdte politikai
pályafutását. Nyolc év alatt lépésrõl lépésre jutott el addig,
hogy mintaszerûen irányította
a mostani kampányt. Olyan tapasztalatokat szerzett e nyolc
év alatt, amiket hasznosítani
tud további pályafutása során.
Köszönöm a munkáját, s további sikereket kívánok neki kampányfõnökként, mondjuk a következõ tíz évre.
– Gondolom már keresik
az õ utódját is a tervszerûség
jegyében. A B. Z. monogram a
Fidesz egerszegi kampányfõnökeinek védjegye? Balaicz
Zoltán és Bali Zoltán után
csak újabb B. Z. jöhet?
– Természetesen elõnyt élveznek majd a kiválasztásnál,
de nem ez a fõ szempont… No,
de félre a tréfával; ez véletlen
egybeesés volt csupán!
– Két fontos dolgot emelnék ki azok közül, amit az
ajánlóívek gyûjtése elõtt emlí-

tettek. Az egyik az, hogy egy
újszerû hangvétel jellemzi
majd a kampányukat, így
mutatják be a programjukat. A másik pedig az, hogy
nem foglalkoznak a riválisokkal.
– Zalaegerszeg viszonylag
eddig is a béke szigete volt
Magyarország politikai térképén. Ha már egyszer új, fiatal
jelölteket bevonva indulunk a
választáson, akkor a programunkat bemutató kampány is
ilyen hangvételû legyen. S ha
lesz is az ellenfél részérõl negatív megnyilvánulás, azt figyelmen kívül hagyjuk.
– A felkészülésnek vége, a
meccset október 12-én lejátszották. Most a dolgos hétköznapok jönnek, amik sok szempontból nehezebbek, mint a
kampány hetei, vagy maga a
választás. Mik a legfontosabb
teendõk ezekben a napokban?
– Az átadás-átvétel volt
ezeknek a napoknak a fontos
programja. S ami nagyon lényeges: sor került az alakuló
közgyûlésre, a tisztségviselõk
megválasztására.
E.E.
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„Õsbunkó, bugris vidék…”
szerû emberhez, s beszélgetõpartneréhez, Pityinger Dopeman Lászlóhoz, az Orbán-szobor fejével focizó alternatív
köztársasági elnökhöz.
Egy-két sürgõs elintéznivaló azonban néhány napig még
e bugris vidékhez kötött. Már

indultam volna, amikor kiderült, hogy a civilizált Budapestet is elérte az „õsbunkóságnak”
nevezett járvány. A fõvárosban
is nyert a Fidesz-KDNP.
Fölösleges lett volna útnak
indulni…
E.E.

Ágnes asszony, elment a busz…!
Zsák a foltját… Tóta W. Árpád és Pityinger Dopeman László az
ATV stúdiójában.
Az ATV minapi Hírvita címû mûsorában az egyik meghívott vendég a következõket
mondta:
„Budapest azért civilizált
város, nem az az õsbunkó,
bugris, népviseletben ugráló
vidék.”
Egy-két nappal az önkormányzati választás elõtt mondta ezt Tóta W. Árpád a tv stúdiójában. Szegény, nem tudta
még akkor, hogy vasárnap estére ez a civilizált Budapest
hasonlítani kezd az „õsbunkó,
bugris vidékhez”, hiszen Tarlós István, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje újra – immár
öt évre szóló – bizalmat kap,
ráadásul a fõvárosi közgyûlésben az eddiginél is nagyobb
többsége lesz a kormányzó
pártkoalíciónak.
De ki is ez a Tóta W. Árpád?
Eredetileg angoltanár, de ezt a
szakmáját pillanatnyilag nem
gyakorolja. Elsõsorban médiak-

ritikával, közéleti publicisztikával foglalkozik, ám a bloggerkedés sem áll tõle távol. E
fontos tevékenységek mellett
elõszeretettel foglalkozik az
egyházakkal is. Egy korábbi
írásában például azt fejtegette,
hogy a kereszténység nem
életpárti, mert a jelképe egy
megfeszített hulla. Ehhez képest az már konszolidált vélemény volt tõle, hogy a zsoltároskönyv szemét, a pünkösd
pedig baromság.
Hát, a mûsor láttán, s Tóta
W. Árpád hallatán a maradék
önbizalmam is elszállt. Bár
népviseletbe még soha nem
öltöztem, de a keresztény hit
életigenlését valló, a pünkösdöt nem baromságnak, hanem
ünnepnek tartó õsbunkó, bugris vidékiként csodálni kezdtem Tóta W. Árpádot.
S attól a pillanattól a civilizált fõvárosba vágytam. Hogy
minél közelebb legyek e nagy-

Rajz: Farkas László

Narancsszínû az ország

– Ráadásul az asszonynak is narancsbõre van!

Fotó: facebook
Ez a „busz” alighanem elment…
A baloldal kampányát szinte mindvégig beárnyékolta az
a példátlan bakisorozat, amit a
pártok jelöltjei – élen szegény
szerencsétlen Falus Ferenccel
– a választási felkészülés során
elkövettek. A gyakran röhejes,
máskor tragikomikus kampányvideók, védhetetlen elszólások alighanem valamilyen
mértékben rombolták az ellenzéki jelöltek amúgy sem túl sok
sikerrel kecsegtetõ esélyeit.
A kampány utolsó etapjában lett „közkinccsé” az MSZP
budapesti elnökségének videója. Ebben az „alkotásban”
Kunhalmi Ágnes, a szocialisták fõvárosi elnöke szólaltat
meg gyerekeket. Ismerõs az a
mondás, hogy az a film, amelyben gyerek és kutya is fõszerepet kap, számíthat a közönség kegyeire. Kunhalmi vélhetõleg ilyen megfontolásból
vette a gyerkõcöket kampány-

filmjébe. Meglehet, elég otromba dolog gyerkõcöket felhasználni kampánycélokra, de
„a cél szentesíti az eszközöket”
régi „igazsága” szerint, a kiváltott hatás a lényeg. (Ágnes
asszony – amit egyébként gyakran hangsúlyoz – oktatáspolitikus. Furcsa pedagógiai érzékkel van megáldva.)
A szóban forgó videó képkockáin az egyik gyereknek
azt a nyilván erõs humor-bombának gondolt kérdést adták a
szájába, hogy: „Miért áll meg a
7-es busz a Mészáros Lõrinc
téren a Semjén Zsolt lovasszobra elõtt is?” A harminc év
múlva bekövetkez(het)õ közállapotokat célzó kérdés (többi
mellett) láthatóan nem mozgósította tömegesen a budapestieket.
Ágnes asszonynak viszont
alighanem elment a busz…
f.l.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Négyszer is lehulltak a falevelek (3.)
Nemeshetési tüzérek a Nagy Háborúban
A Nagy Háborúból szerencsésen hazatért nemeshetési
tüzérek közül Kálmán Mihályt még személyesen ismerhettem. Mihály bátyánkat – a
sok Kálmán nevezetû lakos
megkülönböztetése végett is –
„11-es Miskának” hívták a falubeliek. Az egykori tüzér obsitos eredetileg a 11. királyi
huszárezredhez vonult be. A
háborúból való hazatérte után
elõszeretettel mesélt huszár
éltérõl. Történetei a rossznyelvek szerint nem nélkülöztek
némi „háryjánosi” elemeket
sem. A hajdani hadfi a világháború idején már a tüzérségnél szolgált. Megjárta a
szerb és az orosz frontot, majd
a déli harctéren küzdött egészen 1918. július 28-ig. Az egykor volt csaták pusztító erejérõl adunk itt közre egy érzékletes szemelvényt A MAGYAR TÜZÉR címû kötetbõl:
„A legénységet mámor fogta el: végre lõni, lõni; eltaposni
a Porta di Manazzo szörnyét,
mert onnan jöttek a 30,5 cm-es
lövedékek, amint azt a Bassonon lévõ figyelõ is megállapította. Zubbony, ing leke-

rült, Jelzõtábla-számok. Ütközõ
lövedék, csörömpölõ hüvely,
csúszó zár. Össztûz. Lökés az
ütegen, gránát zúg tovább.
Csõfarból szürke gõz. Kész tûz! Az üteg tüzelése valóságos
tûzvihart kavart fel, a becsapódások egybefolytak. Össztûz! Négy láng lobbant fel az
erõdöt burkoló füstfelhõben.
Tompa dübörgés a becsapódás. Tûz! Csattanó zár, csengõ,
láng, ívelõ hüvely. Tûz! Visszatámolygó csõ, repülõ zár, hüvelycsörgés. Tûz! Lángoló test,
maró füst, izzó hõség. Tûz!
Saját zsírjától lángbborult löveg, vizes pokrócok csattogása, sistergés, gõz, elhaló láng…
Új cél, új számok, új láz.
Ellenõrzõ-lámpa tévelygõ fénye. Tûz! Ziháló mellek, füstös
arcok, csurgó veríték. Tûz!
Egyszerre zúgó ütés érte a
tornyot. tûzgolyók sercegtek a
kupolán. Csak 28-as találat; hegye az acélba törött s összeforrasztotta az ütött lyukakat.
Tovább, tûz! Új cél, új számok,
tûz! Az irányzó kézi kerekei
lázas sietséggel forogtak, parancsokat villámgyorsan hajtottak végre, hiszen minden

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!

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

• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

um

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

ik
ar

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

ng
Hu

Olvassa az idén 25 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Kálmán Mihály fotója (jobb felsõ sarokban) az idézett kötetben.
lövés meghozhatta a megváltó
találatot. Tehát tüzelni, tüzelni,
életre-halálra.
Hirtelen förtelmes lökés
érte az ütegtömböt. A kezelõk
a lövegnek dõltek, zuhantak
alá, egymásra estek. Alulról
füst szivárgott a tornyokba, a
világítás elaludt. Fulladó emberek; oxigénkészüléket kutató,
tömlõket megragadó kezek.
Lábdobogás, kiáltás, zuhanás
az üteg folyosóin. Mindenütt Katonai pályafutása az I. vifüst, balra beton- és vashalmaz. lágháborúban.
És végre napvilág, mely a 4.
torony helyérõl a rombolás e talp maradványa s közte véres,
mûvét világította meg. A ku- füstös gomolyag: a kezelõlepola hiányzott, a tarack el- génység.”
tûnt. Görbült vaslemez, haj(Folytatjuk.)
lított acélsínhalmaz, a lövegf.l.

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Globalisták, oligarchák és civilek a demokráciában

A Clinton-házaspár alapítványának érdeklõdése nem új keletû
a magyar szocliberális szervezetek iránt.
Hazánk a 90'-es évek fordulóján némi közönnyel, de
ugyanakkor nagyfokú naiv várakozásokkal telve lépett a
rendszerváltoztatás útjára. A
közönyt mutatta, hogy említésre érdemes erõszakos, az eseményeket gyorsítani igyekvõ
cselekmény, rendzavarás nem
kísérte az átalakulás folyamatát, de az még inkább, hogy
1990 tavaszán az elsõ szabad
választásokon a részvétel még
a hatvan százaléktól is jócskán
elmaradt.
Az emberek jószerivel azt
gondolták, hogy az induló pártok mindegyike – ugyan más
és más ideológiai alapot követve – de a népjólét emeléséért,
jószerivel gyors emeléséért, a
fejlett Nyugathoz való felzárkózásért – dolgozik, azaz a dolgok menetét valahol a többségi választói akarat fogja meghatározni, és a rendszerváltás a
tízmillió állampolgár többségi
akaratának megfelelõen megy
végbe.
A baloldalinak címkézett
pártalakulatokról (beleértve
az utódpártot) egyfajta szociálisan érzékeny képzet volt az
elfogadott, míg a jobboldaliakról azt vélték, hogy inkább a
tulajdon gyors magánosításának, a vagyoni és jövedelmi
rétegzõdés gyorsabb útját követik. Tõlük várták a kommunizmusban elkobzott magánvagyonok visszaszolgáltatását
is. Fogalomrendszerükbõl hiányoztak azok a nemzetközi
összefüggések, amik alaposan
felülírták a várakozásaikat.
Több, mint két évtizednek
kellett eltelnie, hogy a magyar
társadalom rádöbbenjen, nem

csak gazdaságunk nyitott és
van kitéve a külvilág hatásainak, de a hazai társadalmi politikai ügyek alakulása ugyanazon hullámzástól jószerivel
jobban függ, mint a hazai választói akarattól. Nem véletlen,
hogy a választások zöme az
elmúlt negyedszázadban inkább volt valami ellen, mint
valamit megerõsítõ jellegû,
azaz az éppen kormányzókat
mindig leváltották, mint megerõsítették volna. Példa volt
arra is, hogy a váltás inkább
megszokásból, mint valós jól
felmért választói többségi érdekbõl történt, inkább annak
hiánya jellemezte (2002).
Sokáig rejtve maradt és
még ma sincs teljes terjedelmében feltárva a kapcsolatrendszer és a mechanizmus,
ami és amiként a kormányzati
cselekedeteket a választóknak
tett ígéretektõl és a reális várakozásaitól rendre eltéríti.
Mindenképpen célszerû a
meghatározó szerepkörrel bíró globalista az oligarchikus és
a civil ügyekrõl szót ejteni.
Máig feltáratlan – de attól még
tény – a „sikeres” erõfeszítés,
amit a hajdani SZDSZ és a vele
szorosan együttmûködõ globalista szereplõk tettek, hogy
hazánk gazdaságának gerince
globális szereplõk tulajdonába
kerüljön. A tulajdon magánosítása lényegében az általuk
képviselt recept szerint valósult meg, a neoliberális – a gazdaságban való állami tulajdonosi részvételt elutasító és a
szabályzói funkciókat is minimumra csökkentõ – állameszme jegyében, aminek a társadalmi szférákban is a teljes és

korlátlan liberalizmus felelt
meg. Ellentétben más a régióban lévõ országokhoz ehhez
még erõs helyi oligarcha szövetségesekre sem volt nagy
szükség, inkább támaszkodtak
a választói várakozásokkal mindig szembe menetelõ de ragadványként nevét megõrzõ
baloldalra és a köré felépített
és megkérdõjelezhetetlenül civilnek kikiáltott véleményvezér struktúrákra. Ezek életben
tartására rendelkezésre állt a
mindenkori állam és gazdasági
szervezetei, alapítványokon, jól
fizetett médiákban elhelyezett
reklámokon keresztül, valamint a pártállamtól akadálymentesen átmentett vagyon.
A 2010-es választásokig a
hazai gazdaság külföldi érdekû
mûködtetéséhez szükséges „eszmei véleményvezéri töltet”
életben tartásához szinte alig
volt szükség a valódi érdekeltek áldozatvállalására. A hazai költségvetésbõl mûködõ
szervezeteink is nekik dolgoztak, élükön a jegybankkal.
Ukrajnában viszont a Nyugathoz és az oroszokhoz kötõdõ vagyonos oligarchia vezeti
a politikai küzdelmeket, a civilek szinte szerepnélküliek.
2010 óta a civil szervezet fogalma alapos okkal a górcsõ
alá került, hiszen ez a kellemes
helyben elõállított létfenntartási mód megszûnt, kényszerûségbõl elõtérbe kellett lépniük
a valódi érdekelteknek. Tovább
nem övezhette titok, hogy akár
a darabokra szakadt volt kormányerõk alakulatainak, vagy
éppen a friss parlamenti pártok háttérszervezeteinek finanszírozásában szerepet vállalók honnét és mennyit utalnak. A civil álca is több esetben fellebbent, mögötte kivillantak a külsõ érdekek és a
kapcsolatrendszer is láthatóvá vált, ami egy negyedszázadig sejtelmes homályba burkolódzott.
Végleg kérdéssé vált a legendás függetlenség. Igen, ezt
végre a választó is észrevette és
dühös miatta, mert rájött, hogy

sokszor és vészesen megtévesztette a „független” civil
álca. Ezért kutakodik és egyre
mélyebbre ás. Szeretné tudni,
hogy kik és miként mozgatják
a szálakat. Oda jutott, hogy kedélyesen mosolyog és már
távolról sem ijedten, amikor a
világ elsõ hatalmának elnöke
éppen a civileket félti, mert
joggal kérdezi, hogy miféle
civileket, talán az olyanféléket,
amiket politikai céljaik leplezésére építettek fel? Az olyanokét, akiktõl õ és körei
ugyancsak tekintélyes dotációt
kapnak? Ráadásul nem is kell
messze mennie, hogy igazát a
választó is megtalálja. Rossz
sejtései alátámasztására konkrét példát is lát arra, hogy a
jogtalanságokat a parlamentben szóvá tenni hivatott, magyar költségvetésbõl finanszírozott hivatalba is kedélyes
álcivil beépülés történt. Jogosnak találná azt is, hogy a
politika felkent szereplõirõl is
tudni lehessen, hogy van e a
hazain kívül is jogosultságuk
más országok útlevelére, vagy
tagjai-e nem nyilvános nemzetközi társaságoknak, kapnak-e
ott instrukciókat, vádaskodnak-e hazánk ellen.
Sok további tudásra van ahhoz szükség, hogy a demokrácia eredményes mûködtetéséhez a világ mai sokoldalú és
felettébb bonyolult függésrendszerének ismeretében eljussunk. A civileket a politikailag motivált álcivilektõl azonban célszerû, talán törvényi
erõvel is elkülöníteni, hogy a
valódi civileket meg tudjuk
becsülni.
A valódi civilek mindig
hasznos kritikusai lehetnek
ugyanis az éppen regnáló kormánynak, de ilyen összekevert
állapotban rendszerint rájuk is
gyanakszanak, pedig a baráti
építõ kritikára mindig szükség
van, azért csak az önteltek
sértõdnek meg, a bölcsek, ha
nem is örülnek, de építkeznek
belõle.
Boros Imre
közgazdász

www.zalatajkiado.hu
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„Nagy kihívás a felkérés”
Beszélgetés Vadvári Tiborral, Zalaegerszeg új alpolgármesterével
Ahogy ígérte, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg október 12-én
megválasztott polgármestere
nem várt sokáig. Azt már korábban jelezte, hogy egyik helyettesének Gecse Pétert szemelte ki, aki az elõzõ ciklusban is tagja volt a közgyûlésnek. Az viszont meglepetést
okozott, hogy a másik alpolgármesteri posztra Vadvári
Tibort, a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Gazdálkodási Karának
dékánhelyettesét kérte fel. Vele beszélgettünk.
– A Vadvári-családdal kapcsolatos védjegy a matematika-fizika szak. Az édesanyja
és az édesapja is ezekre a
tárgyakra tanította a zalaegerszegi diákokat.
– A szüleim a város elismert középiskoláiban tanították ezt a két tárgyat. Édesapám
késõbb közéleti pozíciót is
betöltött, egy ideig tanácselnökhelyettese volt Zalaegerszegnek.
– Ez az õ történetük…
Visszakanyarodva az ön pályafutására, lefogadom, hogy
a Zrínyi-gimnázium diákja
volt…
– Igen. Aztán az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen
szereztem diplomát 1989-ban,
miközben az Eötvös Collégium
hallgatója is voltam.
– Közben valami rendhagyó eset is történt. Még tanult, de már tanított. Éppen
abban a gimnáziumban, ahol
érettségizett…
– Az akkori igazgatónak, dr.
Vajda Istvánnak nagy szüksége
volt egy matematika-fizika szakos tanárra. A szakmai gyakor-

latot valódi tanítással kezdtem
a Zrínyiben. Szakdolgozatot készítettem, lediplomáztam, attól kezdve teljes jogú tanára
lettem a Zrínyi-gimnáziumnak,
egészen 2001-ig.
– Aztán kapcsolatba került a fõiskolával…
– 1994-ben óraadónak hívtak a matematika tanszékre.
2001-ben az akkori intézményvezetõ, dr. Tóth József felkért,
hogy vállaljam a matematikastatisztika tanszék vezetését.
2008-ban újabb felkérés következett: legyek a helyettese!
2010-tõl, az intézmény karrá
válásától a dékánhelyettesi pozíciót töltöm be. A szakmai
pályafutásomhoz tartozik, hogy
a doktori iskola elvégzése után
a gyõri Széchenyi Egyetemen februártól lehetõségem
nyílik a fokozatszerzési eljárást elkezdeni, a fokozatszerzés az ezt követõ egy - másfél
évben lesz.
– Mi volt a konkrét feladata a fõiskolán?
– Elsõsorban oktatási ügyekkel foglalkoztam. Amióta van
mûszaki képzés is, óraadóként
is részt vettem az oktatásban.
– Volt elõzménye, hogy
megkeresik és felkérik alpolgármesternek?
– Teljesen váratlanul ért.
– Nehéz volt a döntés?
– A dékánhelyettesi munka
alapos, precíz munkát igényel,
de nem a kreativitás kerül
elõtérbe. Ez a feladat egy új
kihívás, ami érdekel.
– A napi városvezetési
munka is?
– Már nyáron látható volt,
hogy a Fidesz-KDNP csapata

Rajz: Farkas László

Október: A látás hónapja

– Doktor úr, ez most a rögvalóság, vagy ennyire torzít az
okulárém?!

Vadvári Tibor: - Elkerülhetetlen, hogy elmondjam a véleményemet várospolitikai és gazdasági kérdésekrõl. Ezt nyilván hallhatták, s tovább is adhatták.

Osztályfõnökként 2001-ben végzett tanítványaival a Zrínyigimnáziumban.
nagy valószínûséggel megnyeri a választást, ráadásul egy
olyan összefogás is körvonalazódott, ami a város jövõje
szempontjából fontos és bíztató. Zalaegerszeg nem marad
magára, hiszen a választókerület országgyûlési képviselõje, a kormánymegbízott és a
megyegyûlés új elnöke is egy
erõs Zalaegerszegben, Zala
megyében érdekelt. Az új képviselõ-testület is egy fiatalos,
dinamikus csapat.
– Ez még mindig nem ad
magyarázatot arra, hogy miért
önt kérték fel alpolgármesternek…
– Értelmes, konstruktív programokat képviselõ emberekkel gyakran találkoztam az elmúlt idõben. Ilyenkor elkerülhetetlen, hogy elmondjam a
véleményemet várospolitikai
és gazdasági kérdésekrõl. Ezt
nyilván hallhatták, s tovább is
adhatták. Balaicz Zoltánnal
nagyon sokat beszélgettünk a

felsõoktatásról, õ nagyon erõs
szálakkal kapcsolódott, kapcsolódik ehhez a területhez.
Együttmûködésünk alapja a
kölcsönös tisztelet és a segítségnyújtás.
– Elõreléphet ezen a területen Zalaegerszeg?
– Vannak eredmények, amik
eddig nem kaptak megfelelõ
nyilvánosságot. Szakképzésben
(szakközépiskolák, szakmunkásképzõk stb.) már korábban
beindult a duális képzés. A
mûszaki felsõoktatásban (Gyõr,
Kecskemét, Zalaegerszeg) három éve kezdõdött, és ebben a
tanévben újdonságként Zalaegerszegen (az országban
egyedülálló módon?) a közgazdász képzésben is indítottunk
duális képzést. Ezt a folyamatot a budapesti központ is
nagy érdeklõdéssel figyeli. A
célunk az, hogy megállítsuk a
mérnökök, közgazdászok elvándorlását Zalaegerszegrõl.
E.E.
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Lyukas zászlók alatt
Forradalom és szabadságharc 1956

A lyukas zászló az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik
szimbóluma lett.
Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála változást hozott a
magyar politikában is. A magát
Sztálin legjobb tanítványának
tartó Rákosi Mátyást szovjet
„rendelésre” eltávolították posztjáról, s a reformer Nagy Imre
lett a miniszterelnök. Nagy a
korábbi, kizárólag a szovjet
rendszerhez igazodó, az ország erejét, képességeit meghaladó gazdaságpolitikai irányvonal helyett, új stratégia megvalósításába kezdett. Az addig
a nehéziparra koncentráló, a
mezõgazdaságot elhanyagoló
illetve kizsigerelõ irányzattal
szemben a könnyû- és kisipar
feltámasztását tûzte ki célul;
könnyítéseket vezetett be a
mezõgazdaságból élõk számára is és közkegyelmet gyakorolt.
Egy-két év telt el csupán, s
a régi rend itthoni hívei és a
szovjet „felsõbbség” is egyre
inkább úgy látták, hogy Nagy
Imre reformpolitikája veszélyezteti a kommunista rendszer alapjait. Hruscsov Moszk-

vába hívta tárgyalásra – de
inkább eligazításra – Rákosit
és Nagyot. A mindvégig szovjet
forgatókönyv szerint zajló megbeszélésen az a határozat született, hogy Rákosi vezetõ szerepét vissza kell állítani, „de
Nagy elvtárs tekintélyét is meg
kell õrizni”. Moszkvából hazatérve egyik fél sem tartotta be
a megállapodást. Rákosi ott
próbálta folytatni, ahol 1953ban abbahagyta, Nagy Imre pedig arra törekedett, hogy a
nevével fémjelzett „új szakasz”
eredményei legalább részleteikben megmaradjanak.
A politikát azonban Rákosi
minden restaurációs kísérlete
ellenére sem lehetett már az
1953 elõtti sztálinista irányvonal szerint folytatni. A háttérbe szorított Nagy Imre körül
már szervezõdött egy kör,
melynek résztvevõi elutasították a kommunista párt irányításával folytatott gazdaságpolitikát; egyáltalán megkérdõjelezték Rákosi Mátyás elsõ számú vezetõi posztjának létjogo-

Rákosi restaurációs kísérlete nem sikerült.

sultságát. Megalakult a DISZ
(Dolgozó Ifjúsági Szövetség)
kebelén belül a Petõfi-kör,
melynek reformer gondolkodású egyetemisták voltak a vezetõi és tagjai. Az Írószövetségen belül is új szelek kezdtek
fújdogálni. A korábban kizárólag a rendszer szekértolójaként mûködõ szervezetben
egyre inkább felerõsödtek a
kritikus hangok.
Ilyen elõzmények után köszöntött Magyarországra 1956
õsze. Az országban egyre inkább erõsödött a kommunista
diktatúrával szembeni ellenérzés a munkásság széles tömegeiben, a különbözõ mozgalmi
címszavak (Sztahanov-mozgalom, munkaverseny felajánlás
stb.) fedése alatti kizsákmányolás miatt. A parasztságot ismét
erõszakos eszközökkel kényszerítették a szövetkezetekbe;
számos ellenséges intézkedés
szaporította a vidék lakosságának amúgy sem csekély mértékû gondjait. Az értelmiség
köreiben is érezhetõen elõtérbe kerültek a rendszer megreformálását sürgetõ hangok.
Mondhatni 1956 õszén forradalmi helyzet alakult ki Magyarországon. A felforrósodott
politikai helyzet új impulzust
kapott a Lengyelországban bekövetkezett forradalmi események miatt. Október 22-én az
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lett álltak ki, míg mások inkább lövettek volna. Így történt, hogy elõször betiltották a
demonstrációt, majd Piros
László belügyminiszter néhány órával késõbb megadta
az engedélyt.
A Mûegyetem diákjai a tervek szerint a magyar-lengyel
barátság szimbolikus alakjának, Bem József tábornok
szobrához indultak. Egy másik
csoport a Petõfi szobornál
gyülekezett, ahol Sinkovits
Imre elszavalta a Nemzeti Dalt,
majd felolvasták az ifjúság 16
pontját. A vonuló diákokhoz
tömegesen csatlakoztak a délelõtti mûszakból hazafelé tartó
munkások, s mikor a Bem téren egyesültek a tüntetõk, már
200 ezresre duzzadt a tömeg.
A tüntetõk kivágták a nemzeti
zászló közepébõl a szovjet
mintára rajzolt, un. „rákosista”
címert, így született meg a
forradalom és szabadságharc
tárgyi jelképe: a lyukas zászló.
A tüntetés szervezõi által már
kontrollálhatatlan tömeg egyik
fele a Rádióhoz ment, hogy
közzé tegyék a 16 pontot. A
másik rész a Parlament épülete elé vonult és Nagy Imrét
követelte. Innentõl felgyorsultak az események.
A Rádiónál a karhatalmisták belelõttek a tömegbe. Itt
születtek a forradalom elsõ

Nagy Imre körül már szervezõdött egy kör, amely reformot
akart.
egyetemisták
elhatározták, halálos áldozatai. Az idõközhogy másnap szimpátiatünte- ben fegyverekhez jutó tüntetést tartanak a lengyelek for- tõk és az épületet védõ karradalma mellett.
hatalmisták között tûzharc
Felvirradt 1956. október alakult ki, reggelre az épületet
23-a, az a nap, amellyel indult az ostromlók elfoglalták, s a
az az eseménysor, ami meg- Rádiót a Parlamentbe költözdöbbentette a világot. A ma- tették. Az Országház elõtt
gyar kormány- és pártküldött- összegyûlt tömeg nem szûnõ
ség tagjai Jugoszláviából ha- követelésére Nagy Imre megzatérve, elképedve, teljes döb- jelent az erkélyen, de az „Elvbenetben hallgatták, hogy mi a társak!” megszólítással kezdett
helyzet Budapesten. A pártve- beszédével nem aratott tetzetésben parázs vita alakult ki szést a hallgatóságban. Még
arról, hogy engedélyezzék-e az azon éjszakán történt, hogy az
egyetemisták által meghirde- egyre inkább radikalizálódó
tett szolidaritási tüntetést. Vol- tömeg egy része az elnyomás
tak, akik az engedélyezés mel- jelképeként „tisztelt” Dózsa
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György úti Sztálin szoborhoz
ment, s ledöntötték a nyolc
méteres monstrumot.
Másnapra Hruscsov a Budapest
környékén állomásozó harckocsikat a fõvárosba rendelte, s
október 24-én megkezdõdött a
fegyveres harc a szovjetek és a
forradalmárok között. A fõvárosban kialakultak a felkelés
központjai: Baross tér, Széna
tér, Corvin köz, Mester utca,
Tûzoltó utca, ahonnan a késõbb legendássá lett parancsnokok irányították a jobbára
elavult fegyverekkel, Molotov
koktélokkal harcoló forradalmárokat a szovjet páncélosok
ellen.
Mint avartûz a száraz parlagon, úgy futott szét a budapesti események híre az or-
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csok. A régi rend azonban
nem adta könnyen a hatalmát.
Vidéken több áldozata volt a
sortüzeknek az elsõ napokban,
mint a fõvárosban. Egyedül a
hírhedt mosonmagyaróvári
sortûz több mint száz halálos
áldozatot követelt. Az ÁVH
kemény ellenállása ellenére a
magyar vidék hõsiesen megvívta a maga harcát. A magyar
falvakból
élelmiszer-szállító
konvojok százai indultak Budapestre, hogy segítsék a szovjet szoldateszka és itthoni csatlósuk, az ÁVH ellen harcoló
felkelõket, illetve a fõváros
lakosságát.
A harcok mellett rohamtempóban zajlottak a politikai
események is. A történések
sodrában a forradalom kezde-

Tüntetés a Bem-szobornál.
szovjet csapatok kivonulásának elérése és az ÁVH feloszlatása voltak a sarokpontjai. Az
október 28-tól november 3-ig
tartó idõszak valójában a forradalom gyõzelmi idõszakának
számított. Minden jel arra mutatott, hogy a magyar nép
megteremtheti
szabadságát.
Közben már a Szovjetunióban
megszülettek a magyarországi
forradalom és szabadságharc
leverésének tervei. Andropov
nagykövet november 1-én magához kérte Münnich Ferencet
és Kádár Jánost, majd meglepetésükre Moszkvába repült
velük. Ott közölték velük,
hogy vagy támogatják a szovjet
terveket, vagy nem térhetnek
haza, s keresnek helyettük más
vezetõket. Kádárék bizonyos
feltételek hangoztatása mellett
elfogadták a szovjet „felkérést”.
November 4-én hajnali 4 órakor a Forgószél hadmûvelet
értelmében megkezdõdött Magyarország lerohanása. A szovjet hadsereg legmodernebb, T55-ös tankjai újra végigcsörömpöltek Budapest utcáin. S
hiába volt a szinte utolsó töltényig tartó hõsies ellenállás, a

A ledöntött Sztálin-szobor.

„pesti srácok” szabadságharca
az irdatlan túlerõvel szemben
törvényszerûen elbukott. A
kádári árulást követõen példátlan megtorlás következett.
A hithû kommunistát, a forradalom hevületében a nemzet oldalára sodródott Nagy
Imrét Kádár vérbírói halálra
ítélték.
A forradalom és szabadságharc viharában volt véráldozat
mégsem volt hiába való. Egy
kis nép megmutatta, hogy
nincs az az elnyomás, amely
örökké való lehetne. A magyar
nemzet 1956-os felkelése ámulatba ejtette a világot. Sokan
akkor döbbentek rá a kommunizmus eszméjének dogmái
milyen távol állnak a mindennapi valóságtól. Hogy a fennen
hirdetett magasztos eszmék
pusztán leplet szolgáltatnak a
népek könyörtelen elnyomásához. Az 56-os magyar forradalom bukása ellenére is az
elsõ pörölycsapás volt, amely
rést ütött a szovjet világuralmi
törekvések és kommunista eszmerendszer megdönthetetlennek látszó bástyáján.
f.l.

A Magyar Rádió épülete… A forradalom egyik fontos helyszíne.
szágban. A vidék nagyvárosai
csatlakoztak elõször a forradalomhoz, de egy-két nap telt
csak el október 23-a után, s a
legkisebb településeken is elzavarták a Rákosi-rendszer
helytartóit, s országszerte
megalakultak a munkástaná-

tén még inkább ellenkezõ
Nagy Imre egyre közelebb került a forradalom eszmeiségéhez. Október 28-ra kialakította
programját, melynek a Nemzeti Demokratikus Mozgalom
világ általi elfogadtatása, a
fegyverszünet megkötése, a

Nagy Imrét Kádár vérbírói halálra ítélték.
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Hagyományteremtõ szándékkal Választás után
Rajz: Farkas László

Hagyományteremtõ szándékkal rendezett nagy sikerû
diák korosztályos regionális
judo versenyt a Zalaegerszegi
Judo SE és Zalaegerszeg Város
Önkormányzata, ahol 11 dunántúli klub összesen 150 versenyzõje mérkõzött a bajnoki
címekért. A verseny ünnepélyes megnyitóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg (akkor még)
alpolgármestere köszöntötte a

Szempont

Fotó: Zalafotó
Szekeres Márk (háttal)

Ódor Patrik (kékben)
résztvevõket és beszélt a küzdõsportok és az utánpótlásnevelés fontosságáról. A színvonalas, kemény küzdelmek a 17
zalaegerszegi indulónak az
alábbi eredményeket hozták:
1. helyezett: Devecz Ádám,
Ódor Noel, Ódor Patrik, Tóth

Bertold. 2. helyezett: Bednárik
Botond, Bordács Anikó, Háry
Barnabás, Hosszú Nátán, Kelemen Zsombor, Kovács Máté,
Kovács Boglárka, Némethy
Bence 3. helyezett: Bordács
Anita, Domján Miklós, Mozsdényi Dániel, Nyakas Bálint,
Szekeres Márk.
A zalaegerszegi versenyzõket Kõszegi József, Nagysolymosi Sándor és Varga Zoltán
edzõk készítették fel.
Zala megyét 3 judo klub
képviselte: Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa, Nagykanizsai Torna Egylet 1866
Judo Szakosztály, Zalaegerszegi Judo Sportegyesület.

– Apus, ez a Kovács Krisztián jó parti lehetne a lányunknak. Az apja bekerült a megyei közgyûlésbe!...

Szankció

– Rozi, a Balog komáéknak az idén nem küldünk disznótorost. Õk is a szomszédék Pistájára szavaztak!...

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Mellékhatás...

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

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

n
e
s
s
e
Hird k !
nálun
– Bécim eddig azért volt hasznavehetetlen, mert teljesen
kiszívta a kampány, most meg depressziós a bukás miatt!
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Döntött a Pécsi Ítélõtábla
Új választás Zalamerenyén, új polgármester Becsvölgyén

Valkonya: polgármesterre várva...

„érdeklõdés hiányában” maradt el a polgármester-választás. Nem a voksolók maradtak
távol, õk szavaztak volna (képviselõket sikerült is választani),
ha van(nak) polgármester-jelölt(tek). Most újra próbálkoznak, abban a reményben, hogy
talán lesz(nek) vállalkozó szellemû(ek) Valkonya polgármesteri posztjára.
Becsvölgyén október 12-én
a hivatalban lévõ polgármester, Magai Ágota 1 (!) szavazattal kapott kevesebbet, mint
kihívója, Kovács Gyuláné, Horváth Katalin.
Az eredményt a helyi és a
területi bizottság is helyben
hagyta, azóta Magai Ágota

fellebbezését a Pécsi Ítélõtábla
is elutasította, így jogerõsen
Kovács Gyuláné Becsvölgye
polgármestere.
Zalamerenyén egyetlen szavazatnyi különbséggel Papp
Sándor (független) nyert az
eddigi polgármester, Ódor
László Lajos (Fidesz-KDNP) ellenében. Az eredményt a helyi
választási bizottság érvényesítette, a területi bizottság viszont megváltoztatta, így szavazategyenlõség alakult ki. A
Pécsi Ítélõtábla ezt a döntést
is megerõsítette, így – Becsvölgyével ellentétben – új
polgármester-választás lesz Zalamerenyén.
E.E.

Becsvölgye: polgármesterváltás 20 év után...
Valkonyán elõször, Zalamerenyén másodszor voksolnak, Becsvölgyén viszont nem
szavaznak újra. Röviden így
lehetne összefoglalni a három

zalai településen a jelenlegi
helyzetet.
A valamivel több, mint ötven lelket számláló délnyugat
zalai faluban október 12-én

Balos körzet

– Gyurcsányt kell idéznem: ezt megint el...tuk! Nem kicsit.
Nagyon...
Rajz: Farkas László

Zalamerenye: polgármester-választás újra...

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ítéletre várva
Aki érti és logikát talál az
UEFA fegyelmi bizottsága döntésében, az segítsen a megfejtésben. Az október 14-én 0-0-ás
állásnál félbeszakadt Szerbia Albánia EB-selejtezõ mérkõzés kapcsán hozott ítélet kimondja: a találkozót 3-0-ás gólkülönbséggel a házigazda szerbeknek írják jóvá, de azonmód
3 pontot le is vonnak büntetésül. A két hazai zárt kapus
mérkõzés kiesõ bevétele mellett tovább apasztja számlájukat a 100 ezer eurós büntetés,
s ennek befizetését az albánok
sem úszták meg.
Köztudott, hogy a találkozó
42. percében egy drón repült
a pálya fölé, maga mögött
vontatva Nagy-Albánia zászlaját. Ekkor szabadult el a pokol,
tört ki a tömegverekedés.
Még meg sem száradt a
tinta a fegyelmi határozaton,
amikor aznap este Pozsonyban
a Slovan Bratislava - Sparta
Praha Európa-Liga találkozón
a 42. percben (ugyanabban a
percben, amikor Belgrádban
megjelent a drón a stadion felett) a prágai szurkolók össze-

csaptak a hazaiakkal. Negyven
perc kellett, amíg a rohamrendõrök urai lettek a helyzetnek
és folytatni lehetett a meccset,
amit a Sparta nyert meg 3-0-ra.
A rendbontás pikantériája,
hogy a prágai szurkolók ütemes „Vesszen Trianon!” és „Ria,
ria, Hungária!” kiáltásokkal
bosszantották az egykori közös
„hazához”, Csehszlovákiához
tartozó volt „honfitársakat”.
Október 12. és október 23.
Tizenegy nap alatt három fontos mérkõzés, három rendbontás, három – több, mint érdekes – párosítás: román-magyar, szerb-albán, szlovák-cseh.
Ha valaki most azt mondaná, hogy ne keverjük a politikát a sportba, a labdarúgásba, azt válaszolnám, hogy ez
képmutató felfogás.
A politika ugyanis benne
van a sportban, különösen a
labdarúgásban. Benne hagyta
az I. világháború, Trianon és a
II. világháború. Ezeknek a tragédiáknak az az öröksége, ami
még ma is nyomasztó, s ott van
a futballpályákon is. Az aktuálpolitikát pedig maga az UEFA,

Fotó: Vágvölgyi Bálint
Vajon milyen döntést hoz az UEFA a román-magyar mérkõzés
kapcsán?

Fotó: Vágvölgyi Bálint
Ezt a feliratot is tanulmányozhatná az UEFA fegyelmi bizottsága...

Fotó: Foci-Live
Az egyik szerb játékos leveszi Nagy-Albánia lobogóját a
drónról.

Fotó: EPA/Jozep Jakupco
Rendõri fellépés Pozsonyban.

s a FIFA viszi bele a sportágba,
hiszen a labdarúgás a legtöbb
országban – hazánk nem tartozik közéjük – hatalmas üzlet.
Az üzlet, a pénz pedig jegyben
jár a politikával.
Az MTI jelentése szerint
késõbb várható döntés a román-magyar
Európa-bajnoki
selejtezõn történt rendbontás
ügyében, noha az UEFA fegyelmi bizottsága múlt csütörtökre
tûzte ki a tárgyalás idõpontját.
Az UEFA honlapja szerint
az 1-1-es döntetlennel zárult
összecsapás után a románokat
„nézõtéri rendbontás, tûzijáték és petárda használata, illetve dobálása, valamint lézerfény használata miatt vonhatják felelõsségre, és a testület a
játékosok helytelen viselkedésével is foglalkozik, mivel öt
sárga lapot gyûjtöttek be. A
magyar felet a vendégdrukkerek nézõtéri rendbontása, tûzijátékozás és a magyar futballisták túl sok – hét – sárga lapja mellett a szurkolók rasszis-

ta megnyilvánulásaiért büntethetik.”
Nagy érdeklõdéssel várjuk
az UEFA fegyelmi bizottságának ítéletét. Bizonyára csak véletlenül maradt ki a románok
bûnlajstromából, hogy a magyar himnusz alatt végig fütyültek. Mintha 1920-ban nem
is Magyarországtól rabolta volna el a trianoni diktátum Erdélyt, hanem hozzánk csatolta
Románia legértékesebb területeit.
Bízzunk abban, hogy a fegyelmi bizottság késlekedésének oka van. Mégpedig az,
hogy alaposan mérlegelnek
mindent.
S talán a magyar himnusz
alatti román füttykoncertért, a
magyar szektorba bedobott
petárdák, a prágai szurkolók
szájából elhangzott „vesszen
Trianon!” miatt legalább nem
minket büntetnek.
Ha már mindenképpen
„vérpadra” kell mennünk.
E.E.

www.zalatajkiado.hu

