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Valami õrült dolog történik
napjainkban. Emberek tízezrei
hagyják el otthonaikat, a rajtuk
lévõn kívül szinte semmit sem
cuccolva magukkal, nekivág-
nak az ismeretlennek, abban a
vak hitben, hogy jobb sors
várja majd õket egy remény-
beli nyugati szálláshelyen.

A legújabb kori népvándor-
lás lassacskán a káosz szélére
sodorja . A menekülõk
egyre dagadó áradata mostan-
ra kezelhetetlenné válik azok-
ban az országokban, ahová na-
ponta érkeznek a migránsok
ezrei. A merõben más kultú-
rájú, más törvények alatt szo-
cializálódott tömeg olyan mé-
retekben özönli el Európát,
melynek nagyságrendje való-
ban kezdi kimeríteni a népván-

Európát

Népvándorlás kora
dorlás fogalmát. Bár egyre
többször halljuk, hogy Európa
megtelt, a jobb sors reményé-
ben útra kelõk csak jönnek
számolatlanul. Jönnek a tenge-
ren, ócska lélekvesztõkön össze-
zsúfolódva, jönnek buszokkal,
jönnek gyalog, elözönlik az
öreg kontinens partjait, meg-
szállják a pályaudvarokat.

Mára pattanásig feszült a
húr: a toleráns, liberális Nyu-
gat országaiban is egyre súlyo-
sabb problémát okoz a beván-
dorlók serege. Európa legin-
kább érintett országainak ve-
zetõ politikusai kezdenek rá-
ébredni, hogy ha a modern
kori népvándorlás ilyen tem-
póban folytatódik, az humani-
tárius katasztrófához vezethet;
a kontinens boldogabb fele

gyakorlatilag menekülttáborrá
válhat. Miközben az egyes or-
szágok vezetõi nyilatkozatok-
ban hívják fel a figyelmet a
helyzet tarthatatlanságára, az

nincsen
válasza a problémára.
bürokratái az egész Európát
fenyegetõ kaotikus helyzetben
gyors, hathatós intézkedések
helyett a magyarországi rezsi-
csökkentés esetleges uniós jo-
gokat sértõ felülvizsgálata ügyé-
ben hoznak össze kupakta-
nácsot.

A migrációs cunami egyik
lehetséges kárvallottja éppen
hazánk, lehet.
Déli határunkon naponta ez-
res nagyságrendben érkeznek
be a menekültek. Egyre több-
ször halljuk azt is (például a
szomszédos ), hogy

Európai Uniónak
Brüsszel

Magyarország

Ausztriából

a menekülteket visszatoloncol-
ják abba az országba, ahol az
unió területére léptek. A kor-
mány jó ideje kongatja már a
vészharangot, a folyamat kont-
rollálhatatlan veszélyeire fi-
gyelmeztetve. Ugyanakkor a
hazai balliberális ellenzéket
egyáltalán nem zavarja a be-
vándorlók tömeges érkezése.
Sõt! A kormányt vádolják in-
toleranciával, érzéketlenség-
gel, idegengyûlölettel.

A baloldalnak a menekült-
ügyhöz való hozzáállása is
újabb adalék ahhoz, hogy ne-
kik semmi sem fontosabb an-
nál, minthogy bármilyen ügy-
ben, témában, helyzetben szem-
be menjenek a kormánnyal.
Legyen az bármekkora kárára
az országnak. Na és?

f.l.

Elárasztják Európát a bevándorlók, a brüsszeli bürokraták
pedig tehetetlenek.

Migránsok Franciaországban.

Illegális bevándorlók az M1-esen egy teherautó rakterében.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lépjünk vissza kicsit az
idõben. Odáig, mikor
orosz elnök
látogatott. A szabadságnak, a
gondolatok szabad szárnyalá-
sának, az individum korlátlan
kiterjeszkedésének nyugati hí-
vei úgy felháborodtak a pél-
dátlan skandalumon, mint a
tenger, amikor habjait korbá-
csolja a tiszteletlen északi szél.

Az unió vezetõ országainak
balliberális elkötelezettségû saj-
tója alaposan lemosta a ke-
resztvizet ,
megrökönyödve azon tényállás
kapcsán, hogy egy uniós tagál-
lam kaput nyit a minden go-
noszsággal „megáldott” Putyin
elõtt. Hetekig folyt a gyaláz-
kodó polémia az orosz elnök
budapesti vizitjéhez köthe-
tõen: Orbán és a magyar kor-
mány naponta kapott a fejére,
elmarasztaló cikkek kartácstü-
ze zúdult a kabinetre, promi-
nens nyugati politikusok és
felkent megmondóemberek
szidalmaitól volt hangos a ho-
ni ellenzéki média. A hazai
balliberális fórumoknak kivá-
ló hivatkozási alapul szolgált
a külföldrõl parttalanul be-
áramló elmarasztaló kritikák

Putyin
Magyarországra

Orbán Viktorról

Putyin csak nálunk ciki?

garmadája, éltek is vele gát-
lástalanul.

Most ugorjunk elõre az
idõben. A közelmúltban a Nyu-
gat számára vállalhatatlan Pu-
tyin Olaszországba látogatott.
Találkozott kor-
mányfõvel. A talján miniszter-
elnök és Putyin kis túlzással
gyakrabban találkoznak, mint
manapság az egy faluban élõ
keresztkomák. Minden oro-
szok elnöke (ha már ott járt)
találkozott a Vatikánban

pápával is. S a Nyugat
hallgatott. Mondhatni kussolt.
Az orosz elnök magyarországi
látogatásakor oly hangos, oly
elitélõ hangnemben cikkezõ
orgánumok nem találtak arra
utaló momentumot, hogy a vi-
zit lemoshatatlan szégyent ho-
zott volna az unióra.

Pedig Putyin ugyanaz ma-
radt a budapesti látogatása óta.
Semmi sem változott politikai
hitvallása, módszerei, a nem-
zetközileg fontos kérdések
megítélésének dolgában. Óha-
tatlanul felmerül a kérdés: itt
miért, s ott miért nem? Vagy
Putyin tényleg csak nálunk
ciki?

Matteo Renzi

Fe-
renc

f.l.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a Parlamentben.

Putyint fogadta Ferenc pápa is. S a világ nem dõlt össze.

Zalatáj humorda
Rajz: Farkas László

Értékrend...

Az életnek tanulunk...

Fesztiválos idõk

– Tulajdonképpen bejönne nekem a Krisztián, ha a három
nyavalyás diplomája helyett lenne neki egy ócska verdája,
vagy egy sufnija a Balcsiparton.

– Megmondtam a faternak, ha egy robogónál is alább
gondolja az érettségim jutalmazását,úgy meg fogok bukni,
mint Rottenbiller!...

– Asszony, úgy látom, hogy a fesztiválos kajákat tartod
napirenden: dödölle, prósza... Azt hallottam, hogy hamaro-
san csülkös pacal fesztivál lesz...
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Konzultációs kérdõív kitöl-
tését kéri a kormány az ál-
lampolgároktól. Véleményükre
ezúttal a rezsicsökkentés kap-
csán kíváncsiak. A lakosság –
válaszadásával – egyebek mel-
lett arról dönthet, mely köz-
igazgatási illetékeknek a díjai
csökkenjenek, vagy szûnjenek
meg. A formanyomtatványon
kilenc pont van. Ezek között
szerepelnek például az ello-
pott okmányok-, a hatósági er-
kölcsi bizonyítványok kiállítá-
sának, a családi állapot válto-
zása miatti igazolványok cseré-
jének, vagy a külterületi égetés
tûzvédelmi hatósághoz tör-
ténõ bejelentésnek a költségei.
Emellett az ûrlapot kitöltõk
külön javaslatot is tehetnek az
õket leginkább érintõ terhek
mérséklésére, illetve eltörlésé-
re. Két külön kérdõív van, az
egyik a magánszemélyeknek, a
másik a vállalkozásoknak szól.
Ezek a megyei kormányhiva-
talok ügyfélszolgálatain, Zala-
egerszegen az okmányirodá-
ban érhetõk el. A lehetõséggel

Az illetékek eltörlésérõl dönthetünk
sokan éltek. A társadalmi kon-
zultáció – a tapasztalatok sze-
rint – sikeres.

– Június 5-tõl zajlik az álla-
mi rezsicsökkentés társadalmi
konzultációja, rendkívül ered-
ményesen. Ezt példázza, hogy
naponta több százan töltik ki a
kérdõíveket. Az emberek nem
rohannak, jó néven veszik,
hogy a kormány megkérdezi
õket. A felmérés célja, hogy
maguk az állampolgárok dönt-
hessenek arról, mely területe-
ken kelljen kevesebbet fizet-
niük – tájékoztatta lapunkat

, Zala megye kor-
mánymegbízottja.

A nyomtatványt kitöltõk
hasznosnak tartják a kérdõívet.
Mint mondták: örülnek, hogy
a kormány megkérdezi az ál-
lampolgárokat az államigaz-
gatási költségekrõl.

– Már én is jártam úgy,
hogy ellopták az irataimat.
Ezek pótlása egy kisebb va-
gyonba került, illetve mikor
házasságot kötöttünk a férjem-
mel, utána szintén ki kellett

Rigó Csaba

cserélnem az okmányaimat és
az is nagyon sokba került.
Emellett úgy vélem – gondolva
a gyermekeinkre –, hogy a bi-
zonyítványok másolata, a felsõ-
oktatási felvételi eljárás során
fizetendõ összegek hasonlóan
rendkívül magasak. Örülnék,
ha ezeket a kormány eltörölné,
vagy legalább csökkentené –

fûzte hozzá

A kérdõíveket augusztus 6-ig
lehet kitölteni. Erre interneten
is lehetõség van, egyebek mel-
lett a kormányhivatalok hon-
lapján (
portálon), a rezsicsökkentés
menüpont alatt.

Varga-Szabó Ve-
ronika.

www.kormanyhivatal.hu

-mzs-

A részletekrõl Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja
tájékoztatta az újságírókat.

Harangozó Gábor

MSZP

, a szo-
cialisták ifjú titánja minap ha-
talmas káoszt észlelt a Ba-
laton partján. Az ország-
gyûlési képviselõje, a párt
Somogy megyei elnöke arról
számolt be a Stop.hu (nem
éppen kormánypárti) interne-
tes hírportálnak, hogy turisták
ezrei fordultak vissza dühösen

Szarva közt a tõgyét…
a bezárt boltok elõl, cikornyás
káromkodásokkal illette azo-
kat, akik a vasárnapi zárva
tartást kitalálták.

Mint ismeretes, a kormány
rendelkezése alapján csak a
200 négyzetméternél kisebb
alapterületû, szigorúan családi
mûködtetésben üzemelõ üzle-
tek tarthatnak nyitva vasárnap.
A verdikt alól a kiemelt üdü-
lõövezetek, így a magyar ten-
ger partja sem kivétel. A vasár-
napi tilalom viszont nem vala-
mi újkeletû dolog. Hónapokig
tartotta lázban a közvéleményt
a tervezet bevezetése, a balli-
berális ellenzék minden fóru-
mon tombolt a kormány szán-
déka ellen, a parlamenti ülé-
sektõl a legpitibb kis ingyenes
újságocskáig terjedõen.

A jelek szerint a turisták-
hoz mégsem érhetett még el a
vasárnapi boltzár híre, ha két
csobbanás között ezrével tó-
dulnak a bezárt boltok elé. A
borzalmas parti állapotok vi-
zuális megerõsítése céljából a
Stop képet is közölt a bejegy-
zés mellé. A fotón jó sokan
állnak sorban. Mindenki úszó-
nadrágban, egy irányba fordul-
va, nem látszanak dühösnek,

és eszük ágában sincs vissza-
fordulni. No, akkor miképp is
van ez? Hihetetlenül egyszerû,
mondhatni szokványos képle-
ten alapul a megfejtés.

Ahogy megtörtént már szám-
talan esetben, most is csalás
történt. Miután a Harangozó
Gábor által észlelt bõdületes
tóparti káoszról nem volt fotó,
a Stop egy 2006-os Balaton
átúszáskor készült képet posz-

tolt irománya megerõsítése
céljából. Akárhogy nézzük is, a
sorukra várakozók semmiképp
sem idézik fel több ezer turista
szitkozódástól terhelt vissza-
fordulását a lehúzott redõnyû
üzletek elõl.

A Stop ezúttal alaposan
mellé húzott. A régi mondást
idézve: eltalálta szarva közt a
tõgyét…

f.l.
Harangozó Gábor hatalmas
káoszt észlelt.

A vásárolni igyekvõ hatalmas tömeg. Mindenki fürdõruhában,
bevásárlószatyor nélkül…



4 2015. június 18.Zalatáj

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Eszembe jut a régmúlt
idõkbõl egy sztori.

Lakodalomban voltunk. Túl
a vacsorán, megittunk már
háromszor két decit (hatszor),
éppen ideje volt, hogy mustrát
tegyünk a „parkolóban” lévõ
csajok között. Két lány egy-
mással ropta a placcon, megál-
lapodtunk, hogy „szétszedjük”
õket. Mivel nem ismertük a
leányzókat, szoknyájuk színe

„Mértékadók” alkalmi süketsége

alapján osztoztunk: enyém a
zöld, tied a kék!

Valami lassúzós számot
játszott a zenekar. Haverom
rendületlenül sustorgott a kék
szoknyás lány fülébe, de õ
semmi jelét nem adta, hogy
lázba hozták volna a tesztosz-
teron túltengésétõl forró, ud-
varló szavak. Így ment ez
hosszú percekig, mígnem a
lány mutatta a túloldali halló-

káját, s azt mondta: Ebbe a
fülembe! Kiderült, hogy azzal
a fülével, melyikbe a haver
suttogott, semmit sem hallott
szegény…

S hogy miért idéztem meg
itt ezt a kis anekdotát? Nemrég
volt, hogy a legrangosabb brit
üzleti napilap, a

nagy terjedelemben fog-
lalkozott az
gazdaságpolitikájával. A lap ál-
tal Orbanomics-nak nevezett
gazdaságpolitikai irányvonal-
ról a Financial Times azt írta:
az orbáni gazdaságpolitika si-
kere összezavarhatja annak kri-
tikusait. A lap szerint sok meg-
figyelõ és a magyar kormány
politikai ellenfelei arra számí-
tottak, hogy az Orbán által ve-
zetett kabinet gazdaságpoliti-
kai intézkedései katasztrófá-
hoz vezetnek, õket minden-
képpen váratlanul érhette az
ország erõteljes növekedése.

A Financial Times nem ép-
pen arról híres, hogy dics-
himnuszokat közölt volna az
orbáni Magyarországról. Jelen
cikkében a kritikai elemek

Financial
Times

Orbán-kormány

mellett viszont tényszerûen
állapította meg, hogy az Or-
bán-kormány liberális körök-
ben ezerszer elgyalázott gazda-
ságpolitikája alapot teremtett
az ország megerõsödéséhez.
Különös módon a lap cikke
nem lépte át az itthon ma-
gukat mértékadónak számító
balliberális médiumok inger-
küszöbét. A , a

!, az , az , ami-
kor a kormányt illetõ kritikák
uralják a Financial Times ha-
sábjait, azonnal a Jerikó falait
ledöntõ fanfárok hangjának
erõsségével kürtölik világgá a
jeles lap írásait.

A rájuk jellemzõ kettõs
mércének illusztris példája a
szóban forgó cikk tudatos el-
hallgatása. Nevezett vélemény-
formálók olyankor, amikor va-
lami jót is ír a nyugati sajtó
Magyarországról, illetve az Or-
bán-kormányról, süketek, mint
a kutya disznóöléskor. Vagy
csak a másik fülükre hallanak,
mint a lakodalomban a kék
szoknyás lány…

Népszabadság
444 index origo

- flam -

Ha jót ír a nyugati sajtó, arról hallgatnak az itthoni vélemény-
formálók. Süketek, mint a kutya disznóöléskor.

A Financial Times odáig ment, hogy Angela Merkelt leszámítva
Orbán Viktort ma Európa legbefolyásosabb kormányfõjének
tartja.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A megye hajdanvolt élel-
miszeripari büszkesége, a

ma már csak emlék. Az
egykori gyár helyén bevásárló-
központ épült.

Áll viszont a Zalahús ven-
dégháza . Vendé-
geket nem fogad, a kerítés le-
láncolva, az ajtó bezárva. Az
egyedüli vendég – de az tar-
tósan – az enyészet.

2012. április huszadikán
kéréssel fordult a

-hez.
Részletesen kifejtette, hogy

milyen elképzelései vannak az
üresen álló, csodálatos környe-
zetben lévõ ingatlan haszno-
sítására.

Ezidáig nem született dön-
tés a közvélemény által csak

ismert ingatlan
hasznosításáról. Ezért a Pethõ-
henyei Képviselõ-testület ne-
vében polgármes-
ter újabb levelet küldött a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-nek. Ebben összefoglalja
az eddig történteket, s ismétel-
ten kéri az ügy kedvezõ el-
bírálását. Íme levél:

„Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt.

Tisztelt Cím!
Pethõhenye Község Kép-

viselõ-testülete és lakossága
nevében mély felháborodáso-
mat szeretném kifejezni a Pet-
hõhenye 58. hrsz. alatti ingat-
lan hasznosításának ügyével
kapcsolatban.

2012. április 20. napján kelt
levelünkben fordultunk Önök-
höz azzal a kéréssel, hogy a
Pethõhenye 58. hrsz.-ú ingat-
lant a rajta levõ épülettel
együtt Önkormányzatunk hasz-
nosítani szeretné egy »Gyer-
mek és Ifjúsági Szabadidõ
Központ és Park« létrehozása

Za-
lahús

Pethõhenyén

Pethõhenye Képviselõ-tes-
tülete

Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

Ibitubaként

Deák István

Az „Ibituba” hányattatott sorsa
Mi lesz az egykori Zalahús vendégházával?

céljából. A fent megjelölt te-
rület nagy kiterjedése és el-
helyezkedése folytán megfele-
lõ helyszínt biztosítana sport-
pályák kialakítására, amely
mind a fiatal, mind a felnõtt
korosztályok mozgási igényé-
nek és sportolási lehetõségé-
nek kielégítését szolgálná. Az
ingatlanon található épület to-
vábbá az egészséges életmód
kialakítására vonatkozó elõ-
adások, gyakorlati oktatások;
közmûvelõdési programok; va-
lamint hátrányos helyzetû
gyermekek felzárkóztató célú
oktatásának helyszíne lehetne.

Önkormányzatunk ezen
cél megvalósítása érdekében
teljesítette mind az Önök által
kért formai, mind a tartalmi
követelményeket. Pethõhenye
Község Képviselõ-testülete a
28/2012 (V.7.) határozattal
döntött a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan önkormányza-
ti tulajdonba való adásának
kezdeményezésérõl, rendel-
keztünk az ingatlanon meg-
valósítandó ellátásokról, az el-
járás kapcsán keletkezõ költsé-
gek megtérítésérõl, tájékozta-
tási kötelezettséget vállaltunk
az ingatlanon tervezett célok
megvalósításáról.

2013. április 5. napján tájé-
koztatást kértünk az ügy ál-
lásáról, amely megkeresésünk-
re azt a választ kaptuk, hogy
újabb képviselõ-testületi hatá-
rozat szükségeltetik a Magyar-
ország helyi Önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. .-ban foglaltak alap-
ján. Erre tekintettel Önkor-
mányzatunk meghozta a 22/
2013. (V.14.) határozatot, amely
megfelel a fent megjölt jogsza-
bályhely rendelkezéseinek.

2013. július 17. valamint ok-
tóber 21. napján kelt leve-

§

Évek óta vár ésszerû hasznosításra az ingatlan.

Az enyészet az úr!

lünkben engedélyt kértünk az
ingatlanon történõ kaszálásra,
illetõleg annak gondozására,
hogy ezzel is óvjuk az ingat-
lant a korábban történt kár-
okozások (kerti csap letörése;
rózsák lekaszálása; vízelvezetõ
csatornák tisztítása; tetõszerke-
zetet zavaró akácfák, bokrok
vágása) megismétlõdésétõl.

Mivel a külsõ szakértõ által
készített forgalmi értékbecslés
2013. június 5. napján lejárt,
ezért kérésükre képviselõ-tes-
tületünk meghozta az 50/2013
(VII.11.) számú határozatot,
amelyben a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba való
adását továbbra is kérelmez-
tük, továbbá tudomásul vettük,
hogy az ingatlan tulajdonjogát
az ingatlanra vonatkozó ter-
hekkel együtt vesszük át.

A 2014. december 18. nap-
ján kelt értesítésükre – amely
szerint kérelmünket, valamint
képviselõ-testületi határoza-
tunkat egészítsük ki azzal a
rendelkezéssel, hogy a Pethõ-
henye 58. hrsz.-ú ingatlant az
ingatlanon található ingósá-
gokkal együtt kérjük – tekin-
tettel megküldtük a 22/2013.
(V.14.) határozatot, valamint az
50/2013 (VII.11.) határozatot a
kért kiegészítésekkel egyetem-
ben azzal a kifejezett kéréssel,
hogy kérelmünket további ha-
lasztást nem tûrve szíveskedje-
nek Magyarország Kormánya
elé terjeszteni.

2015. május 4. napján Szita
Gabriella aljegyzõ telefonon
érdeklõdött az ügy állását ille-
tõen. Sebestyén István arról
tájékoztatta, hogy a Kormány
2015. február 1. napjától kez-
dõdõen ingatlan moratóriu-
mot hirdetett, aminek követ-
keztében az állam nem érté-

kesít ingatlanvagyont. Továbbá
hozzátette, hogy Pethõhenye
Község Képviselõ-testületének
kérelme a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adásá-
ra már felterjesztésre került a
Minisztérium felé, illetõleg
kormányhatározatra várnak.

Mint az a leírtakból látszik,
egy 2012. április 20.-án meg-
kezdett folyamatról beszélünk,
ma 2015. május 18.-át írunk és
a Kormány által meghozott
bármiféle döntésnek nyoma
sincsen, ráadásul az ingatlan
moratórium miatt a közeljövõ-
ben nem sok esélyt látunk a
további fejleményekre. Mind-
eközben az érintett ingatlan
állagán folyamatos romlás ta-
pasztalható tekintettel arra,
hogy falai tömésbõl vannak; a
falu házaitól való távolsága
miatt kifosztásnak és amor-
tizációnak van kitéve. Elfo-
gadhatatlannak tartjuk, hogy
ezen ügy elbírálása ilyen je-
lentõs idõintervallumot vesz
igénybe.

Tisztelettel megkérem a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. munkatársait, hogy jelen
ügy mielõbbi elbírálása céljá-
ból szükséges intézkedéseket
megtenni szíveskedjenek, va-
lamint ezen intézkedésekrõl
Pethõhenye Község Önkor-
mányzatát mihamarabb értesí-
teni szíveskedjenek!

Pethõhenye, 2015. május 18.
Pethõhenye Község Képvi-

selõ-testülete nevében:
Tisztelettel:

polgármester”
* * *

Amint megérkezik a válasz,
természetesen arról is tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.

Deák István György

z.t.
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A minap az
„baloldali értékek mellett

elkötelezett” egyik képviselõje,
(továbbiakban

Sz.T.) vérbeli baloldali témával
állt elõ. Azt fejtegette, hogy a
parlament baloldali részlege in-
tenzíven foglalkozik a bérmini-
mumok európai szemléletû
rendszerének kialakításával. Rög-
tön megjegyezte, hogy manap-
ság nagyok az eltérések az
egyes tagországok között.

alig több mint három-
száz forintnyi (1 euró) a ledol-
gozott óra minimális bére, ad-
dig ennek a
tízszeresét kötelesek a munka-
adók kifizetni. Rögtön hozzá-
tette, hogy csak egységes elvek-
rõl lehet szó és nem az azonos
nagyságú minimálbérrõl.

Igazán kár, hogy 1998-2002
között a huszonötezer forintról
negyvenezerre történõ emelést
a baloldali szakszervezetekkel
karöltve éppen Sz.T. pártja el-
lenezte hevesen és a cégek be-
dõlését és munkahelyek tízez-
reinek elvesztését vizionálta. Er-
rõl a tényrõl azonban Sz.T. nem
tett említést.

A német szocdem párt vi-
szont koalíciós feltételként szab-
ta a kereszténydemokratáknak
legutóbb, a 8,5 eurós (mintegy
2650 forint/óra) minimálbér
bevezetését. Szóval baloldal és
baloldal között is van ám bõven
eltérés uniós szinten, az egyik-
nél a minimálbér-elmélet megy
nagyon, a másik inkább a gya-
korlatban jeleskedik.

Sz.T. barátunk egyébként a
megszólalást nem hagyta hazai
olvasat nélkül. Rögtön kijelen-
tette, hogy nálunk a minimál-
bérnek a számított létmini-
mum felett kell lennie, mert
nem járja, hogy aki dolgozik,
még ezt a bérszintet se érje el
és elemi szintû szûkölködésre
kényszerüljön.

Hiába, a mi baloldali politi-
kusaink csillogtatják elméleti

EU parlament-
jének

Szanyi Tibor

Bul-
gáriában

Luxemburgban

Egy álságos témafelvetés
Bérszínvonal és minimálbér az Európai Unióban és hazánkban

tudásukat, amikor nincsenek
kormányon, de a gyakorlat pró-
báján azonnal megbuknak, ha
kormányra kerülnek. Akkor in-
kább a 13. havi juttatások és
egyéb jövedelemkurtítások a
divatosak a piaci viszonyokra
hivatkozva. Igazán méltányolan-
dó, hogy Sz.T. nem a garantált
jövedelem minimum mellett
állt ki, mint lánglelkû ultra-
liberális barátai, természetesen
õk is jelenleg fényévnyire a
kormányrúdtól teszik ezt.

Meglátásom szerint a bérrõl
szóló európai szintû disputa
(ha ilyen lesz) az Sz.T.-nál szé-
lesebb körû kérdésfelvetést ér-
demel meg. Sokkal, de sokkal
szélesebbet. Mindenek elõtt fel
kell tenni a legfontosabb kér-
dést, hogy a béreket mibõl le-
het fizetni. Nem másból, mint
abból, amit a cégek megke-
restek és költségeik levonása
után marad. Azon osztoznak a
munkaadók és a munkaválla-
lók, akik között ugye ott húzó-
dik az átkos érdekellentét az
osztozáskor.

Többnyire a munkavállalók
húzzák a rövidebbet, különösen
akkor, mint ahogy nálunk eddig
történt, hogy a gazdaság átala-
kítása munkahelyek százezrei-
nek elvesztésével is járt, így na-
gyobb volt a kereslet munka
iránt, mint a kínálat. Úgy tûnik,
hogy az unió keleti tájain min-
denütt a munkavállalók húzzák
a rövidebbet. Munkájuk értek-
termelõ képessége a nyugati
térfél 65-70%-a, de bérük a
nyugati béreknek jószerivel
csak a fele, vagy kevesebb. (Ha-
zánk még ebben is jócskán
elmaradt a térségtõl is.) Sz.T.-
nek azt is tudnia kell – noha
nem árulta el –, hogy ez miért
van így. Pontosan azért, mert
éppen õk, a baloldaliak a tõkét
úgy „csalogatták” hazánkba,
hogy jutalmul a nyomott bér-
színvonalat ajánlották, ráadásul
a gazdaság gerincét is messze

áron alul adták az idegen tõke
kezébe.

Ennek jegyében zajlott a
privatizáció 1995-98 között és
jutott a termelõ és szolgáltató
vagyon idegen kezekbe, részük-
re mesés profitokat és szem-
villanás alatti megtérülést ga-
rantálva. Ekkor csapódott a nyo-
mott bércsapda fedele az or-
szág munkavállalóira és a csap-
dafedél azóta sem nyílt meg.
Sz.T. is jól tájékozott gazdasági
ügyekben. Nyilván azt is tudja,
hogy a hazánkban mûködõ nem-
zetközi ipari konszernek átlag-
ban munkavállalóként évente
15-25 ezer euró profitot érnek
el. (A pénzintézetek ennél sok-
kal többet)

Nyilvánvaló, hogy ha a ha-
zaiak csak a szükséges bérnek a
felét kapják, a megtermelt érték
másik fele is a profitot szapo-
rítja, tehát kiegészül további
legalább 10 ezer euró profittal
hazai munkavállalóként. Nem
véletlen, hogy a nagy átalakí-
tókat (Surányi, Bokros) a nem-
zetközi sajtó álompárosként ti-
tulálta, ugyanis álomszerû pro-
fitokat garantáltak.

Látható, hogy a béreknek a
termelékenységhez történõ ará-
nyosítása máris mintegy meg-
duplázhatná a bérszínvonalat.
Nem a minimálbérrel, inkább a
bérszínvonallal van a nagy
probléma kedves Sz.T: ha ez
nem lenne, a minimálbér ügy is
megnyugtatóan rendezhetõ len-
ne. Ez a fõ oka a gazdaság két és
fél évtizedes stagnálásának és a
társadalom szegénységének.

Miért veszi mégis elõ Sz.T. a
minimálbér ügyet. Nyilvánva-
lóan politikai haszonszerzés és
nem megoldási célzattal. Na-
gyon is passzol ez a kidolgozott
kommunikációs panelekbe. (A
kormány korrupt, a gazdasági
növekedés eredményeit a have-
roknak osztja és ezért nem jut a
szegényeknek, így a minimál-
béreseknek sem.)

SZ:T. a hazánkban a mini-
málbéren foglalkoztató kis- és
közepes vállalkozások ügyét is
kerüli. Jó oka van erre. Ezek
eredendõen alultõkésítettek és
ha talpon akarnak maradni,
hosszú évtizedekig olcsó hitel-
nek is híján voltak, ott spórol-
tak, ahol tudtak. Nekik ma sem
járnak tízmilliós munkahelylé-
tesítési támogatások és évti-
zedes adókedvezmények. Fõ-
ként a béreken és mellékkölt-
ségein, a társadalombiztosítási
befizetéseken fogták meg a
költségeket.

Szóval az ötlet, hogy a mi-
nimálbér emelkedjen, adna egy
lórúgásnyi újabb terhet ennek
a szektornak és egyben a hazai
középosztály megerõsödése esé-
lyeinek. A hazai kis- és köze-
peseknek nem hitel kell – még
olcsó sem – hanem tõke, ami-
nek nincsenek költségei, és ak-
kor tud majd bért hivatalosan is
emelni és a járulékokat is meg-
fizetni. Ha valaki európai szin-
ten gondolkodik bérekrõl, ne
ragadjon le a hazai minimálbér-
emelés politikai hátsó szándé-
kokkal tele tûzdelt mocsarában,
hanem az érdemi kérdést vesse
fel: igazságos-e, hogy az unió ke-
leti térfelén a bérek nem a
munka termelékenységéhez iga-
zodnak, hanem attól durván
elmaradnak? Mit kell annak ér-
dekében tenni, hogy ez a kö-
vetkezõ évtizedben megváltoz-
zon? Helyes-e, hogy a multina-
cionális cégek még mindig
kizsarolják a kormányokból a
pénzt munkahely létesítésekért,
miközben a kis- és közepesek-
nek ez nem jár? A releváns kér-
déseket a baloldalon azért nem
teszik fel, mert a válasz politikai
céljaikat aláássa és profitér-
dekelt támogatóikat ellenük for-
dítja. A kérdést, amire rossz vá-
lasz várható, fel se tedd! – ez a
baloldali mottó.

közgazdász
Boros Imre

Szanyi Tibor közismerten az eredeti ötletek kiapadhatatlan
forrása.

Az „álompáros”… Surányi György (balról) és Bokros Lajos Horn
Gyula miniszterelnökkel 1995. márciusában.
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Rajz: Farkas László

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Nagy Imre

Rákosi Mátyás, Gerõ
Ernõ, Farkas Mihály, Péter
Gábor

szovjet

hosszú utat tett
meg, amíg a „padlássöprõ” mi-
niszterségtõl eljutott a mártí-
romságig. Nagy hithû kommu-
nista volt, de nem illeszke-
dett abba a bolsevik klikkbe,
melyet

és társaik neve fém-
jelzett. Miniszterként, majd
miniszterelnökként reformok-
kal kísérletezett, melyek azon-
ban rendre megtörtek a

érdekeket szolgalel-
kûen kiszolgáló Rákosiék el-
lenállásán. A forradalom nap-
jaiban Nagy Imre még nem
volt feltétlen híve azoknak a
célkitûzéseknek, melyeket zász-

„Az az ember”…

Nagy Imre és társai a vérbíróság elõtt…

A mártírhalált halt miniszterelnök és társainak újratemetése.

lajukra tûztek a pesti utcákon
tüntetõk, az ávós pribékek el-
len fegyveres harcba szálló
forradalmárok.

Az események sodrában ju-
tott el Nagy Imre odáig, hogy
nyíltan felvállalta a zsarnokság
ellen felkelõ munkásokkal, a
„pesti srácokkal” a sorsközös-
séget. A mérhetetlen szovjet
túlerõvel szemben a fegyveres
harc törvényszerûen elbukott.
A nagykövetségre
menekült Nagy Imrét és társait
egy csellel elfogták, s
vérbírósága kimondta rá a ha-
lálos ítéletet, amit 1958. június
16-án végrehajtották. A forra-
dalom miniszterelnökét a bör-

jugoszláv

Kádár

tön udvarán úgy kaparták el,
hogy még az elhullott állatok-
nak kijáró tisztességet sem ad-
ták meg neki.

A mentálisan már teljesen
leromlott Kádár még megérte
Nagy Imre újratemetését. A
szovjet tankok csörgõ lánctal-
pai nyomán hatalomra jutott

nemzetáruló egész életében
egyetlen egyszer sem merte
kiejteni az általa siralomházba
küldött mártír nevét. Utolsó,
az MSZMP kongresszusán
mondott zavaros beszédében
is csak úgy említette Nagy
Imrét, hogy „az az ember”.

f.l.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Dodó és Brumi a Mókusban

– Én mondom neked, ebben a dögmelegben legalább a
szódát adhatnák ingyen, védõitalként a fröccshöz!

Húsz év múltán

– Gizikém, te emlékszel még, hogy lángos és sülthal
zabáláson túl mit nyújtott nekünk a balatoni nyár?...



8 2015. június 18.Zalatáj

Egy hónapja annak, hogy
, az

fõigazgató-
helyettese arról tájékoztatta
lapunkat, hogy már beszélt
a

vezetõjével, s
megszüntetik a lévõ
szennyezést.

A helyzet annyit változott,
hogy rosszabb lett. Még több a
szennyezõ uszadék a folyón.

Az elõzõ cikkben már je-
leztük: ha hamarosan nem tör-
ténik érdemi változás, a köz-
társasági elnök irodájához for-
dulunk, bízva
környezetvédõ elkötelezettségé-
ben és természetszeretetében.

A levél május 28-án elment
a

„A immár
több, mint négy éve próbál
eredményt elérni a folyó

és
között lévõ szakaszán lévõ
nagy kiterjedésû szennyes usza-
dék megszüntetése ügyében.

Az elmúlt négy év alatt
számos cikk jelent meg, de a
helyzet sajnos nem változott,
sõt rosszabb lett. Idén feb-
ruárban aztán bejelentést tet-
tünk szóban a

, ahol azt a tanácsot
kaptuk, hogy közérdekû bead-
ványunkat írásban juttassuk el
a

. Onnét
– hatáskör hiányában – továb-
bították panaszunkat a

Láng István Országos Víz-
ügyi Igazgatóság

Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Zalán

dr. Áder János

Köztársasági Elnöki Hi-
vatalba:

Zalatáj Kiadó

Zala
Zalaszentiván Pethõhenye

Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságon

Nyugat-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelõséghez

Nyu-
gat-dunántúli Vízügyi Igaz-

A helyzet annyit változott, hogy rosszabb lett
A levél elment a köztársasági elnöki hivatalba

gatósághoz, ahonnét február
27-iki keltezéssel azt a választ
kaptuk, hogy »amint a réten a
biztonságos közlekedés felté-
tele megteremtõdik, a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság
haladéktalanul gondoskodik
az uszadék eltávolításáról.«

Hála a böjti szeleknek, a rét
hamar felszáradt, annyira, hogy
a vízügyi igazgatóság által
megbízott vállalkozó a Zala
partján kivágott fákat biztonsá-
gosan ki tudta szállítani. Az
uszadék azonban maradt. A
böjti szél nem vetette partra a
mocskot. Újabb érdeklõdõ le-
velünkre április másodikán ar-
ról tájékoztatott a vízügyi igaz-
gatóság illetékese, hogy a »Za-
laegerszegi Szakaszmérnökség
a mederben lévõ uszadék
torlasz eltávolítására már tett
intézkedéseket.«

Ha a levelet egy nappal ko-
rábban, elsején kapjuk, akár
áprilisi tréfának is tekinthettük
volna. De a Zalán a helyzet
nem változott. A »tett intéz-
kedések« ellenére.

Ismét a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság mun-
katársához fordultunk, aki be-
szélt a Zalaegerszegi Szakasz-
mérnökséggel, ahol elmond-
ták, hogy tudnak a problé-
máról.

Ezen nem is csodálkozunk,
hiszen már többször jeleztük a
hivatalnak. Közérdekû beje-
lentést is tettünk.

Május hetedikén még egy
kísérletet tettünk. Elõször a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság illetékes osztályvezetõ-

jét, majd igazgatóját kerestük.
Nem jártunk eredménnyel.
Nem tudtunk beszélni velük.

Annyit azért megtudtunk,
hogy a felügyeleti szerv az Or-
szágos Vízügyi Fõigazgatóság
Azzal zárult beszélgetésünk a
vízügyi igazgatóság munkatár-
sával, hogy panaszunkkal im-
már az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatósághoz fordulunk.

Ezt meg is tettük másnap
reggel. Láng István fõigazgató-
helyettes arról tájékoztatta la-
punkat, hogy már beszélt a
szombathelyi igazgatóval, s
megszüntetik a Zalán lévõ
szennyezést.

Ma, vagyis május 28-án a
helyzet változatlan.

Miután érezzük, hogy
köztársasági elnök

.

dr.
Áder János

úr valóban szívügyének tekinti
a környezet és a természet
védelmét, szeretetét, abban a
reményben fordulunk a Köz-
társasági Elnöki Hivatalhoz,
hogy segítségét nyújt a tart-
hatatlan helyzet felszámolásá-
hoz. Hiszen maga Áder elnök
úr mondta nemrég a Kis-
Balatonnál: »… a Balaton nem-
zeti kincsünk«.

Az pedig köztudott, hogy a
Zala folyó a Balaton legna-
gyobb tápláló forrása.”

***
Várjuk a választ levelünkre,

s reménykedünk a megnyug-
tató megoldásban.

A korábbi cikkek honlapun-
kon ( ) ol-
vashatók.

E.E.

www.zalatajkiado.huÁder János köztársasági elnök (b), Heinz Fischer osztrák (k)
és Borut Pahor szlovén (j) államfõ Magyarország legnyugatibb
pontján lévõ hármashatár-kõnél, az Európai Nemzeti Parkok
Napján rendezett ünnepségen Felsõszölnökön 2015. május
26-án. Bízunk a köztársasági elnök természet iránti elkötelezett-
ségében.

A helyzet annyit változott, hogy rosszabb lett.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Fotó: MTI/Kovács TamásFotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Annyira holokauszttagadó
ország hazánk, hogy a

rektora szerint a követke-
zõ tanévtõl bevezetik

nevû
órát, ennek elvégzése nélkül
diplomát sem lehet szerezni.

Mindez egy fasiszta, antide-
mokratikus, antiszemita, neo-
náci országban történik. Nem
is értik ezt a hallgatók, ezért
nyílt levelet fogalmaztak meg

rektornak.
Íme a levél:

„Tisztelt Rektor Úr!
Az egyetem hallgatóinak

jelentõs többségével egyetér-
tésben arra jutottunk, hogy
nyílt levélben fordulunk az
egyetem vezetõségéhez és Ön-
höz, melyben szeretnénk ki-
fejezésre juttatni »A holo-
kauszt és emlékezete« nevû,
újonnan bevezetendõ órával
kapcsolatos aggályainkat. Mint
az már a híradásokból és – az
amúgy meglepõ hirtelenség-
gel felvetõdött – döntésre
adott elsõ reakciókból kitûnik,
a hallgatók egy jelentõs része
az egyetem identitásával össze-
egyeztethetetlennek érzi a té-
ma ilyen formában való keze-
lését a következõ okokból:

1. Úgy gondoljuk, hogy egye-
temünk szellemiségét nagy
mértékben meghatározza a ke-
resztény vallás és kultúra. Vi-
szont a tantárgy témaköre
nem a vallásra fókuszál (mint
ahogy joggal tenné ezt egy
esetleges zsidó, illetve más val-
lásokat bemutató hitéleti óra
bevezetése), hanem olyan poli-
tikai állásfoglalást rejt magá-
ban, amellyel többségünk nem
kíván azonosulni semmilyen
formában. Ezt a szemléletet
ugyanis az izraeli külpolitika
véleményformálásának is lehet
értelmezni, mely sem jogsze-

Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem

„A holo-
kauszt és emlékezete”

Szuromi Szabolcs

„Egyetemi holokauszt”
rûnek, sem humánusnak nem
mondható például a paleszti-
nokkal szembeni politika miatt.

2. Bár a tárgy valóban a
holokausztról szól, de ennek
ellenére nem esik szó benne a
cigányság, a homoszexuálisok
és egyéb kisebbségek deportá-
lásáról, illetve megsemmisíté-
sérõl. A magyarországi cigány-
ság ugyanúgy elszenvedte a
holokausztot, mint a zsidóság.

3. Amennyiben a témának
kifejezetten ezt a történeti,
politikai aspektusát kívánná
hangsúlyozni a vezetõség, ab-
ban az esetben mi célszerûbb-
nek érezzük egy »Népirtások
az emberi történelemben«,
vagy »Népirtások a XX. század-
ban« nevû óra bevezetését,
melyben egyenlõ arányban je-
lennek meg a különbözõ nem-
zetek és (vallási, etnikai) ki-
sebbségek ellen elkövetett erõ-
szakos cselekményekrõl szóló
tananyagok – hiszen a keresz-
tény szellemiség az egyenlõség
és tisztesség nevében ezt kö-
vetelné meg. A tárgy ezzel ér-
zékeltetné minden emberi élet
értékét, így minden népirtás
egységes és egyenlõ mértékû
elutasítását.

4. A hallgatók egy részét
érzékenyen érinti az a kijelen-
tés, mely szerint Ön az óra be-
vezetését a fokozódó antisze-
mitizmus miatt tartaná indo-
koltnak, hiszen egyetemünk
hallgatóira nézve ez olyan,
mintha antiszemitizmussal vá-
dolnák õket és családjaikat. Ezt
a pejoratív feltételezést a lehe-
tõ leghatározottabban vissza-
utasítjuk. Mindazonáltal ami-
kor a magyarországi emléke-
zetpolitikát a mindennapok-
ban érzékelhetõ módon áthat-
ja a holokauszt emlékének
fenntartása, tematizálása, fen-
tebb is említett átpolitizáltsá-

ga, könnyen lehet, hogy a kur-
zus erõs ellenhatást vált ki –
gondolva itt arra, hogy a dip-
loma alapfeltétele lenne az óra
elvégzése.

5. Kellemetlennek érezzük,
hogy ez (a fentiekben jelzett
módon) többszörösen terhelt
téma, látszólag a hallgatók feje
felett, külföldi »közremûkö-
dés« hatására valósult meg.
Olyan hirtelenséggel az iskolai
tanév végén, hogy erre a hall-
gatóság szinte reagálni sem
tudott. A vezetõség semmilyen
formában nem egyeztetett az
egyetem hallgatóságával, sem
az oktatókkal, amit aggályos-
nak tartunk. Problémásnak
érezzük továbbá, hogy a tárgy
anyagát izraeli professzorok
állították össze. Véleményünk
szerint egy magyar egyetemis-
ták számára készült kurzust a
leginkább magyar kutatók ké-
pesek összeállítani, hiszen õk
ismerik a helyi sajátosságokat.

A fenti okokra hivatkozva
kérjük, fontolja meg döntését,
és vegye figyelembe a követ-
kezõ javaslatainkat:

1. Az óra maradjon a jelen-
legi formájában, de legyen sza-
badon választható tárgy, illetve
a történelem szakosok számá-
ra vezessék csak be kötelezõ
jelleggel.

2. A tárgy maradjon a nép-
irtás témakörnél, és legyen ál-
talánosan kötelezõ, de ebben
az esetben általánosan vegyék
végig a huszadik századi (vagy
akár még korábbi) népirtáso-
kat és emberiség ellenes bû-
nöket. Lehetséges javaslatok:
délvidéki tisztogatások a ma-
gyarság ellen, örmény népir-
tás, palesztinok elleni bûnök,

kommunizmus által elkövetett
bûnök, kambodzsai népirtás,
dél-afrikai apertheid rendszer,
ruandai népirtás és természe-
tesen a holokauszt is (bele-
értve a zsidóság mellett a ci-
gányság és egyéb csoportok
ellen elkövetett bûnöket).

3. A jelenlegi tárgy helyett
legyen egy olyan óra, ami a
népirtások és emberiség elle-
nes bûnök helyett a kultúrára
helyezi a hangsúlyt. Javasoljuk,
hogy kerüljön bemutatásra va-
lamennyi világvallás, illetve kü-
lönbözõ népcsoportok hiedel-
me, kultúrája, szokásai. Véle-
ményünk szerint ez lenne a
legideálisabb megoldás.

Bízunk a Rektor Úr böl-
csességében, megfontoltságá-
ban és jó ítélõképességében,
abban, hogy megfelelõ döntést
fog hozni. A tárgyat a jelenlegi
formájában nem tudjuk tá-
mogatni.

Tisztelettel: Az egyetem
hallgatósága.

Válaszát elõre is köszönjük!”
A hallgatók minden bizony-

nyal nem antiszemiták. Csak
gondolkoztak, aztán kérdése-
ket tettek fel. Megoldást keres-
ve. Korrekt megoldást.

Valamikor, a
volt szokás így megfe-

lelni bizonyos elvárásoknak. A
száz százalék nem volt elég,
kétszáz, háromszáz percent
kellett legalább.

Mikor értik már meg végre,
hogy nem vagyunk rasszista,
antiszemita ország?!

Hiába akarnak annak fel-
tüntetni bennünket, magya-
rokat.

Szánalmas kísérlet…

Rákosi-rend-
szerben

z.t.

A hallgatók nyílt levelet fogalmaztak meg Szuromi Szabolcs
rektornak (képünkön).

Az európai cigányság augusztus 2.-án emlékezik a roma holo-
kausztra, vagy ahogy õk nevezik cigányul: a Pharrajimosra.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
megyei közéleti havilap Ára: Ft190

XXIV. évfolyam
731. szám

2012. augusztus 16.
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Várom idõ-
pontját, hogy végre megszület-
hessen az az interjú, amit már
régóta szeretnék vele készí-
teni. Legutóbbi levelemre vá-
laszolva egy kis türelmet kért,
mert most leköti az idejét és
figyelmét a -nél zajló át-
alakulás. Tiszteletben tartom
kérését, s várom értesítését.

Azért is fontos lenne ez a
beszélgetés, mert sok olyan
kérdésre választ kaphatnánk a

. többségi tulaj-
donosától, amelyek egyértel-
mûvé tehetik a közvélemény
számára a klubnál folyó szak-
mai munkát, netán a valós
hierarchia is kirajzolódhat.
Például arra is választ kapha-
tunk, hogy ki miért felelõs va-
lójában a klubnál. Mert kér-
dezhetem
klubigazgatót, vagy

Végh Gábor

ZTE

ZTE FC Zrt

Kocsárdi Gergely
Lendvai

Szakítás...
Négyszemközt Lendvai Miklóssal

Miklós

www.zalatajkiado.hu

– Mit érzel most?

– Hogy távozhatsz nevelõ
egyesületedtõl?

menesztett vezetõed-
zõt, a jelenlegi, illetve a volt
munkaköri leírás és jól felfo-
gott érdekük megakadályozza
azt, hogy konkrét választ kap-
junk tõlük néhány kérdésre.
(Idõközben a klub szerzõdést
kötött Csank Jánossal, így a
volt szövetségi kapitány lett a
ZTE vezetõedzõje, aki dolgo-
zott már korábban is Eger-
szegen – a szerk.)

Kocsárdi Gergellyel már
beszéltünk (honlapunkon –

– olvas-
ható a cikk), Lendvai Miklóssal
a napokban váltottunk szót.

– Megkönnyebbülést...

– Nem ezért. Hanem azért,
mert szabadulok ebbõl a ké-
nyelmetlen helyzetbõl.

– Kocsárdi Gergely klub-
igazgató az elsõ hatba várta
a csapatot. Szerinte a ve-
zetõedzõ tisztában volt a ke-
ret erejével, s így vállalta a
feladatot...

– Mondjunk nevet?

– Ki a harmadik?

– A többiek mind lehe-
tõséget kaptak?

– Hogy érzed: a nyolcadik
hely a reális eredmény?

– Kifejtenéd ezt részlete-
sebben?

– A keret kialakításánál
mennyire vették figyelembe a
véleményedet?

– Az elsõ körben valóban
elhangzott célkitûzésként az
elsõ hatba kerülés, de legalább
ilyen fontos volt a jövõ csa-
patának kialakítása. Még nem
az együttes gerincérõl volt szó,
hiszen ahhoz meghatározó já-
tékosok is kellenek. Gyakorla-
tilag ki kellett próbálni a keret
tagjait, hogy kikre számítha-
tunk a jövõben. A 26-27-es
keretbõl tulajdonképpen há-
rom játékos nem lett feltér-
képezve. A kapus Hársfalvi
András tartós sérülés miatt
nem jutott lehetõséghez. Egy
másik játékos hozzáállása miatt
nem kapott szerepet.

– Nincs értelme. Õ már
megbüntette saját magát.

– Tóth Benjamin. Jó adott-
ságokkal rendelkezik, de ami-
kor szerepet kaphatott volna,
sérült vagy beteg volt.

– Igen. Két saját nevelésû
fiatal, Bedi Bencze és Pajor
Imre bizonyított is. Örvende-
tes módon az iskolában is
helytálltak jó tanulmányi ered-
ményükkel. Több játékosról vi-
szont kiderült, hogy a jövõben
nem számíthat rá a klub.

– Elõbbre kellett volna vé-
gezni!

– Talán nagyobb szerepet
kaphatott volna az egyéni kép-
zési terv, de itt más szempon-
tokat is figyelembe kellett
venni.

– Két olyan fiú került ide,
akiket kevésbé ismertem. Errõl

a kérdésrõl nem szeretnék
beszélni.

– A játékosok, közvetlen
környezetem és Kocsárdi Ger-
gõ. Az érintett mérkõzés elõtt
már szóltam az egyik újság-
írónak, hogy az eredménytõl
függetlenül lemondok.

– A Siófok elleni.

– Nehéz lesz csapatot ta-
lálni, hiszen nagyon sok edzõ
van a piacon. Ráadásul úgy
látom, hogy kapcsolatok nél-
kül szinte reménytelen. Mi na-
gyon messze vagyunk a fõvá-
rostól, s még mindig nem úgy
kezelnek bennünket, mint a
budapestieket.

– Ez valóban így van. Ilyen
döntés született.

– Nem igazán.

– Teljesen normális beszél-
getés volt. Tudomásul vettem
az elhatározását, megköszön-
tem, hogy lehetõséget kaptam.
Egyik nagy vágyam teljesült az-
zal, hogy nevelõ egyesületem
felnõtt csapatának vezetõedzõ-
je lehettem. Alakulhattak vol-
na másképpen is az eredmé-
nyek, de nem szeretnék rész-
letekbe belemenni.

– Abban talán tényleg hi-
báztam, hogy nem álltam ki
keményebben, határozottab-
ban az elképzeléseim mellett.

– Nem tudom. Lehet, hogy
igen, de az is lehet, hogy még
ennyi sem.

– Értelek... Egyszer fel
akartál kelni a kispadról.
Magadtól... Mi tartott vissza?

– Melyik találkozó volt ez?

– Van már elképzelésed a
folytatásról, a jövõrõl?

– Nem csak Te távozol,
hanem az egész stábtól meg-
vonták a bizalmat, még a
gyúróktól is.

– A többségi tulajdonos
döntését hogy fogadták a játé-
kosok? Beszéltél velük?

– Hogy közölte veled a
döntést Végh úr?

– Nem is tudom, hogy mit
kérdezzek...

– Lett volna eredménye?

E.E.

Sajnos a játékosok többsége nem tudta azt a mentalitást,
küzdõszellemet felmutatni, amit aktív labdarúgóként Lendvai
Miklós képviselt.

Lendvai Miklós távozott. Vajon milyen folytatás vár a ZTE-re?

Lendvai Miklós: – Elõbbre kellett volna végezni!
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Bencze Tamás ZTE Ko-
sárlabda Klub

Gyimesi
Endre

Jászberény

Zalaegerszegen

a
férfi csapatá-

nak új edzõje – ezt
, az együttes társadalmi

elnökségének vezetõje jelen-
tette be június 4-én. Az egykori
neves játékos az elõzõ idény-
ben a kosárlabda-
csapatának trénere volt. Most
itt, a szlovén

Visszatérés…
Bencze Tamás a ZTE KK új edzõje

Milos Sporart váltja. Megbí-
zatása két évre szól.

Tárgyalásuk során közös
célként tûzték ki egyebek mel-
lett az utánpótlás felépítését, a
fiatalok támogatását, s azt,
hogy pár éven belül visszake-
rülnek a tabella elejére. A
tõsgyökeres zalai szakvezetõ –
mint a sajtótájékoztatón el-

hangzott – örült, hogy felke-
resték. Több – anyagilag ke-
csegtetõbb – lehetõséget uta-
sított vissza, azért, hogy haza-
térhessen a zalai megyeszék-
helyre. Elsõsorban érzelmi
szempontok vezették, amikor
elfogadta az edzõi munkát.

– Úgy érzem, hogy meg tu-
dok felelni a szakmai vezetõ-
ség és a szurkolók elvárásának.
Utóbbiak remélem pozitívan
fogadnak, mindig jó volt velük
a kapcsolatom. Szeretném ma-
gam a városban otthon érezni.
Mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy a ZTE KK
visszakerüljön az élcsoportba.
A másodedzõ személyérõl és a
játékoskeret összetételérõl egye-
lõre nem tudok tájékoztatást
adni. Egyeztetnem kell a ko-
sarasokkal és az ügyvezetõk-
kel. Az biztos, hogy 3 nem ha-
zai nevelésû játékossal terve-
zünk. Mellettük pedig szeret-
nénk zalaegerszegi kötõdésû
kosárlabdázókat visszacsábíta-
ni a csapathoz – foglalta össze
terveit Bencze Tamás, új edzõ.

, szakmai ta-
nácsadó a sajtótájékoztatón
szintén a közös munka sike-
rességérõl szólt. Szerinte –

Bodrogi Csaba

mint mondta – kihívásokkal
teli, de eredményes idõszak és
idény elé néznek.

* * *
Egy kis zalai faluból,

származik, 1968-ban
született. 1979-ben lett a ZTE
sportolója.

játékosként
a csapatával kettõ, a

pedig egy alkalom-
mal nyert bajnoki címet. Pá-
lyafutása során meghatározó
kosárlabdázója volt klubcsapa-
tainak és a válogatottnak.
Edzõi pályafutását a

nõi csapatánál kezdte
2004-ben, amellyel 2008-ban
bronzérmet szerzett a Magyar
Kupában. 2007-ben néhány
hónapig a

szövetségi kapitánya is
volt. Dolgozott a nõi,
Euroligát is megjárt csapatá-
nál, majd a NB I-es
férfi gárdáját irányította.

Szakvezetõje volt a
Euroligában szerepelt nõi csa-
patának, majd a
férfi együttesét vette át,
amellyel a nemrég végetért
bajnokságban a 11. helyet sze-
rezte meg.

-mzs-

Bu-
csutáról

Bencze Tamás
ZTE Ka-

posvárral

Zala Vo-
lán-ZTE

magyar nõi válo-
gatott

Szeged

Falco KC

Gyõr

Jászberény

Bencze Tamás (balról) visszatért Zalaegerszegre, s a Zalake-

rámia-ZTE vezetõedzõje lett. Így mindkét egerszegi NB I-es

együttest a ZTE elsõ bajnokcsapatának egykori játékosai

irányítják immár. (A nõi gárda trénere Gáll Tamás – a szerk.)

Bencze Tamás mellett dr. Gyimesi Endre és Bodrogi Csaba.

A ZTE 1991/92-es bajnokcsapatában, az alsó sorban balról a

harmadik.

Egy nagyszerû Bencze-kosár a Pécs ellen.

Érdekes felvétel egy ZTE-Kaposvár mérkõzésrõl (1998.12.12.,

79-74). Bodrogi betörését csak nézik a somogyiak. A vendég-

csapatban szerepelt ekkor Bencze Tamás (jobbról).



12 2015. június 18.Zalatáj

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

megyei közéleti havilap

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.

26 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


