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Áradat…

vagy politikai üldözés éri, vagy
mert üldözött társadalmi csoport tagja.” Így fogalmaz az internetes lexikon, a Wikipédia.
Nos, igen. Mind Afrikában,
mid a Közel, - és Közép-Keleten vannak olyan térségek,
ahol háborúk dúlnak, másutt a
törzsi torzsalkodások, a mérhetetlen szegénység teszik nehézzé a hétköznapokat. Viszont, ha az idegenek már-már
népvándorlásszerû beáramlását tekintjük déli határunkon,
aligha kétséges, hogy az új
hazát keresõk többsége nem
tartozik a fentebb idézett fogalom definíciója alá. Teljesen

Rajz: Farkas László

Jönnek, csak jönnek. Autóval, busszal, gyalog. Valóságos
invázió lélekszomorító képei
töltik meg naponta a médiumok oldalait, jókora szeletet
szakítanak ki a hírcsatornák
mûsoridejébõl a menekülthullámról szóló tudósítások. Mára
elképesztõ mértékûre duzzadt
a déli határunkon beáradó
menekültek tömege. Menekültek? Nézzük csak, hogy okos
lexikonszerkesztõk
miképp
határozzák meg a fogalmat. „A
menekült olyan személy, aki
származási vagy szokásos lakhelyének országán kívül van,
mert faji, vallási, nemzetiségi

– Itt lakik az a Gyurcsány. Ide becsengetünk. Azt mondják
õ szívesen fogad bennünket.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001
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Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Fotó: szegedma.hu
Mórahalomnál már épül a próbakerítés.
nyilvánvaló, hogy a migránsok
nagyobb része a jobb élet reményében vág neki a nagyvilágnak, ami most az öreg kontinens boldogabb felét jelenti.
A honi baloldal és médiája
által egységesen menekültként
kezelt vándorok egyre növekvõ terhet jelentenek a befogadó országok számára. Magyarország egész egyszerûen
már képtelen elhelyezni a naponta százával, ezrével beáramló illegális határsértõket.
A táborokban összezsúfolt különbözõ kultúrájú, más-más
vallású migránsok között is
nem ritka a feszültség. A bevándorlók menekült kérelmük
elbírálásáig szabadon járhatnak, kelhetnek, állandó konfliktus helyzetet generálva köztük és a leginkább veszélyeztetett határszakaszok „bennszülött” lakosai között. Naponta hallunk híreket a bevándorlók általi károkozásokról,
erõszakos cselekményekrõl.
A magyar kormány a parttalan menekültözön megfékezése érdekében döntött egy

ideiglenes kerítés felhúzásáról.
A mûszaki zár mintegy másfélszáz kilométeren állná útját
az illegális bevándorlóknak. A
baloldali pártok a döntés miatt
alaposan fölhorgadtak. Új vasfüggönyrõl kezdtek beszélni,
az Orbán-kormány addigi dehonesztáló jelzõit (homofób,
antiszemita, intoleráns stb.)
megtoldották egy újabbal, rásütötték a kabinetre, hogy idegengyûlölõ. Annak ellenére,
hogy saját szavazóik jelentõs
többsége is egyetért a kormány tervével, õk rendületlenül mantrázzák a korlátok
nélküli liberális szólamokat.
Be kell látnia mindenkinek,
itthon és a mindenható unióban, hogy a helyzet mára tarthatatlanná vált. Magyarország
eddig is befogadta az üldözötteket, s így marad ez a jövõben
is. Ez a kormány koncepciója.
Viszont, nem kérdõjelezhetõ
meg a szándék, hogy az újkori
népvándorlásnak gátat kell
szabni. Ha kell, az új „vasfüggönnyel” is.
f.l.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Késõ bánat…
A Magyar Hírlap és az MTI
tudósítása szerint vitát akart
elindítani a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) azzal a
javaslatával, amely szerint a
kommunista diktatúrához kapcsolódó cselekedetek esetén
lehetõség lenne büntetõeljárás
lefolytatására akár elhunyt elkövetõvel szemben is – mondta Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese az M1 aktuális csatornán minap.
Máthé Áron szavai szerint a
javaslattal „disputát” szeretett
volna kezdeni a NEB, és valóban elindultak errõl szóló
szakmai kezdeményezések, társadalmi vita vette kezdetét.
Nyitott kérdés, hogy Magyarországon ez úgy alkalmazhatóe, mint Lengyelországban, a
lényeg az, hogy lefolytathassanak vizsgálatokat, megszülethessenek történeti, jogi értékítéletek – tette hozzá.
Úgy fogalmazott: izgalmas
kérdés Magyarországon, hogy
egy-egy cselekménynek, eseménynek vagy történelmi személy politikájának a történeti
és a jogi értékelése hogyan
hozható összhangba. Hozzáfûzte: a Nemzeti Emlékezet Bizottságát a rá vonatkozó törvény „nem véletlenül” ruházza
fel a jogalkotási koncepciók
kidolgozásának részfeladatával, pontosan azért, hogy az
igazságtétel huszonöt éve húzódó folyamatában is „a történelem és a jog kicsit közelebb
kerüljön egymáshoz”.
Felhívta a figyelmet arra: a
lengyel és a magyar esetekben
a történelmi háttér, a társadalmi tapasztalat eltérõ, hiszen
Lengyelországban az 1980-as
években még tömegesen alkalmazott erõszakot a diktatúra,

és ott tömegek vettek részt a
kommunista diktatúrával szembeni szervezkedésekben, míg
Magyarországon „tárgyalásos
rendszerváltozás” történt. Katona Gábor, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága jogi fõosztályának vezetõje az M1 aktuális
csatorna mûsorában júniusban
beszélt arról: a bizottság rendkívül fontosnak tartja, hogy a
kommunista korszakkal kapcsolatban az áldozatok és az
elkövetõk esetében is megtörténjen a teljes körû igazságtétel. A Biszku-per tapasztalatait is figyelembe véve ennek
érdekében jogalkotási javaslatokat dolgoztak ki. Kiemelte:
lengyel példára lehetõvé tennék, hogy akár elhunyt elkövetõvel szemben is lefolytatható legyen a büntetõeljárás.
Uraim! A szándék dicséretes,
de elkéstek vele! Mint sok mindennel az elmúlt 25-26 évben.
Ezt a rendszerváltásnak nevezett folyamat idõszakában
kellett volna megtenni. Nem
csak a rózsadombi paktummal
foglalkozni.
Azzal – elfogadom – kellett
foglalkozni. Mert ezt diktálták
a nagyhatalmak. Nem azt a feladatot adták, hogy a kommunista diktatúra bûncselekményeit vizsgálják.
A kommunista diktatúra
számos szereplõje egyébként
azzal volt elfoglalva ebben az
idõben, hogy az elveszített politikai hatalmát a gazdasági
szférába konvertálja.
Tudták, hogy a gazdasági
hatalom majd politikai nyereséggé, hatalommá változik. Ez
történt 1994-ben, amikor honfitársaink óriási fölénnyel
visszaszavazták a hatalomba a
Horn Gyula által fémjelzett

Kádár János, aki ártatlanokat küldött a halálba. Köztük volt
Nagy Imre miniszterelnök is...

Biszku Béla a bíróságon. Késõ bánat...
posztkommunistákat. Akivel
szemben egyébként jogosan
lefolytathatnák a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által javasolt
büntetõeljárást.
Ilyen alapon persze a vádlottak padjára kerülhetne a
teljes privatizáció, s a kárpótlás. Folytassam? Szinte minden, ami az elmúlt évtizedekben történt. Mert szinte minden rosszul történt.
A kommunista rendszer fõszereplõi lassan kihalnak. Nem
velük kellene foglalkozni! Itt
vannak a rendszer új baloldali

haszonélvezõi, õk a veszélyesebbek. S azok az úgynevezett
jobboldaliak, akik mindenféle
pótcselekvéssel akarják a figyelmet elterelni az aktuális
problémákról.
Nekünk már nem Kádár
János, Biszku Béla a probléma,
hanem a jelenünk és a jövõnk.
Ha eddig nem tudtunk mit
kezdeni velük, múltjukkal, üzenetükkel, hagyjuk, hogy az idõ
megoldja ezt a problémát.
Nekünk most sokkal fontosabb feladataink vannak!
E.E.

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

www.zalatajkiado.hu
Rákosi Mátyás (balról) a tribünön... A kommunista diktatúra
vezéralakja volt.

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Európa felelõssége...
Egy szubjektív emlékezés a srebrenicai népirtásra
Július 11-én volt a srebrenicai mészárlás európai emléknapja. 1995 júliusában Srebrenica környékén több, mint
8 000 bosnyákot – elsõsorban
férfiakat és fiúkat – könyörtelen módon kivégeztek. A példátlan bûncselekményt a Ratko Mladics vezette Szerb Köztársasági Hadsereg hajtotta
végre.
A második világháború befejezése óta ez volt Európában
a legkegyetlenebb tömegmészárlás, ami elkövettek. A Hágában székelõ Volt Jugoszlávia Nemzetközi Bûnügyi Bírósága egyhangú határozata
alapján a szrebrenicai mészárlás népirtásnak minõsíthetõ. A
napokban az ENSZ Biztonsági
Tanácsában tartott szavazáson
azonban Oroszország vétója
miatt nem nevezi a BT népirtásnak a több, mint nyolcezer bosnyák lemészárlását.
Keserû iróniája a sorsnak,
hogy éppen annak az országnak a fõvárosában mûködik a
Volt Jugoszlávia Nemzetközi
Bûnügyi Bírósága, amelynek
katonái szeme láttára követték

el a vérengzést. Elõzõleg az
ENSZ már az UN-erõk által
védett „biztonságos területté”
nyilvánította Srebrenicát, a
népirtást azonban mégsem
akadályozták meg, noha több
száz felfegyverzett holland békefenntartó tartózkodott a térségben.
Európa emlékezett és gyászolt július 11-én. Hogy miképpen számol el lelkiismeretével,
nem tudom. Az elsõ világháborút lezáró békeszerzõdések
óta ugyanis a kontinens kényszerpályára került. A háború
utáni rossz békekötések újabb
világégéshez vezettek, az összetákolt, soknemzetiségû országokban izzott az etnikai gyûlölet parazsa, ami aztán lángra
is lobbant.
A felelõsséget soha sem
lehet patikamérlegen kiporciózni a bûnt elkövetõk között.
Vajon milyen mértékben okolhatók Európa akkori nagyhatalmainak vezetõi a srebrenicai vérengzésért? Mert felelõsek, az biztos.
Európa az elmúlt idõben
szinte minden jelentõs dolog-

Aleksandar Vucic felháborodott a fogadtatáson. Csak nem arra
számított, hogy vállára veszi a tömeg?...
ban kudarcot vallott. S itt van
most egy újabb konfliktushelyzet. Az Európai Parlamentben
üldögélõ képviselõk, s a testületek vezetõi szerintem nem
is érzékelik, hogy az öreg
kontinensre zúduló menekültáradat mekkora veszélyt jelent.
Európa elfáradt. Itt van
Európa alkonya?
Július 11-én emlékezett
Európa. Talán jobb lett volna
inkább cselekedni akkor, 1995
júliusában. Hágában egyébként még mindig folyik a per
Ratko Mladiccsal és Radovan
Karadzsiccsal szemben. Húsz
évvel a tömegmészárlás után.
Ez mindent elárul az európai
bürokratákról.
Azt a mérhetetlen cinizmust pedig jobb nem is mi-

nõsíteni, amit a szerb miniszterelnök, Aleksandar Vucic
megengedett magának a megemlékezésen, amikor a feldühödött bosnyákok megdobálták. Az életére törtek – panaszkodott. S õk mit tettek több,
mint nyolcezer bosnyákkal
1995-ben? Kegyetlenül lemészárolták õket. Vucictól – aki
tagja volt a Vojislav Seselj vezette szélsõséges Szerb Radikális Pártnak – származik
egyébként ez a hírhedt mondás: „Ha meggyilkoltok egy
szerbet, mi 100 muszlimot
gyilkolunk meg”. Az emlékezés
így álságosnak tûnik.
Európa pedig bûnrészes volt
a népirtásban. Minimum azzal,
hogy nem akadályozta meg...
E.E.

Uniós támogatásból hátrányos helyzetû
fiatalok foglalkoztatása
Kegyetlen vérengzés, népirtás történt.

A Támop 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetû célcsoportok
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának erõsítésével c. pályázati kiírás
kapcsán a Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület „A fiatalok helyben maradásáért Zalalövõn!” címû,
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0462 azonosító számú pályázata 8 037 760 Ft támogatásban részesült.
A projektben 2014. április 1-tõl 15 hónapon keresztül
egyesületi ügyintézõ és közterületi gondnok foglalkoztatása
vált lehetõvé. Elõbbi feladata a szervezet mindennapi tevékenységeinek koordinálása, a gondnok fõ feladata az egyesület által gondozott közösségi kert mûvelése volt.
A projekt 2015. június 30-án zárul.
Zalalövõ, 2015. június 29.
Fekete Krisztián
egyesület elnöke

Európa bûnrészes volt a népirtásban. Minimum azzal, hogy
nem akadályozta meg…

Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
Cím: 8999 Zalalövõ Szabadság tér 1.
E-mail: varosszepito@zalalovo.hu
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„Szivárvány” az Andrássy úton
Huszadszor parádéztak a melegek

Sütõ László (képünkön) kizárását kezdeményezte Gyurcsány
Ferenc.
Ez is megvolt. A hétvégén nak, hosszú sorokban vonulkerült sorra a „meleg hét” záró tak az Andrássy úton.
rendezvénye, a Budapest PriAz évrõl évre a fõváros köde. A „meleg” gyûjtõfogalom zösségét erõsen megosztó paszivárványszínû ernyõje alá so- rádé az idén minden eddiginél
rolódott mások: homoszexuá- békésebben zajlott Budapest
lisok, leszbikusok, transzvesz- „fõutcáján”. A rendõrség erõs
titák, mindazok, akik a „hagyo- biztosítással tartotta távol az
mányos” férfi-nõ kapcsolattól ellentüntetõket, s talán az is
eltérõen, szexuálisan a saját közrejátszott a vonulás békénemük egyedeihez vonzód- sebb kimenetelében, hogy a

mostani parádén szemmel láthatóan kevesebb volt a gyalázatosan irritáló performansz, a
vallásgyalázó jelmez. Meglehet,
a rendezvény szervezõi lassacskán ráébrednek, hogy a
korábbi évek végletekig provokatív felvonulásai inkább kontraproduktívak voltak, egyáltalán nem szolgálták a kitûzött
célt, a másság tolerálását.
Az idei felvonuláson is
megjelentek a tömegben ismert politikusok, közéleti személyiségek, mûvészek. A balliberális politikai oldal pártjai
egyértelmûen kiálltak a rendezvény mellett. Még a vonulást megelõzõ napokban támadt némi konfliktus a Demokratikus Koalíció (DK)
berkein belül. Sütõ László, a
párt Baranya megyei politikusa olyasmit talált leírni, ami a
DK szabadságképébe nem fér
bele. Sütõ orvos. Bejegyzésé-

ben arról értekezett, hogy az
orvostudomány minden kromoszóma rendellenességet betegségnek tart. Nem lehet kivétel a nemi kromoszómáé
sem. A szexualitás a fajfenntartó ösztönön alapul, ergo férfi
és nõ között természetes. Utódnemzésre képtelen párkapcsolat normális országban nem
lehet családmodell.
Nos, a derék orvos okfejtése annyira kiverte a biztosítékot a vadliberális DK-ban,
hogy maga a pártelnök, Gyurcsány Ferenc kezdeményezte a
renitens képviselõ kiebrudalását a pártból. Idézzük vissza a
kirúgott képviselõ egy mondatát: „Utódnemzésre képtelen
párkapcsolat normális országban nem lehet családmodell.”
Magyarországon ez a szemlélet büntetést von maga után.
Normális?
f.l.

Nekem ti nem vagytok a „közösségeim”!
Egy nemzeti érzelmû meleg férfi nyílt levele a felvonulókhoz
Parádésok, szervezõk, résztvevõk!
Immár huszadik alkalommal döntöttetek úgy, hogy egy
kulturálisnak hazudott, a szabadságjogok alapvetõ félreértelmezésén alapuló, teljes mértékben kontraproduktív, a hazai szexuális kisebbséget alkotó emberek nagyobb részének elemi érdekeivel szögesen
ellentétes exhibicionista õrjöngést tartotok a magyar fõvárosban. Meleg vagyok, de szívem legmélyébõl vetem meg,
és tartom rendkívül veszélyesnek, amit két évtizede mûveltek: amit ráerõltettek a fõvárosra és leginkább a melegek
azon csendes többségére,
akiknek a nevében álságosan,
õket semmilyen formában
meg nem kérdezve tartjátok a
Pride-ot – azt a látszatot keltve
Magyarország elõtt, mintha
õket „képviselnétek”.
Mindezt ráadásul idén úgy
teszitek, hogy az egyik legnagyobb magyar költõ, József Attila ismert sorát hívjátok kétes
módon segítségül: „Húsz esztendõm hatalom.” Ez a pofátlanság nekem azt jelenti, hogy
a magyar kultúra nem ér nek-

tek valójában egy fabatkát
sem, és azt is, hogy a nemzetinek hazudott kormány teljesen csõdöt mondott, mert
nem képes a normális többség
akaratát érvényesíteni – sem a
heteroszexuálisok, sem a melegek viszonylatában. Ti bizonyítjátok be, hogy az igazi
hatalom ebben az országban
még mindig a szélsõségesen
liberális elemek kezében van.
Teljesen mindegy, hogy milyen
„illiberalizmusról” szószátyárkodik a miniszterelnök, az igazi hatalom az, hogy ti végül
huszadjára is keresztülvittétek
az akaratotokat, s lelketlen
söpredékként azon a sugárúton tombolhattok, amely nemzetünk legnagyobbjainak pantheonjába torkollik.
Most tisztázzuk a legalapvetõbb félreértést, ezt a mindent alulmúló, egyébként
rendkívül rafinált kommunikációs trükköt. Azt a kifejezést,
hogy „meleg közösség.” Nincsen ilyen. A közösség valamilyen közös szellemi értéket
hordozó, produktív és ezért
hasznos emberi összetalálkozás. Közösség sportegyesület,
a természetjárók társasága, egy

A felvonulás egyik résztvevõje.
bibliakör, egy mûvészklub, emberek családi vagy baráti kapcsolatok mentén szervezõdõ
összejövetele. De közösség lehet egy politikai közösség is –
a lényeg, hogy szellemi szempontból értékesen produktív
legyen az eredmény. A puszta
szexuális orientáció viszont
önmagában nem érték, és
szexuális orientáció alapján
éppen ezért nem is lehet kimondani, hogy mindenki, aki

ilyen vagy olyan, az ettõl egy
„közösséget” alkot. Ahogyan a
„heteroszexuálisok” sem közösség, úgy a melegek sem
azok. Ez a hazugság azt használja ki, hogy a közösség szavához és értelméhez – amihez
nektek semmi közötök nincsen – az ember gondolkodása
teljesen érthetõ módon, automatikusan pozitív emocionális viszonyulást hoz létre.
Miért nem láttam még „meleg

2015. július 16.
közösséget” homokzsákokat pakolni a gátakon?
Számotokra, az önzésen
alapuló világnézetetek miatt
teljesen érthetetlen dolgot fogok mondani: egy társadalmi
szempontból felelõsen gondolkodó meleg férfi számára
sokkal fontosabb, hogy a nemzete, a széles társadalom számára mi a jobb, minthogy
olyan „jogokért” kapálózzon,
melyeknek befogadására és
gyakorlására születésénél fogva nem alkalmas sem fizikai,
sem lelki értelemben. És az a
jobb, ha nem hergeljük teljesen értelmetlenül magunk ellen az embereket, és ha a gyermekek szellemi egészségét
nem veszélyezteti a folyamatos, idegesítõ, öncélú melegpropaganda. Ha egy lábbal születtem volna, akárhogyan is
rikácsolnék, fenyegetõznék és

Zalatáj
ember elfogadásáért küzdötök. Nem kértem, és nem hatalmaztalak fel benneteket erre! Én, és még sok hozzám hasonló normális ember elintézi
ezt a családjában, s azok elõtt a
barátai elõtt, akik fontosak
számára. Másra nem tartozik. A privát coming out
elõsegíti, a ti viselkedésetek
pedig hatalmas erõvel rombolja a melegekrõl alkotott
pozitív, vagy legalább nem
általánosan negatív kép kialakulásának lehetõségét a társadalomban.
Azt mondjátok, amit tesztek, az „kulturális, mûvészeti,
közéleti” esemény. Nem az.
Amit ti képviseltek az nem
kultúra, hanem szellemi halál.
Nem mûvészet, hanem öncélú,
teljesen értelmetlen és értelmezhetetlen exhibicionizmus.
És nem „közéleti”: csupán egy

Nagyon modern idõk
Rajz: Farkas László

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

Huszadszor vonultak….
követelõznék, nem lenne két
lábam. Meleg vagyok, nem lesz
gyermekem, nem fogadok
örökbe, nem lépek házasságra.
Ha így van, ha így lett, elfogadom. Elfogadom, hogy meleg vagyok. Ti veritek szüntelenül az asztalt a melegek
elfogadásáért, mi lenne, ha
magatokon kezdenétek?
Olyanok vagytok, mint a
cigánybûnözõk és „roma polgárjogi aktivistáik”: mikor hallom egyszer, hogy a melegeknek vannak kötelességeik is a
társadalommal szemben, nem
csak jogaik? Soroljátok fel
õket: hazaszeretet, kötelesség a
közügyek gyakorlásában, felelõsség a lakóhelyem, egyházam
stb. közös ügyeiben. Ha megteszitek ezt, ígérem, az elsõ sorban vonulok majd én is veletek.
Azt mondjátok, minden
szexuális kisebbséghez tartozó

apró kisebbség kicsinyes önzésnek projekciója a valódi
közéletre.
És ezért: ti nekem nem
vagytok „közösségem”.
Az én közösségem a családom, a nemzetem és az egyházam. És mindenki közösségben van velem, aki lélekben
vallja, hogy az örök értékekhez
való saját érdekeimen messze
túlmutató igazi humánus ragaszkodás felülír mindent, ami
kényelmes, de ártalmas hazugság.
Menjetek haza. Pontosan
annyit érnek a tetteitek, mint a
hazugságaitok. Az én nevemben ne vonuljatok, mert nekem van igazi kultúrám, van
igazi közösségem. És ezekbõl
semmilyen átjárás nincsen a
tiétekbe, és a tiétekbõl sem
ezekbe.
F.M.
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– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letölteni?...
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Csak egy felvonásnak lett vége

(A szerzõ illusztrációja.)

A görög dráma folytatódik

– Nem nagyon komálom ezt az Orbánt, de nélküle most
alighanem mi is úgy szívnánk, mint a görögök.
Hétfõn reggelre Európa
fellélegzett. Több mint fél napos egyezkedés után megszületett a döntés Görögország
ügyében. Az Európai Unió, az
euroövezet szempontjából kétségtelenül fontos megállapodás született. Nincs „grexit”, a
görögök maradnak az euróval
fizetõk táborában. Lement a
függöny egy felvonás után.

Az unió nagyjainak döntése értelmében Görögország
(legalább is egyelõre) megmenekült az államcsõdtõl; a
megállapodásnak
köszönhetõen a Ciprasz-kormány viszszatérhet a tárgyalóasztalhoz.
Ahhoz azonban, hogy a görögök hozzájussanak a mentõcsomagként aposztrofált diktátumnak köszönhetõ euro

milliókhoz, az ország súlyos
feltételeknek lesz kénytelen
eleget tenni. A hétfõn hajnalra
létrejött megállapodás értelmében a kormánynak olyan
megszorításokat kellene keresztül vinni a parlamenten,
melyek nagyobb terhet rónának Hellász polgáraira, mint
amiket a népszavazással a görögök többsége elutasított.
Az igazi megpróbáltatás valójában csak most jön Alexisz
Ciprasz kormánya számára. A
létrejött egyezség diktálta
megszorítások
homlokegyenest ellentétesek azzal a programmal, amellyel Ciprasz pártja, a Sziriza hatalomra jutott a
választásokon. A Ciprasz vezette kormánykoalíció hét hónapos „populista” kormányzásának kudarcát is jelenti, hogy a
görög miniszterelnök a tárgyalások alatt kapitulált, rábólintott a bekeményítõ német kancellár, Angela Merkel által
vezetett csoport által képviselt
feltételekre, amelyek egyértelmû megszorításokra kötelezik
a görög kormányt.
Ahhoz, hogy Görögország
hozzájusson a harmadik men-

tõcsomag által kilátásba helyezett pénzmaghoz, a parlament
többségének hozzájárulására
lesz szükség. S ennek a többségnek a megszerzése igazán
kemény dió lesz. Különös tekintettel arra, hogy a kormányzó párton belül sincs egyetértés, a Sziriza politikusai közül is többen ellenzik a megállapodáshoz kötött megszorítások bevezetésének elfogadását. A kisebbik koalíciós párt, a
Független Görögök vezetõje,
Panosz Kammenosz úgy nyilatkozott, hogy pártja nem
tudja támogatni azt a megállapodást, amely „50 milliárd
euró értékû, az állami tulajdont érintõ garanciákról és az
emberek otthonainak lefoglalásáról is tartalmazó törvénymódosításokról szól.”
Korai még megjósolni,
hogy az eddig is kiismerhetetlen görög helyzet milyen
látványos fordulatokat vesz az
unió által meghatározott, sürgetõ határidõig. Az elõjelek
azonban egyértelmûen arra
utalnak, hogy a görög dráma
folytatódik.
f.l.

Kõszeg Ferenc a poligámia pártján
Érhetnek-e még bennünket
meglepetések a házasság kapcsán feltörõ vélemények tekintetében? Azt gondolhattuk
eleddig, hogy a liberálisok által
szorgalmazott, a melegházasság polgárjogi elfogadtatása
után aligha jöhet valami ledöbbentõen új. Tévedtünk.
Kõszeg Ferenc, az SZDSZ
egykori alapítója, parlamenti
képviselõje most felvetett egy
új lehetõséget, mi szerint a
házasság korszerûtlen intézményére ráférne egy kis vérfrissítés. Kõszeg egy bejegyzésében így fogalmaz: „Törvénynek kell kimondania, hogy kettõnél több személy is köthet
házasságot. Erre azért van szükség, amiért az azonos nemûek
házasságára. Hogy senki ne mond-

hassa, ez csak amolyan furcsaság, nem olyan értékû házasság,
mint egy férfi meg nõ házassága, és a belõle származó gyerekek is csak afféle zabigyerekek. Az egyenlõ méltóság elve
megköveteli, hogy három vagy
négy ember frigye éppen
olyan házasságnak tekinthessék,
mint bármely más házasság.”
Nos, az egykori szabad demokrata potentát felvetése
újabb távlatokat nyithat meg a
család fogalmának eddigi, áporodottan konzervatív értelmezése ellenében. Nem lehet kétségünk afelõl, hogy a liberalizmus fennkölt eszméinek felkent prókátorai egy-kettõre
magukévá teszik a Kõszeg-féle
ideát. Mindez mulatságos lenne, ha egy a megszüntetett

www.zalatajkiado.hu

Kõszeg Ferenc… Itt egyedül üldögél.
Lipót elmeosztályáról kikerült
pacienstõl származna e világrengetõ gondolat. Kõszeg Ferenc viszont tanári diplomával
rendelkezik, meghatározó politikusa volt a korábban az
ország dolgait jelentõs mértékben befolyásoló SZDSZ-nek.

Ezeknek tudatában kissé
más a súlya a poligámia törvényesítése érdekében kifejtett gondolatainak. Így e kis
írás végén ismételten felmerül
a kérdés: Érhetnek-e még bennünket meglepetések?
-flam-
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Generációs sokszínûség
Elismerték a Zalavíz Zrt.-t

A vállalat az ország egyik legmegbízhatóbb vízközmû-szolgáltatója.
hangsúlyozta Nagy András, a
Zalavíz Zrt. vezérigazgatója.
Kitüntették Márton Tündét is, aki 1998 óta dolgozik a
társaságnál. Precíz és kitartó
munkájáért a Víz emlékérmét
vehette át.
– Megtiszteltetés és nagy
öröm számomra, hogy elnyertem ezt az elismerést. Köszönöm a Zalavíz Zrt.-nek, hogy
gondoltak rám és elõterjesztettek erre a díjra. Sokat jelent
számomra, hogy egy olyan
munkahelyen dolgozhatom,
ahol megbecsülnek és értékelnek. Nagyon szeretem a munkámat, szívesen végzem. Mindig akad új kihívás, ez különösképp motivál engem –
mondta Márton Tünde, a vállalat controlling osztályvezetõje.

Márton Tünde és Nagy András.
A vállalat hazánk egyik legmegbízhatóbb vízközmû-szolgáltatója, amely tevékenységét
fogyasztóközpontú nézetek mentén, az igazságosság, a tisztes-

ség, a kreativitás, a minõség
és az értékteremtés alapján
végzi. Ezt példázzák a nemrégiben elnyert kitüntetések is.
(x)

Dodó és Brumi a Mókusban
Rajz: Farkas László

„Sokszínû generációkon át”
nevû díjat nyert a Zalavíz Zrt.
Ezt a vízközmû-szolgáltató társadalmi szerepvállalásával, az
esélyegyenlõségi
feltételek
megteremtésével érdemelte ki.
Az elismerés a vállalat felelõsségteljes szemléletét példázza, ami azt jelenti, hogy
fontosnak tartják a szakképzett fiatalok támogatását, s
egyben a tapasztaltabb, idõsebb munkaerõ megbecsülését. Segítik a különbözõ
nemzedékek együttmûködését, ennek érdekében gyakran
alkalmaznak azonos munkakörben eltérõ korosztályú dolgozókat. A cég emellett kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatási diszkrimináció elkerülésére és a megfelelõ
munkahelyi körülmények megteremtésére.
– Büszkék vagyunk a díjra,
mivel ez egyben azt is jelenti,
hogy az általunk alkalmazott
vállalati gyakorlat jól mûködik
és sikeres. Fontosnak tartjuk
munkatársaink számára a
megfelelõ munkahelyi légkör
biztosítását. Figyelembe veszszük érdekeiket és elvárásaikat. Ezzel érdemeltük ki az
elismerést. Nyitottak vagyunk,
próbálunk megfelelni a jövõ
kihívásainak. Feladatunk többek között, hogy cégünknél
az átlagéletkor 46 év legyen.
Alkalmazottaink 10 százaléka
jelenleg 60 év fölötti, s csupán 3 százalékuk 25 alatti –

– Azt tanácsolják az orvosok, hogy tizenegy és három
óra között ne legyünk a napon, és gondoskodjunk a kellõ
mennyiségû folyadékbevitelrõl!...
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A multik maguktól nem fogják emelni!
A bér, mint a közeljövõ döntõ növekedési tényezõje
Hazánk a gazdasági rendszerváltást a nemzetközi befektetõi tõke kívánalmainak megfelelõen hajtotta végre. A folyamat már jóval a politikai rendszerváltás elõtt kezdetét vette.
Kifejezett célzatossága 1983tól már jól láthatóvá vált. Ezt a
célt szolgálta az újabb nemzetközi adósságnövekedési szakasz 1983-89 között, az állami
vállalatok fejlesztési hitelein
történõ drasztikus kamatemelés, a cégek céltudatos piaci
leértékelése. 1990 után ehhez
illeszkedett szervesen a privatizációs gyakorlat, ami kerülte
a piaci megmérettetést, a tõzsdei bevezetéseket, de miközben nem adta vissza a kommunista rendszerben elrabolt
vagyonokat,
behozhatatlan
elõnyt adott a transznacionális
befektetõknek.
Az olcsó privatizációs árakon túli nemzeti ajándékot az
olcsó bérû munkaerõ elõállítását pedig a tömeges cégmegszûnésekkel járó drasztikus csõdtörvény szolgálta.
1995-98-között végleg olcsó
bérû nemzetközi tõkével mûködtetett exportorientált gazdaság lettünk, ahol máig szinte minden errõl szól, arról a
pár tucat nagycégrõl és kevésbé arról a 4-500 ezer emberrõl, akik éves tízezer euró
körüli bérért alkalmazóiknak
25-40 ezer euró tiszta profitot
termelnek. A dinamikus növekedést is folyvást ettõl a szerkezettõl várjuk, sajnos sokan,
még a hozzáértõnek vélelmezett döntéshozók közül is, pedig ez hiú remény.
A döntõen exportvezérelt
gazdaságtól még a jelenlegi 33,5%-os növekedés is maga a
csoda, ami gyorsan szertefoszlik, ha importpartnereink lassulnak. Ha Németország egyet
köhint, mi ismét ágynak
esünk. Igaz ugyanis, hogy a

gazdaságban elõállított javak
mintegy 75-80%-a exportra
megy, de az exportteljesítmény több mint háromnegyedét kevés számú és hazánkban
alig több mint félmillió embert foglalkoztató transznacionális szektor állítja elõ. (Sajnos
a statisztikusaink nem kényeztetnek el bennünket ez ügyben sem pontos adatokkal.)
Ezek a cégek hozzá vannak
ahhoz szoktatva, hogy munkavállalóként évente 25-40 ezer
euró adó utáni profitot állítsanak elõ, miközben 10-12 ezer
eurónyi bért fizetnek. Ezért
jöttek ide, „ezért” csalogatták”
õket ide, ne is várjuk, hogy maguktól béreket fognak emelni.
Nincs arról sem megbízható
értesülés, hogy a szép számú
stratégiai megállapodás kiterjedne a multik részérõl dinamikus
rövid, vagy akár hosszabb távú
béremelési vállalásokkal.
Gazdasági növekedésünk
viszonylag szép számai sem
álltak volna elõ anélkül a
többlet vásárlóerõ nélkül, amit
a kormány sorozatos intézkedései mozgattak. (SZJA-mérséklés, devizahiteles ügy rendezése, családi adókedvezmények.) Ahhoz, hogy akár a környezõ országokhoz hasonlítva
elszenvedett lemaradásunkat
behozzuk és mérsékeljük lemaradásunkat a fejlettektõl öt
százalék plusz növekedési átlagot kellene elérni folyamatosan legalább a következõ évtizedben. (Gondoljunk arra,
hogy közben õk sem alszanak,
hanem igyekeznek.) Ehhez végképpen dinamizálni kellene a
belgazdaságot, legfõképpen keresleti oldalról, azt meg nem lehet másként, mint több bérrel.
Már hallom is az ellenzõ
kórus keserves jajongását,
hogy ez inflációt okozna. Ezt
én sem szeretném, mert örömmel tölt el, hogy három évtize-

A bérszínvonal alakulása az uniós országokban 2014/2015-ben.

Ha Németország egyet köhint, mi ismét ágynak eshetünk…
des népfosztogató diadal után
sikerült az inflációt megfékezni. Mára azonban kialakultak a
gazdaságban azok a feltételek,
amik módot adnak a biztonságos béremelésekre.
Kezdjük mindjárt az állammal. A drasztikusan lecsökkent
kamatok jelentõsen mérséklik
az állam kiadásait, százmilliárdokat takarít meg, szépen
csökkent az éves költségvetési
hiány is. Sokat javult az adóbehajtás hatékonysága is. Érthetõ, hogy az elmúlt négy év
azzal telt el, hogy a megtakarításokból az állam igyekezett visszaszerezni azokat a
gazdasági pozíciókat, amiket
szükségesnek tart az egészséges piaci mûködéshez (bankok, energia szektor, egyes
közszolgáltatások stb.)
Reményeim szerint ezek
majd újra képesek lesznek
osztalékot is fizetni, mert lehet
az állam is jó gazda. A nagy állami cégbeszerzéseknek azonban mára vége, a megtakarításokból lehetne béreket emelni, fõként ott, ahol már azon
is régen túl vagyunk, hogy
nagyon szorít a cipõ, mint az
egészségügyben. Nem csak az
államnak okoz könnyebbséget
a kamatok csökkenése, de a
hazai vállalkozási szektornak
is. A minimálbér emelési gyakorlat valóban tolja felfele a
bérszínvonalat.
Nyilvánvaló, hogy a béremelések zömét nem az állami
szektortól kell várni, hanem a
kis- és közepes vállalkozásoktól, de azokat helyzetbe is kell
hozni, hogy bért emelhessenek, vagy több embert tudjanak foglalkoztatni. Ennek nagyon nem jó módszere, hogy a
részükre megítélt uniós támogatásokat visszterhes formában, ráadásul kamattal terhelve kívánjuk adni. Sokkal alkalmasabb eszköz lenne a kockázati tõkék juttatása, amit 5-7 év
múlva a tulajdonosok kiválthatnának. Növekedési poten-

ciáljukat nem terhelnék a kamatok. A különbözet megjelenhetne többletbérben. Egészséges növekedési többlet a
többletbérekbõl akkor lesz, ha
azok elkölthetõ jövedelemként
olyan helyekre kerülnek, ahol
nem kell attól tartani, hogy
vásárlásaikkal felborítják a külgazdasági egyensúlyt, mert rávetik magukat a luxus importcikkekre. Vigyázni kell valóban, hogy a többletbérek jó
helyeken váljanak többlet vásárlóerõvé, amik a hazai cégek
kibocsátását élénkítik.
Jelenleg a pénz eltévelyedésének veszélyétõl nem kell
nagyon tartani, hiszen a legmagasabb 10-es jövedelemkategóriába már havi 200 ezer
forint fogyasztással be lehet kerülni. Nagyon jó irány a minimálbérek emelése, de a családorientált adóügyi vásárlóerõ terelés is a nagy családok irányába. A magasabb bérek jótékony hatást fejtenének ki az
állam adóbevételeire is, fõként
a forgalmi adókra, de a bérek
járulékára is. Jóval nagyobb kifizetett bértömeghez alacsonyabb bérjárulék kulcsokat
lehetne rendelni, ezzel a cégek
foglalkoztatási kedvét növelni.
Jelenleg bérekben nagyon
csehül állunk, még a nem túl
magas GDP-n belül is az arány
tragikus. A legutolsó, 2013-as
adatok szerint a munkavállalói jövedelem a GDP-nek alig
45%-a. Szinte nincs európai ország, ahol ez 50% alatti. Nem
tûnik erõn felülinek a célt
kitûzni, hogy az éves átlagos
növekedés legalább egy évtizedig érje el a GDP 1,3-1,4%-át
reálértéken az indulásként már
2016-ban a 400 milliárd forintot. Ez már jól érzékelhetõ, a
gazdaság jelenlegi feltételei kibírják és végre érzékelhetõvé
válhat a rendszerváltás képviseleti demokrácián túli jóléti
hatása is.
Boros Imre
közgazdász
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Csoda a Zalán!
A türelem tiszta folyót teremt?
Lassan egy kisregény terjedelmû cikksorozat született
már a Zala folyó Zalaszentiván és Pethõhenye között lévõ szakaszán található szennyezõ úszószigettel kapcsolatban.
2011-ben kezdtünk foglalkozni
a tarthatatlan helyzettel. Nem
sorolom, hogy milyen fórumokat jártunk meg ez idõ alatt,
talán már nincs is értelme.
Június 25-én ugyanis csoda
történt. A folyó a kritikus szakaszon megtisztult. Nem volt
hiábavaló a küzdelem. Az
igazsághoz tartozik – miután
nem történt érdemi intézkedés –, hogy a megyei fõügyészséghez fordultunk beadványunkkal, hiszen közérdekû
bejelentésünkre nem kaptunk
választ a hatóságoktól. Aztán az
illetékes szakemberek megjelentek a Zala folyó kritikus
pontján felmérni a helyzetet.
Egyikük azt a hülye újságírót
emlegette, aki felfújta az ügyet.
Ez lennék én. Jó lenne találkozni ezzel a kivételes képességû emberrel, aki anélkül tud
diagnosztizálni, hogy egyetlen
szót sem váltott még velem...
Ráadásul papírja sincs arról,
hogy pszichológus lenne.
A Zala partján aztán szembesülhettek a valós helyzettel.
Újszerû volt az élmény számukra, noha a feletteseik le-

vélben már korábban jelezték
nekünk, hogy megtették a
„szükséges intézkedéseket”.
Ezek a szükséges intézkedések minap történtek meg. A
munka – mint ahogy a fényképek is bizonyítják – nem fejezõdött be. Van még tennivaló bõven.
Július 6-án e-mailben értesítést kaptunk az uszadék eltávolításáról a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól.
Levelük utolsó elõtti bekezdésével nem egészen tudok
egyetérteni. Így szól:
„A Zala teljes szakasza Natura 2000 besorolású, így az
uszadék eltávolításának a helyszíne is (Petõhenye 011 hrsz,
013 hrsz, 014/1 hrsz). A leírtak
miatt az uszadék torlaszok
megjelenése természetes velejárója egy ilyen besorolású területnek és a rendszeres munkavégzés ezentúl sem lesz
megoldható a természetvédelmi elõírások és korlátozások
miatt.”
Viszont az utolsó bekezdéssel tökéletesen egyetértek:
„Szomorúan tapasztaltuk,
hogy az eltávolított uszadék
torlasz nagy mennyiségû mûanyag PET palackot tartalmazott, mely a településekrõl került a vízfolyásba. Szeretnénk
jelezni azt, hogy a vízfolyás

Ugyanitt, a folyóparton több tonna hulladék van, amit most fû
és gaz takar. Normális állapot ez egy Natura 2000 besorolású
területen?
mentén élõ emberek is nagy tusos – „betelepülõrõl” ne is
mértékben hozzájárulhatnak a beszéljek. A több, mint négy
Zala jó állapotához, ha nem éve fennálló szennyezés meghulladék lerakónak használják. szüntetése pedig a legnagyobb
Kérjük az önkormányzatokat, jóindulattal sem nevezhetõ
hogy tegyék meg ez ügyben a „rendszeres munkavégzésnek”.
szükséges intézkedéseket.”
S még egy apróság: a Zala a
Laikusként ellenben nem Balaton legnagyobb természeértem, hogy egy Natura 2000 tes földfelszíni táplálója. Nem
besorolású területen (az Euró- mindegy, hogy milyen a folyó
pai Unió által létrehozott Na- állapota. Remélem, nem az
tura 2000 egy olyan összefüg- Európai Unió engedélyétõl
gõ európai ökológiai hálózat, függ majd, hogy felszámolhasamely a közösségi jelentõségû sunk ilyen, vagy ehhez hasontermészetes
élõhelytípusok, ló szennyezéseket a jövõben
vadon élõ állat- és növényfajok Magyarországon. Az uniónak
védelmén keresztül biztosítja a pillanatnyilag lenne fontosabb
biológiai sokféleség megóvását dolga is…
és hozzájárul kedvezõ terméEgyébként a Zala folyó
szetvédelmi helyzetük fenntar- ezen partszakaszán évekkel
tásához, illetve helyreállításá- ezelõtt jelentõs mennyiségû
hoz – a szerk.) a természet- veszélyes hulladékot helyeztek
védelmi elõírások és korláto- el, ami jelenleg is ott van. Ha
zások miatt a rendszeres mun- nem tévedek, ez is a Natura
kavégzés ezentúl sem lesz 2000 besorolású területhez
megoldható. A Natura 2000 tartozik. Vagyis semmi kereslényege éppen a természetes nivalója ott az azbesztpalának,
élõhelyek védelme. A termé- vagy a növényvédõszer-maradszetes élõhelynek pedig nem ványnak. Kezdõdik tehát az
„õslakója” a „nagy mennyiségû újabb környezetvédelmi akció.
PET palack”, a leeresztett foci-, Úgy tûnik, hogy ez még rávagy teniszlabda, a konzer- zósabb és körülményesebb
vesdoboz, a rongydarab, hogy lesz, mint az elõzõ.
a többi – nem éppen guszE.E.

Június 25-én ez a látvány tárult a szemünk elé. Több, mint
négy év után eltûnt a szennyezés a folyóról.

Hirdetésszervezõket
Ilyen volt a Zala elõtte. Ha két év múlva ismét ilyen lesz, vajon
rendszeres munkavégzésnek számít a megtisztítása?

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Jelentõsen csökkent a támogatás
Ennek ellenére nem adja fel a ZTE NKK
A közlekedési társaságoknál történt átszervezés érzékenyen érintette a ZTE NKK
együttesét, hiszen legnagyobb
támogatója, a Zala Volán integrálódott a több cég összevonásával létrejött Északnyugatmagyarországi
Közlekedési
Központ Zrt.-be, így elveszítette önállóságát.
– Mit jelent ez a kosárlabda-csapat szempontjából? –
tudakoltuk Tóth László ügyvezetõtõl.
– A teljes klubvezetés azon
dolgozik, hogy megteremtsük
az élvonalban szereplés anyagi hátterét. A ZTE NKK-ra
mindig a takarékos gazdálkodás volt a jellemzõ, nem halmoztunk fel adósságot. Nagy
érvágás, hogy az új tulajdonos
jelentõsen csökkentette a támogatást.
– Mekkora jelenleg a valószínûsége az NB I-ben való
szereplésnek?

– Amint összeáll a fedezet,
benyújtjuk nevezésünket a szövetségnek.
– A ZTE NKK-ra soha sem
volt jellemzõ a felelõtlen gazdálkodás…
– Ezután sem lesz! Akkor
vállaljuk az A-csoportos szezont, amikor a költségvetés
összeáll.
– Úgy tudom, hogy nem
csak a zalaegerszegi nõi
kosárlabda klub küszködik
anyagi nehézségekkel…
– Rajtunk kívül legalább
három-négy olyan egyesület
van, amelyik hasonló problémákkal küzd az élvonalban.
Olyan is van, amelynek jelentõs tartozása van az elõzõ szezonról.
– Az biztosnak tûnik –
információnk szerint –, hogy
Gáll Tamás marad a vezetõedzõ…
– Ezt megerõsíthetem. Tamás Zalaegerszegen marad.

Tóth László: – Amint összeáll a fedezet, benyújtjuk nevezésünket.

A 2014/2015-ös bajnokságot a 6. helyen zárta a ZTE NKK. A
következõ szezonban szerényebbek lesznek a célkitûzések a
megváltozott anyagi háttér miatt.
– Távozik viszont a válogatott Zele Dorina.
– Õ Pécsre, a PEAC-hoz
szerzõdött.
– Ebben a helyzetben nyilván irreális elképzelés légiósok szerzõdtetése…
– Ha végül is kedvezõen
alakulna a pénzügyi helyzet,
akkor a 4-5-ös posztra igazolnánk, illetve ponterõs játékost
a 2-3-as pozícióba.
– Úgy tudjuk, hogy az
U20-as válogatottból 2-3
játékos Zalaegerszegre igazol…
– Igen, helytálló ez az információ.
*
Zalaegerszeg önkormányzata eddig évi 5 millió forinttal és a városi sportcsarnok
rendelkezésre bocsátásával támogatta a ZTE NKK-t.
– Mi várható ezután? –
kérdeztük Balaicz Zoltán polgármestert.

– Sajnos a jelenlegi helyzetben – korábbi kötelezettségvállalásaink miatt – nincs lehetõség a támogatás növelésére,
viszont az eddigit biztosítani
fogjuk. Felvettük a kapcsolatot
az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (a
Zala Volán jogutódja – a szerk.)
tulajdonosával, a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a cég az
eddigi évi 50 millió helyett
csak 15 millió forint támogatást tud nyújtani. A kiesõ 35
milliót sajnos a város nem
tudja pótolni. Megkerestük a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét,
Szalay Ferencet, aki elmondta,
hogy már dolgoznak azon,
hogy megoldást találjanak a
ZTE, s a hozzá hasonló helyzetben lévõ csapatok gondjaira – tájékoztatta a Zalatájat
Balaicz Zoltán.
E.E.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
Balaicz Zoltán: – Az eddigi támogatást biztosítani fogjuk.
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A „neonáci” MTK-szurkolók…
Az UEFA megint kitett magáért

Az állítólagos neonáci jelképet ábrázoló molinó a szurkolókkal.

Fotó: index.hu
Szurkolói ankét az MTK-nál. A fotó alapján nehéz lenne elhinni,
hogy a „88-as neonáci ügynök” be tudna épülni a klubhoz.

Hátrányos helyzetû fiatalok foglalkoztatása
A TÁMOP 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetû célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erõsítésével c. pályázati kiírás
kapcsán a SZAMANAZ Közhasznú Nonprofit Kft „Fiatalok a fiatalokért - Fiatal pályakezdõ a gyermekek
napközbeni ellátásában” címû, TÁMOP-1.4.1-12/12013-0533 azonosító számú pályázata 6 867 388 Ft
támogatásban részesült.
A projektben 2014. április 1-tõl 15 hónapon keresztül egy
családi napközi gondozó és egy gondnok, karbantartó foglalkoztatása vált lehetõvé. A fiatalok a családi napközi mindennapos tevékenységében vettek részt, a munkavégzésük
során sikerült beilleszkedniük a szervezet életébe és sok
hasznos tapasztalatra tettek szert, mely a jövõben segítheti
a munkaerõpiacon az elhelyezkedésüket.
A projekt 2015. június 30-án zárul.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával
valósult meg.

Háromszor is elolvastam a
hírt. Az elsõ elolvasás után
megdörzsöltem a szememet. A
második után megnyugodtam,
hogy még tudok olvasni, mert
azt láttam, amit elõször. A harmadik nekirugaszkodás után
nem tudtam azonnal eldönteni, hogy nevessek, vagy káromkodjak. Persze csak finoman, olyan európai módon.
Aki még nem ismeri a történetet, annak elmesélem. Aztán ki-ki – vérmérséklete szerint – kacaghat, vagy szitkozódhat.
Az történt, hogy a múlt
csütörtöki, Vojvodina elleni
Európa-Liga selejtezõn az
UEFA ellenõrei náci jelképnek nézték az MTK-szurkolók egyik molinóját. Nem
fogják kitalálni, hogy mi állt
ezen?
Olyan rasszista, antiszemita, neonáci kifejezés, amire
még nem volt példa futballstadionban. Pontosan idézem
a feliratot: „1888 ultras.”
Az 1888-as szám a klub alapításának éve, az ultras kifejezést nem kell magyarázni. Az
UEFA ellenõreinek az szúrta a
szemét, hogy a molinón egymás után következett két nyolcas szám, a 88 pedig náci motívum. A szurkolóknak végül le
kellett szedniük a kifogásolt
drapériát – panaszkodott egyikük, hozzátéve: értetlenül állnak az eset elõtt, már csak
azért is, mert több molinó-

jukon is szerepelt az évszám, s
azok maradhattak.
Hogy jön a képbe a náci
jelkép, a 88? Neonáci körökben a jelentése állítólag „Heil
Hitler”, miután a H az ABC
nyolcadik betûje. Nyilván nem
nálunk, hanem a latin ABCben. A magyar ABC-ben ugyanis a 14. betû a H. A nyolcadik
helyen a Dzs áll. Mind a 40,
mind a kiterjesztett, 44 betûs
ABC-ben. Ha ebbe a kódjátékba belemegyünk, legfeljebb
Dzs-betûvel kezdõdõ tömeggyilkosra asszociálhatunk: Dzsugasvilire, közismertebb nevén
Joszif Visszarionovics Sztálinra.
Az UEFA ellenõrei tehát
éberek voltak, megakadályozták, hogy a „neonáci” magyar
szurkolók 1888-as feliratú molinójukkal karlendítést provokáljanak ki a nézõtéren. Azok
az MTK-szurkolók, akik arra
vetemednek, hogy a mérkõzéseken olyan trágár kifejezéseket használnak mérgükben,
mint a kutyafáját, a fenébe,
vagy az ejnye-bejnye.
Azért kiváncsi lennék ezekre az UEFA-ellenõrökre. Már
így születtek, vagy csak a kánikula zavarta meg az agymûködésüket? Vagy csak az UEFA
elõírását alkalmazták...
Ha igen, akkor ideje kódfejtõket alkalmazniuk a kluboknak. Az UEFÁ-nál pedig
pszichiátereket...
Meghülyült ez a világ!...
E.E.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Példaértékû csapatszellem
Bajnokavató és éremosztás Zalaszentgróton

A képen guggolnak, balról jobbra: Szalai Szabina, Viktorin
Kinga, Horváth Krisztina, Lábodi Klaudia, Süle Júlia, Császár
Renáta, Kocsis Erika, Molnár Panna, állnak balról jobbra:
Császár József, Tóth Tímea, Mester Anita, Bella Anett, Juhász
Edina, Góczi Zsóka, Góczi Réka, Oláh Katalin, Náczi Szilvia,
Varga Beáta, Husz Ferenc. A képrõl hiányoznak: Korcsmáros
Anna, Rácz Vanessza, Egyed Zsófia, Korcsmáros Letícia.

ség a csapat mérlege, amellyel
magabiztosan nyerte a bajnokságot.
A szezonzáró ünnepségen
Varga Sándor, a Zala Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke
adta át az érmeket és elismeréssel szólt a zalaszentgróti
kézilabda-életrõl, munkáról és
sikerekrõl.
Baracskai József, a város
polgármestere nagy tortával
lepte meg a játékosokat, így
gratulált a szentgróti lányoknak és kiemelte, hogy a csapatot a város továbbra is támogatja.
Dr. Iglódi Endre megyei
elnökségi tag is megtisztelte a
rendezvényt és méltatta a csapat munkáját. Császár Renáta,
az együttes játékos-edzõje megköszönte mindenkinek a munkáját és támogatását, akik hozzájárultak a csapat újabb sikeréhez.
– Sok-sok év munkája, a
példaértékû csapatszellem és a
jó háttérmunka az együttes
titka. Nagyon bízunk az után-

pótlás kitartásában, a munka
iskolai szinten is jól mûködik,
a legkisebbektõl, a szivacskézilabdázástól a középiskolásokig mindenkinek van lehetõsége kézilabdázni. Jó pihenést kívánok a nyári szünetre
és augusztusban mindenkit
várok a folytatásra – mondta.
Császár József, a klub új
elnöke elismeréssel méltatta
azt a csapatszellemet, amely
Mazzag Albert elnöksége alatt
kialakult.
– Városunk egyetlen nõi
csapata, amely évek óta kiváló
eredményeket ér el a kézilabda-sport területén, ennek titka
a kiváló csapategység, a kitartó
munka és a jó szervezés, amelyet az elnökség végzett. Köszönöm a csapat minden tagjának a szorgalmas munkát és
a támogatóknak, hogy biztosították a stabil mûködést, valamint a szurkolóknak a buzdítást, amellyel a csapatot erõsítették. Várjuk és reméljük a
további sikeres folytatást –
fogalmazott az új elnök.

Öltözõk az utánpótlásnak
A város és a ZTE FC közös beruházása

Éremosztás után a csapat tagjai és a leglelkesebb szurkolók.
A Zala megyei kézilabdabajnokság 2014-2015-ös szezonjának bajnokcsapata a Za-

laszentgróti Nõi Kézilabda
Club. 20 mérkõzésen 16 gyõzelem, 1 döntetlen és 3 vere-

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Megkezdõdött a városi stadionban az önkormányzat és
a ZTE FC közös beruházása,
amelynek keretében új öltözõépület építenek.
Az Ostoros Károly munkacsarnok melletti területen felépülõ 320 négyzetméteres létesítményben három
öltözõ, egy edzõi öltözõ, mosoda és szertár kerül kialakításra.
Kocsárdi Gergely, a ZTE FC
klubigazgatója lapunknak el-

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

Az új öltözõ látványterve.

mondta, hogy az öltözõk kimondottan az utánpótlást szolgálják majd. Kulturált körülmények várják a fiatalokat, s az
új épületnek köszönhetõen
rangos utánpótlás-tornák megrendezésére is nyílik lehetõség. A város és a ZTE FC közös
beruházását a 2014/2015-ös
sikeres TAO-pályázat (a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere – a szerk.)
tette lehetõvé.
e.e

