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Újabb sikert ért el
. Átúszta a Molokai és

a Catalina-csatornát. Ezzel túl-
jutott az elne-
vezésû kihívás negyedik állo-

Mányo-
ki Attila

Ocean's Seven

Emberfölötti teljesítmény
Újabb sikert ért el Mányoki Attila

másán is. A hét legnehezeb-
ben leküzdhetõ óceáni átjárót
jelentõ megmérettetést eddig

kevesebb, mint tíz embernek
sikerült teljesítenie a világon.

Balaicz Zoltán köszöntötte a kiváló egerszegi sportembert.

Zala

Zala-
egerszeg Barátai Egyesület

Nógrádi
György.

Corvinus
Egyetem

Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen

Budapesti
Mûszaki Egyetemen Kos-
suth Lajos Katonai Fõiskolán

Bali Zoltán

határmegyeként „be-
lekóstolt” a migránshelyzetbe.
A nemrégiben alakult

október 12-én hagyományte-
remtõ szándékkal szervezte
meg idei elsõ fórumát, mely-
nek témájaként a jelenleg is
rengeteg kérdést felvetõ euró-
pai migráns vázolta fel a téma
igazi nagymestere,

A biztonságpolitikai
szakértõ jelenleg a

védelemgazdasági
tanszékén és a

tanít, de
korábban oktatott a

és a

is. A több biztonságpolitikai
szakkönyv szerzõjeként is (el)is-
mert szaktekintélyt a rendezõ
egyesület elnöke,

Európa megtelt, a huszonnegyedik órában vagyunk!
Nógrádi György aktuálpolitikai elõadása Zalaegerszegen

köszöntötte, aki kifejtette, a
közeljövõben több hasonlóan
érdekes rendezvénnyel várják
a hallgatóságot.

Az elõadás elsõ felében
Nógrádi György felvázolta je-
lenlegi világpolitikai helyzetet,
melyben a világ nagyhatalmai,

, és sze-
repe a leghangsúlyosabb. A
USA Kína Oroszország

minket leginkább érintõ euró-
pai helyzettel kapcsolatban
elhangzott, hogy az országok
között állandó vita, hogy Euró-
pa hozzon létre egy közös had-
sereget, de sehol nincs rá
pénz. A NATO-nál is felvetõ-
dött, hogy a 28 tagállam a
GDP-jük 2 százalékát költse
fegyverkezésre, de erre csak az
USA,

és lenne
hajlandó. Kérdés, hogy

a Nyugaté vagy Oroszorszá-
gé lesz-e? A Nyugat nem ismeri
el , az oroszok nem is-
merik el , ezáltal ro-
hanunk bele a hidegháborúba.
Oroszország számára a kõolaj
és földgáz ára a legfontosabb
dilemma, áresése többek kö-
zött az életszínvonal csökke-
nését, a nyugdíjkorhatár eme-
lését, a hadipari beruházások
kitolását is okozhatná, így min-
den eszközt bevetnek, hogy
szinten tartsák az árakat.

– Ugyanakkor az USA célja,
hogy bármilyen eszközzel is,
de Ukrajnát segítse. Mellette

Nagy-Britannia, Görög-
ország Észtország

Ukraj-
na

Krímet
Koszovót

áll Nagy-Britannia, a skandináv
országok, a és a

. A másik oldalon színre
léptek a németek, a ,
az , a , a

és a , hogy
ennek a válságnak csak politi-
kai és ne katonai megoldása
legyen. Egész Európa az ukrán
migrációtól retteg, ahonnan a
megélhetési problémák miatt
hamarosan gazdasági beván-
dorlók érkezhetnek akár ha-
zánkba is – mutatott rá az
ukrán válság következményére
a szakértõ, aki kihangsúlyozta,
hogy közéleti szerepléseit in-
gyen vállalja.

Érdekesség, hogy az USA
rendkívül hatékony globális
hírszerzést folytat, amit terro-
rizmus elleni harccal magya-
ráz, ugyanakkor a lehallgatás
zöme gazdasági hírszerzés. Ko-
rábban elképzelhetetlen lett
volna olyan Amerika-ellenes-
ség, amilyen most a világot be-
lengi. Utóbbinak köszönhetõ,
hogy bármilyen kétes helyrõl

románok bol-
gárok

franciák
osztrákok csehek szlo-

vákok magyarok

Nógrádi György: – Európában megindult a harc a képzett, dip-
lomás migránsokért.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Európa megtelt!

érkezõ, Amerikával kapcsola-
tos negatív hírt is fõcímben je-
lenítettek meg Európa és a vi-
lág hírcsatornái. Németország
szerint a világpolitika egyetlen
kérdését ( , Ukrajna) sem
lehet megoldani nél-
kül. Az átlag német állampol-
gár nem szeretne több mig-
ránst, megtelt, le
szeretnék zárni az osztrák ha-
tárt. A titkosszolgálat szerint
napi 10 ezer bevándorlót lehe-
tetlen ellenõrizni.

hibái között említik meg,
hogy megnyilatkozásaiban nem
szabott meg felsõ határt, más-
részt „aki szír, jöhet” kijelen-
tésére válaszul mindenki szír-
nek vallja magát (irataikat ösz-
szetépik, így állításaik ellen-
õrizhetetlenek – a szerk.). A
javarészt egyedülálló férfiak
elõbb-utóbb nõt szeretnének
maguk mellé, így szóba kerül-
het a családegyesítés. Német-
ország tele van szélsõséges
migránsokkal, ahol ezért a biz-
tonságot nem lehet garantálni.
A várható visszatoloncolások
komoly összecsapásokat ered-
ményezhetnek majd. Két év
múlva választás lesz Németor-
szágban, ami az aktuálpolitikai
helyzetet is folyamatosan be-
folyásolja. A dél-európai zóna

Szíria
Moszkva

Bajorország

Angela Mer-
kel

nem találja a helyét, komoly
gazdasági válságban van. En-
nek példája ,
ahol az ifjúsági munkanélkü-
liség a harmadik legmagasabb
Európában.

Az arab államokban 2011
elején kirobbant kormányelle-
nes tüntetéssorozat, az Arab-
tavasz csak ért el
viszonylagos eredményt. Az

és Szíria
északi részét foglalta el, mára 8
millió lakosa van, akkora terü-
lettel, mint Nagy-Britannia. Az
USA az ellenük való harcban
az iraki hadseregben, a kur-
dokban és a szíriai ellenzék-
ben bízna, de egyik sem jelent
megoldást. Az oroszok kon-
cepciója, hogy megõrizzék a
Földközi-tengeren lévõ bázisu-
kat, tapasztalatuk van a terror
elleni harcban, megállítják a
migránsáradatot. Irak fõvárosá-
ban, létrejött az
iráni-iraki-szíriai-orosz erõk ko-
ordinációs központja, az oro-
szok a szír hadsereget felké-
szítették egy komoly ellencsa-
pásra. A nyugat-európai orszá-
gok egy része drukkol az oro-
szoknak, de a többségük nem.
Néhány napon belül kiderül,
hogy sikerül-e orosz segítség-
gel stratégiai áttörést elérni az
Iszlám Állammal szemben, ami

Horvátország

Tunéziában

Iszlám Állam Irak

Bagdadban

az orosz fegyverexport nagy
üzletét hozhatja.

Az elõadás utolsó részében
a migránshelyzet elemzését
vázolta fel Nógrádi György. Ki-
fejtette, hogy 1848-1945 között
Európából sokkal többen ván-
doroltak ki, mint be, fõ irány

volt. A migráció
morális vonala támogatja a be-
vándorlást, a politikai oldal vi-
szont figyelmeztet, hogy a mig-
ránsok éveken belül szétverhe-
tik Európát, aminek beláthatat-
lan következményei lehetnek.
A bevándorlók két irányból
jönnek. A Fekete-Afrikából ér-
kezõk áramlásában a helyi
rendõrség is érdekelt, akik az
útra befizetett pénz egyharma-
dát kapják meg jutalékként.
Útvonalként döntõ többség Lí-
bián keresztül fe-
lé halad. A migránsok másik
fele Törökországon keresztül
jön. A szír polgárháború 250
ezer halottal járt, a 20-22 mil-
liós lakosságból nagyjából 4
millió ember hagyta el Szíriát,
és 8 millió kényszerült belsõ
migrációra. A migránsok há-
rom szomszédos országban te-
lepedhetnek le: Törökország-
ban 2 millióan, 1
millióan, 7-800
ezer ember vannak.

A világban a migránsoknak
négy fõ iránya lehet:

, USA, gazdag arab orszá-
gok és Európa, utóbbi egyelõ-
re csábítóbb, mivel képtelen
védekezni. A migránsok 40
százaléka a Balkánról érkezik,
nem pénzelik õket, a középré-
tegek jönnek ide. Európában
40 ezer embercsempész van,
akik további együttmûködés
fejében adnak pénzt a beván-
dorlóknak. Nyíltan egyik nagy-
hatalom sem fog konfrontálód-
ni egymással, mert az harma-
dik világháborúhoz vezetne.
Németországban a korábbi
migránsok évtizedek alatt sem
tudtak integrálódni.

nyolcvanszor nagyobb
a valószínûsége, hogy egy
köztörvényes bûncselekményt
migráns hajt végre, mint svéd.
Franciaországban lakás- és
munkaerõpiacon a bevándor-
lók nagyon nagy hátrányban
vannak. Amennyiben most
megállna a vándorlás, 2030-ra
a német lakosság 30 százalékát
már nem a németek adnák.
Merkel nem enged a migráns-
kérdésben, az összes ellenfelét
félreállította, egyelõre kevésbé
vannak alternatívái. Nógrádi
György rámutatott: Magyaror-
szágnak Európában Berlin le-
het a stratégiai partnere. Idén
Németországba 1 millióan ván-
dorolnak be, a Földközi-tenger
nyugati medencéjébe csupán
7 ezren. Az EU egészen addig
nem foglalkozik a migráció ál-
tali egészségügyi helyzettel,

Törökország

Olaszország

Libanonban
Jordániában

Auszt-
rália

Svédor-
szágban

amíg nincs belõle nagyobb
probléma. Uniós csatlakozása-
kor Magyarország kevesebb
kedvezményt kapott, de szá-
mára az EU-tagság létkérdés. S
hogy mi lehet a recept a mig-
ránsválság megoldására? – tet-
ték fel sokan a kérdést a hall-
gatóságból.

– Európa vagy képes egysé-
gesülni, vagy végveszélybe ke-
rül, ugyanis olyan mennyiségû
migráns jön, hogy másként a
kontinens nem tud velük mit
kezdeni. Németországban elõ-
ször gyengült meg Angela Mer-
kel pozíciója, az osztrák tarto-
mányi választások eredményei
azt mutatják, hogy a szélsõ-
jobb elõretör. Svédország nem
akar több migránst befogadni,
Európa megtelt. A magyar kor-
mány ezt a helyzetet elõbb is-
merte fel, mint az európai kor-
mányok zöme. Kezdetben eb-
bõl komoly problémák voltak,
majd két-három hét múlva
Európa gyakorlatilag követte a
magyar példát. Ebben a hely-
zetben a megoldás folyamat-
ban van: küszöbön a megálla-
podás a migránsokról az Euró-
pai Unió és az
között, zajlik a rendcsinálás
Szíriában, Líbiában egységkor-
mány jön létre. Ezek megva-
lósulásával a migránshelyzet
visszaszorul, mellette az Euró-
pába bevándoroltak 60 száza-
lékát visszaküldjük. Amennyi-
ben a helyzet heteken belül
nem csillapodik le, akkor vész-
helyzetbe kerülünk. A beván-
dorlókat Törökországnak fel
kell tartóztatni, ennek érdeké-
ben nagy pénzt kértek és kap-
tak, hogy a török-görög határt
védjék. A törökök gesztusukért
a vízumkényszer eltörlését is
kérték, mely ügyben vízum-
kényszer várható. Nagy kéré-
sük, hogy vegyék fel õket az
Európai Unióba, ami jelenleg
teljesíthetetlen. Törökország a
tengeren és szárazföldön is
meghatározott bázisokat ho-
zott létre, így évszázadok után
együttmûködnek Görögország-
gal – vázolta fel a jövõképet
Nógrádi György, aki közgaz-
dász végzettséggel is bír.

A migrációs helyzet köze-
pette a szervezõk nem feled-
keztek meg a határ túloldalán
élõ magyar közösségekrõl,
akik az orosz-ukrán konfliktus
szenvedõ alanyai. A bejáratnál
egy adománygyûjtõ kosarat he-
lyeztek el, az összegyûlt fel-
ajánlásokból Zalaegerszeg test-
vérvárosát, támo-
gatják. Az adományokból gyógy-
szert, tartós élelmiszert, tan-
szereket juttatnak el

beregszászi polgármes-
ter segítségével az ottani rá-
szorulóknak.

kép és szöveg:

Afrikai Unió

Beregszászt

Babják
Zoltán

Pataki Balázs

A biztonságpolitikai szakértõt Bali Zoltán és Balaicz Zoltán
polgármester fogadta.

Az aktuális téma telt házat, közel hétszáz érdeklõdõt vonzott.
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1956. október 23. Ezred-
éves történetünk legdicsõbb
lapjaira sorolódik a dátum,
amikor a jármát megunt ma-
gyar nép fellázadt idegen rab-
tartói, s azok itthoni helytartói
ellen. A népben mélységes
gyûlölet élt a magyarságtól ide-
gen kommunista rendszer, s
annak személyes hazai megtes-
tesítõi: és kom-
pániája iránt. Éppen csak egy
apró szikra kellett, hogy fel-
lobbanjon a forradalom lángja.
Ez a szikra volt a mûgyetemis-
ták tüntetése, amely hamaro-
san a rendszer elleni meg-
állíthatatlan demonstrációvá
duzzadt.

Az október 23-át követõ na-
pok krónikáját sokan megírták
már. Szinte óráról-órára követ-
hetjük az eseményeket, ám azt
a mai napig nehéz megérteni,

Rákosi Mátyás

Szabadság virult a holtak vérébõl
hogy történhetett meg az,
hogy egy maroknyi nép szem-
beszálljon az akkori világrend
legerõsebb kommunista hatal-
mával, a . Meny-
nyi kihordott gyötrelem, mennyi
elszenvedett megaláztatás kel-
lett ahhoz, hogy a magyar
minden racionalitást feledve,
oda merte vágni: „Ruszkik ha-
za!” S a bolsevik szoldateszka
megremegett a pesti utcától,
ahol pirosan folyt a vér, halál
képébe nevetõ pesti srácok
vére. Harcok, nehéz harcok
dúltak a pesti utcán, mígnem
október végére elcsitultak a
csatározások. Gyõzött a forra-
dalom. A forradalomban igaz
magyarrá lett miniszterelnök,

kabinetje lázas
munkában volt, álmodták egy
új, független, demokratikus
Magyarország rendjét, amikor

Szovjetunóval

Nagy Imre

bekövetkezett a árulás
és november 4-ének hajnalán
ismét becsörömpöltek a szov-
jet tankok Budapestre.

Hõsies, ám kilátástalan küz-
delem kezdõdött a világ leg-
erõsebb hadserege és a sza-
badságharcosok maroknyi, el-
szigetelt csoportjai között. A
harc végsõ kimenetele eleve
elrendeltetett. S mégis. A ki-
ontott vér nem volt hiába való.
Magyarországon, 1956 õszén
olyasmi történt, ami ámulatba
ejtette a világot, a népek meg-
tanulták tisztelni azt a nem-

kádári zetet, amely bár csak rövid idõ-
re is, de megleckéztette a kom-
munizmus kísértetét.

Évtizedeknek kellett még
eltelnie ahhoz, hogy szabadság
viruljon 1956 hõseinek véré-
bõl. Mi, a jelenkor polgárai
nem feledhetjük, hogy a pesti
utca mérte az elsõ megrendítõ
csapást a világkommunizmus
vezetõ erejére. A pesti srácok
kiontott vérével íródott a tör-
ténelembe, hogy nincs az a
zsarnokság, amelyik megdönt-
hetetlen, amelyik örökké való.

F.L.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Mélységes volt a gyûlölet Rákosi Mátyás és kompániája iránt.

Nagy Imre: meggyõzõdéses kommunista volt, aztán a forrada-
lom mártírja lett.

A lyukas zászló, az 1956-os forradalom és szabadságharc
szimbóluma.

Kárvallott celebek

– Jól betett nekünk ez a migránshelyzet. Szinte a teljes
médiafelületet elveszi tõlünk!
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Vicces fiúk
A migránshelyzettel össze-

függésben sok minden felke-
rült a Facebookra. A posztok
jó része messze túlment a jó-
ízlés határán. Több alkalom-
mal is feltûnt Hitler, mint aki
megoldást kínál az egyre tere-
bélyesedõ problémára. A ké-
pekhez írt szövegeket most in-
kább nem idézném, de egy leg-
utóbbi feltöltés botrányt ka-
vart.

A fotón és
együtt autókázik mosolyogva,
s mintha csak kedélyesen tár-
salognának, Mussolini azt kér-
di a képhez applikált szöveg-
ben Hitlertõl: „Ti mit csináltok
a migránsokkal?” Mire Hitler:
„Fûtünk!” Ennyi. No, ezt a för-
medvényt , Zugló
szocialista önkormányzati kép-
viselõje megosztotta Facebook-
oldalán. , a Fi-
desz zuglói választókerületi
elnöke felszólította a kerület
Együtt-PM-es polgármesterét,

, hogy ha-
tárolódjanak el Sógor Lászlótól
és mondassák le önkormány-
zati tisztségérõl.

Az eset kapcsán feldereng
, a szocia-

listák egykori ifjú titánjának

Hitler Mussolini

Sógor László

Papcsák Ferenc

Karácsony Gergelyt

Zuschlag Jánosnak

esete. Zuschlag egy társával
szocialista rendezvényen vett
részt, s a hideg idõben viccelõ-
déssel igyekeztek egymást fel-
melegíteni. Szóba jöttek a ho-
locaust áldozatai is. Egyikük
azt mondta, hogy mennyire
fázhattak szegények. Mire a
másik: na, azok már nem fáz-
tak – utalt a gázkamrák „kelle-
mes” hõmérsékletére… Ezen
aztán kuncogtak egy sort.

Zuschlagnak karrierjébe
került az eset. A Hír TV felvé-
telt készített a helyszínen, s
miután nyilvánosságra került a
skandalum, le kellett monda-
nia országgyûlési képviselõi
mandátumáról. Az MSZP levet-
te oltalmazó kezét a szépre-
ményû politikusról, s így más
ügyei miatt végül börtönbe is
került. Nem tudni még mi lesz
Sógor László sorsa, aki most
erõteljesen mosakszik. A vélet-
lenre hivatkozik, hogy az egér-
rel való figyelmetlen manõ-
verezés kapcsán oszthatta meg
az inkriminált bejegyzést, s
hogy tõle aztán a végletekig
távol áll annak tartalma.

Zuschlag és Sógor. A vicces
fiúk…

f.l.
Sógor László figyelmetlenül manõverezett az egérrel. Befûtött
magának…

Viszonyok

– Asszony, mindig hatalmas patáliát csapsz, ha a kelká-
poszta fõzelékedet merészelem kritizálni, itt meg azt olva-
som, hogy Németországban a migránsok már étlap szerint
szeretnének zabálni!...
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Sajtóhírek szerint október
7-én, szerdán
mintegy 80 ezer ember tünte-
tett a kormány megszo-
rító intézkedései ellen tiltakoz-
va. A demonstrálók szemetet
gyújtottak fel az utcán, kövek-
kel dobálták meg a rendõrö-
ket, amire a rendõrség vízágyú
bevetésével felelt.

Szeptember 16-án
a fellázított, állítólag mene-
kültekbõl álló, valójában egy
felhergelt, feltüzelt csürhe ille-
gális behatolást kísérelt meg
egy szuverén állam területére.
Az államhatárt védõ rendõrö-
ket – többek között – kövekkel
támadták meg. A magyar rend-
õrök könnygáz és vízágyú be-
vetésével verték vissza a táma-
dókat. Magyarán megvédték a
határt.

Lett is erre világraszóló
botrány. Még ilyet! Ahelyett,
hogy vörös szõnyeget terítet-
tek volna eléjük, s minden föl-
di jóval ellátták volna a
szegény menekülteket, miköz-
ben a honvédség zenekara
háttérzenével szolgál, elkö-
vették azt a gyalázatot ezek
a kegyetlen magyarok, hogy
a regisztrációt megtagadó,
együttmûködésre képtelen ag-
resszív „menekülteket” nem
engedték be az országba. Sõt,
amikor szabályszerû rohamot
intéztek a rendõrök ellen,
azok még a vízágyút is be-
vetették.

2015. október 7-én Brüsszel-
ben saját polgárai (köztük bi-

Brüsszelben

belga

Röszkén

Vízágyú, csador és plágium
zonyára sok adófizetõ is volt)
ellen használta a belga rend-
õrség a vízágyút. A röszkei ak-
ciót elítélõ civilizált és demok-
ratikus európai véleményfor-
málók most hallgatnak.

Kínos ez a csend. Most in-
kább már nekik, hiszen annyi-
ra kilóg az a bizonyos lóláb,
hogy ezt a politikában járatlan
polgárok is látják.

Minthogy a német polgá-
rok is egyre jobban átlátják a
migránshelyzet tarthatatlansá-
gát. Van is baja

, kap eleget a korábbi
felelõtlen kormánykommuni-
káció miatt, aminek következ-
tében Németország a migrán-
sok Kánaánja lett. Odáig fajult
a dolog, hogy a közszolgálati
német televízió, a ARD csa-
dorban ábrázolta a kancellárt,
a háttérben pedig a német
fõváros, Berlin volt látható mi-
naretekkel.

No, de most nem a kancel-
lár asszonnyal szeretnék fog-
lalkozni, hanem azzal, ahogy a
sajtó nagy része megközelíti a
témát. Félnek – mint ördög a
tömjéntõl –, hogy nevén ne-
vezzék Merkel viseletét. Fekete
kendõrõl beszélnek, noha
olyan csadorba van öltöztetve,
hogy az már nem is lehetne
csadorabb. Ennek ellenére még
a magyar közszolgálati televí-
zió riportere is kendõrõl be-
szél…

Vakok ezek? A kendõ és a
csador között óriási a különb-
ség. Utóbbi egy rendkívül erõs

Angela Mer-
kelnek

jelkép, az iszlám szerves része.
Fekete kendõt bizonyára akkor
viselne Angela Merkel, ha a
Vatikánba menne pápai auden-
ciára. A pápa pedig köztudot-
tan a római katolikus egyház
feje.

S végül essen szó egy plá-
giumról is. A napokban

magyar miniszterelnök
az EU-csúcstalálkozón egy hat
pontból álló programot jelen-
tett be a migránskérdés keze-
lésére. Ebbõl ötöt elfogadtak, a
legfontosabbat nem. Ennek lé-
nyege a tagországok közös fel-
lépése az Európai Unió hatá-
rain. Az unió meghatározó or-
szágainak vezetõi azonban le-
söpörték az asztalról Orbán
Viktor javaslatát.

Orbán
Viktor

Aztán láss csodát! Az Eu-
rópai Parlament minapi plená-
ris ülésén
francia államfõ úgy vélekedett,
hogy közös európai határõr-
séget és parti õrséget kell lét-
rehozni a helyzet kezelésére.

Kedves elnök úr! Mintha
ugyanerrõl beszélt volna na-
pokkal ezelõtt a magyar mi-
niszterelnök. Elvetették a ja-
vaslatát. Most ön áll elõ ezzel?
Tudja mi ez? Mûvelt körökben
plágiumnak nevezik. Az egy-
szerû emberek viszont csak
lopásnak hívják.

Hogy plágium vagy lopás
egyre megy. A lényeg az, némi
jele már látható annak, hogy
talán megjön végre az eszük.

Francois Hollande

E.E.
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Hungarikum

Hungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Nagy port vert fel a közel-
múlt rendõrségi híre, mely
szerint Galambos Lajost áram-,
víz-, és gázlopás megalapozott
gyanújával letartóztatták. Jólle-
het, vannak még az országban,
akiknek a Galambos Lajos név
be sem ugrik elsõ blikkre, a
Lagzi Lajcsi titulus annál in-
kább. A celebvilág, azon belül
is a mulatós zene jeles képvi-
selõjének neve beleégett a ma-
gyar médiatörténetbe. Lajcsi
nevéhez nagy sikerû mulatós
mûsorok (Dáridó, Szuperbuli)
kötõdnek, melyek hétrõl-hétre
rekordszámú nézõt vonzottak
a képernyõk elé.

Lajcsi a mûfajban tényke-
dõ, jobbára inkább vékony sze-
replõktõl külsõ megjelenésé-
ben is jelentõsen, legalább fél
mázsányi súllyal különbözött.
Bizonyos népszerûséget talán
még ez az egészségtelen, csak
Falstaff-i mércével mérhetõ
küllem is kölcsönözhetett az
„arany trombitásnak”. Lehetett
szeretni, vagy lesajnálni õt
amiatt, hogy tanult muzsikus
létére a mulatós zenénél kötött
ki, de az vitathatatlan, hogy az

Hamis trallala
általa vezetett mûsorok sikerei
mindmáig vernek minden
más, a mûfajban gyökerezõ
próbálkozást.

Aztán jött a hír: Lajcsi bil-
lentyûkhöz szokott kezén kat-
tant a bilincs. Ahogy múltak a
napok, egyre több informá-
ció látott napvilágot, s a fen-
tebb leírt vádakhoz újak csat-
lakoztak, eladdig, hogy még
Galambos Lajos III/III-as ügy-
nöki múltját is megszellõz-
tették.

A jámbor halandó meg
csak kapkodja a fejét, hogyan
történhet meg, hogy az ország
egyik legismertebb, a külsõ
szemlélõ által már-már tékozló
jómódban élõ, jótékonysági ak-
ciói miatt társadalmilag is el-
ismert mûvésze ilyen dolgokra
vetemedjék. Bár Lajcsi tagadja,
hogy bármi köze lenne a köz-
szolgáltatók büdzséjének meg-
kurtításához, a tények erõsen
ellene vallanak. Ugyanis az õ
esetében nem holmi házilagos
barkácsolás, plomba, feltörése,
mágnesezés stb. segítségével
folyt a szabálytalan energia-
vételezés, hanem a mérõhe-

lyeket megkerülõ vezetékeken
folyt az illegális fogyasztás.
Aligha képzelhetõ el, hogy a
hajdani építõk csak úgy a ma-
guk szakállára építették ki azt
a rendszert, ami miatt most

Lagzi Lajcsi rabkenyéren me-
reng a dicsõ napokról.

U.i.: A jogerõs bírósági íté-
letig mindenkit megillet az ár-
tatlanság vélelme.

f.l.

Nevéhez nagy sikerû mulatós mûsorok kötõdnek.

Lagzi Lajos tagadja a vádakat.

Jövõkép?

Dodó és Brumi a Mókusban

– Én bizony sok migránssal cserélnék, Dodókám!
– ???
– Azt olvastam, hogy ezrével van náluk euró, s az fröccs
egyenértékre átszámolva, kimondhatatlan szám...
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Kitörésük okai rendre az
érdekütközések voltak, ame-
lyek a közösségek létfeltételeit,
azok romlását vagy javulását
érintették. Korai szakaszában
az emberiség története arról
szólt, hogy a gyõztes csak any-
nyi kárt tett a legyõzött el-
lenfelében, amennyivel a gyõ-
zelmével elért létfeltétel-ja-
vulást maximalizálni tudta. Jó
esetben a legyõzött idõben
meg is adta magát, és elfogadta
az alávetettséget, a vezetõk hû-
ségesküt tettek a gyõztesek
vezetõjének. A modern kapita-
lizmus kialakulása csak annyit
változtatott a háborús szokás-
jogon, hogy immár jogilag ren-
dezett közösségek, rendszerint
államok voltak a hadviselõk, a
motiváció viszont változatlan
maradt – az anyagi haszonszer-
zés –, noha a konfliktust rendre
más ideológiai mázzal leplezték.

Haszonszerzésrõl szóltak a
gyarmati hódítások, de a meg-
szerzett érdekszférába tarto-
zók esetleges lázadásainak le-
verése is, mint a 19. században
többször levert lengyel szabad-
ságküzdelmek, vagy éppen az
1848-49-es szabadságharcunk
vérbe fojtása, vagy például a
kínai ópiumháborúk. A kapita-
lizmus atlanti szintû egységbe
szervezõdése világméretûre nö-
velte az érdekszférákat, ame-
lyek szükségszerûen konflik-
tusba kerültek egymással. Jó-
részt megszûntek a helyi konf-
liktusok, ezek szervesen illesz-
kedtek be a világgazdasági tér-
ben zajló vetélkedésbe. A glo-
balizálódó gazdasági magánér-
dekek globalizálták a háború-
kat is, és a szembenálló feleket
végsõ erõfeszítésre késztették.
A kérdés immár arról szólt,

Háborúk egykor és most
hogy ki fogja a világgazdaság
felett a legfõbb hatalmat gya-
korolni.

A háborúk világméretûvé
váltak, és az ellenség olyan
szintû anyagi és fizikai meg-
semmisítésérõl szóltak, hogy
esélye se maradjon a visszavá-
gásra. Úgy tûnt, hogy a máso-
dik világháborúval ezt az ered-
ményt a gyõztes felek bár el-
érték, de egészen 1989-ig kel-
lett várniuk a megbizonyoso-
dásra, arra az állapotra, amely-
ben egyes elemzõk már a tör-
ténelem végét vélték felfedez-
ni, egy olyan ideális állapotot,
amibõl hosszú, unalmas, de
általános jólétet biztosító kor-
szak következik.

Újabb negyedszázad múl-
tán, ma már világosan láthat-
juk, hogy ez egyáltalán nem
így valósult meg, az általános
jólét elmaradt, de a háború
folytatódik, noha alapvetõen
megváltozott és a korábbiak-
hoz nem is hasonlítható, ne-
hezen azonosítható módsze-
rekkel. Az alávetés fizikailag is
nyomon követhetõ módszerei
bár nem tûntek el végleg, de
erõsen lokális jelleget öltöttek.
Megjelentek viszont az aláve-
tési kísérletek demokratikus-
nak és jogállaminak álcázott
módszerei. Ezeket a közvéle-
mény elõtt hosszú ideig úgy
lehet feltüntetni, hogy kifeje-
zetten hasznosak az alávetett
közösség számára, holott a há-
borúknál is több kárt okoz-
tak. Az 1989-ben meghirdetett
washingtoni konszenzus által
korábbi kötöttségeitõl felsza-
badított globális gazdasági sze-
replõk szinte akadály és fõ-
ként puskaropogás nélkül söp-
rik ki ma már az alávetettek

vagyonát és jövedelmét, elég,
ha a szabad verseny és a piaci
egyenlõség hamis jelszavát
hangsúlyozzák.

A kanonizált nemzetközi
intézményi garanciák (IMF,
WTO és egyebek) segítik ezt.
A technikai mûködtetésben
pedig az árfolyamok és kama-
tok kártékony mozgatásával a
globális szereplõk javát a ma-
gánpénzrendszer biztosítja,
aminek sem nemzeti, de nem-
zetközi szintû elszámoltatása
és kontrollja sincs. A kárval-
lottak immunrendszerének ha-
tástalanítására intézményes
nemzetközi garanciák is szol-
gálnak. Az Európai Unió sza-
bályrendszere követendõvé tett
számtalan, kifejezetten aszim-
metrikus elõírást. Tûri, sõt meg-
követeli a világnagyságok in-
dokolatlan elõnyben részesíté-
sét, azok társadalmi kötele-
zettségek alóli mentesítését, az
állami kézben lévõ termelõ-
egységek privatizálását, miköz-
ben a magánkárokat társadal-
masítja. Tûrte, sõt megkövetel-
te a gyengébb mezõgazdasági
termelõk aszimmetrikus támo-
gatását tíz éven át, hogy azok
valósan soha ne legyenek ver-
senyképesek.

A bevándorlási hullám is
egy jól álcázott, modern hadvi-
selési fegyver. Menekülthul-
lámnak nevezik, ahelyett, ami
valójában: migráció vagy nép-

vándorlás. A menekült oltal-
mat remélhet. Halkan, de an-
nál határozottabban mégis
meg kellene kérdezni tõle,
hogy nincs-e kedve megvédeni
hazáját, és ehhez segítséget
adni neki. Az elnevezés leplezi
a lényeget, hogy a migránstö-
meg is sajátos fegyverként mû-
ködik, az immunitás csökken-
tésére használják. Rontani kell
ugyanis azok ellenállását, aki-
ket alá kívánunk vetni, belõlük
hasznot kívánunk húzni. Jól
jön egy újabb kisebbség, és elõ
lehet állni a jól beverklizett
szlogennel, hogy tisztelni, sze-
retni kell a másságot. Nem kell
tehát a fegyver és a puska-
ropogás a gyõzelemhez. Sõt
felesleges!

A „modern világháború-
nak” van még egy nagyon fon-
tos sajátossága: nem definiál-
tak a hadviselõ felek. Nem volt
sem formális, sem informális
hadüzenet, mégis folyik a há-
ború. A hadmûveleti központ-
nak nincs konkrét helye, sem
országa. Csak a legyõzendõk
hadai ismertek, de eddig jól
vigyáztak arra, hogy ezt õk ma-
guk fel ne ismerjék, sõt, fo-
gadják jótéteményként mind-
azt, ami nekik károkat okoz. A
ködfátyol azonban gyorsuló
ütemben oszladozik, remélni
csak ezt lehet.

közgazdász
Boros Imre

Német hadifoglyok francia õrizetben. Az 1914-ben kitört háború
volt gyakorlatilag az elsõ globális világégés.

Migránsok Európában. A bevándorlási hullám egy jól álcázott,
modern hadviselési fegyver.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

A közelmúltban került sor
a

három felújított épüle-
tének ünnepélyes átadására,
amelyen részt vett

, területi közigazgatá-
sért felelõs államtitkár.

A KEOP-2015-5.6.0 jelû („Köz-
ponti költségvetési szervek
energiahatékonysági beruhá-
zásai” címû) támogatási konst-
rukció keretében a zalaeger-
szegi , a

Göcseji úti
épületének és a

felújítására ke-
rült sor 574 509 099 Ft ér-
tékben.

Mint arról kor-
mánymegbízott korábban be-
szélt, a sikeres KEOP pályá-
zat kibõvítésének és továb-
bi források elnyerésének kö-
szönhetõen immár összesen
1 061 821 065 Ft áll rendelke-
zésre, így további négy kor-
mányhivatali épület energiaha-
tékonysági beruházása is meg-
valósulhat. Ennek értelmében
Zalaegerszegen a Kazinczy téri

, a Mártírok út-
ján lévõ volt Munkaügyi Köz-
pont – ami jelenleg a

székhelye
–, a lenti Templom téri

és a keszthelyi
is megújul.

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

dr. Kovács
Zoltán

Megyeháza Népegész-
ségügyi Fõosztály

Nagykanizsai
Járási Hivatal

Rigó Csaba

Járási Hivatal

Foglal-
koztatási Fõosztály

Járási
Hivatal Járási
Hivatal

Folytatódik a Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek felújítása
A

épülete az 1980-as
évek elején épült, az akkori
építésügyi elõírásoknak meg-
felelõen. A megépült szerkeze-
tek, külsõ falak, talajon fekvõ
padló, nyílászárók, tetõszerke-
zet hõtechnikai szempontból
elavultak, felújításra szorul-
nak. Az újabb kor szigorúbb
követelményeket támaszt az
épületek hõtechnikai tulajdon-
ságaival szemben, ezért a fel-
újítás már az új elõírásoknak
megfelelõen történik. Ezen kí-
vül az energiaköltség is jelen-
tõs anyagi terheket ró az üze-
meltetõre, ami a korszerûsítés
után akár 50-60%-kal is csök-
kenthetõ. A felújítás célja a je-
lenleg érvényben lévõ energe-
tikai követelményeknek meg-
felelõen új, fokozott hõszige-
telésû nyílászárók beépítése,
valamint a réteges szerkezetû
lehûlõ felületek megfelelõ hõ-
szigetelése.

A
épülete 1889-ben épült.

Az épület külsõ falai, nyílás-
zárói hõtechnikai, fûtési és
elektromos rendszerei ener-
getikai szempontból elavultak,
felújításra szorulnak. A fûtési
rendszere korszerûtlen, rossz
hatásfokú konvektoros rend-
szerû. A felújítás célja a jelen-

Zalaegerszegi Munka-
ügyi Központ

Zalaegerszegi Járási Hi-
vatal

leg érvényben lévõ energeti-
kai követelményeknek megfe-
lelõen új fokozott hõszigete-
lésû nyílászárók beépítése, a
külsõ térelhatároló falak és a
II. emelet feletti födém szer-
kezetek megfelelõ hõszigete-
lése, valamint az épület fûtés-
rendszerének, a világítás kor-
szerûsítése. Az épület nem áll
mûemléki védettség alatt, sem
annak környezetében nincs,
viszont a Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek 11/2002. (V.17.) sz. rende-
lete szerint HE3-as védettség
alatt áll.

A épü-
lete Lenti Templom tér 11. sz.
alatt található. Az épület jelen-
leg a Lenti Járási Hivatal és a
Munkaügyi Kirendeltség hasz-
nálatában áll. Az épület külsõ
falai, nyílászárói hõtechnikai,

Lenti Járási Hivatal

fûtési és elektromos rendszere
energetikai szempontból el-
avultak, felújításra szorulnak.
A felújítás célja a jelenleg ér-
vényben lévõ energetikai kö-
vetelményeknek megfelelõen
új, fokozott hõszigetelésû nyí-
lászárók beépítése, a külsõ tér-
elhatároló falak és az emelet
feletti födém szerkezetek meg-
felelõ hõszigetelése, valamint
az épület fûtésrendszerének, s
világításának korszerûsítése.
Az épület nem áll mûemléki
védettség alatt, sem annak kör-
nyezetében nincs, városképi
védettség alatt sem áll.

A negyedik épület a
Kossuth u.

42. sz. alatt álló épülete, ahol a
többi hivatalhoz hasonlóan
energetikai korszerûsítésre ke-
rült sor az érvényben lévõ kö-
vetelményeknek megfelelõen.

Keszt-
helyi Járási Hivatal

A Zalaegerszegi Járási Hivatal.

A Lenti Járási Hivatal.
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– Napra pontosan egy esz-
tendõvel ezelõtt választott

lakosságának többsé-
ge polgármesternek. Úgy gon-
doltam, hogy a falu vala-
mennyi polgárának tartozom
egy összegzéssel, mi is történt
a településen az elmúlt 12
hónapban – kezdte október
12-én sajtótájékoztatóján a nem-
régiben felavatott közösségi
házban polgár-
mester.

Elsõként a nagyobb beru-
házásokra tért ki a falu elsõ

Egervár

Gyerkó Gábor

Példás együttmûködés a megyeszékhellyel
Egervári számvetés

embere. Kiemelte a sajtótájé-
koztatónak helyet adó faluház
felújítását, csaknem negyven
millió forint összegben. Nap-
elemeket szereltek fel az óvo-
da, iskola és a hivatal épüle-
tére, melynek energiahaté-
konysága közismert. Ennek a
beruházásnak az összértéke
több, mint 35 millió forint
volt. Vásároltak konténereket a
futballpályához, térfigyelõ ka-
merákat szereltek az óvoda
épületére és parlagfû men-
tesítõ eszközöket is vettek. A

három tétel összesen csaknem
8 millió forintba került –
mondta el Gyerkó Gábor.

Fejlesztések és kisebb be-
ruházások is szép számmal tör-
téntek a faluban. Többek kö-
zött megújultak az óvodai, köz-
téri játékok, csakúgy, mint a
köztereken található bútorok.
Elindították a saját újságjukat

néven, fákat
ültettek a köztereken. Társadal-
mi munkában egyebek mellett
a tûzoltókocsit újították fel, a
temetõben kivágták a fákat és a
lõtér teljes környezetét is rend-
be tették – sorolta a polgár-
mester a teljesség igénye nélkül.

Gyerkó Gábor a sajtótájé-
koztatón elmondta: rengeteg
pozitív visszajelzést és állam-
polgári köszönetet kaptak a

történt együtt-
mûködés kapcsán. Mint isme-
retes, a két település önkor-
mányzatának köszönhetõen az
egervári és a zalaegerszegi la-
kosok ebben az évben ingyen
látogathatták a , va-
lamint kedvezményes jegyet
válthattak a

Egervári krónika

Zalaegerszeggel

várkastélyt

nyári színházi

elõadásokra

Zsuppán Beáta

V.Á.

. A két polgármes-
ter – még augusztusban tör-
tént – megbeszélésének értel-
mében, ha minden a tervek
szerint alakul, akkor az együtt-
mûködés 2016-ban is foly-
tatódik.

, az egervári
várkastély sajtófõnöke a tájé-
koztatón hozzátette: a zalai
megyeszékhellyel való együtt-
mûködés kedvezõ visszhangja
általános elégedettséget ered-
ményezett a zalaegerszegi vár-
látogatók körében és sokan
többször ellátogattak vendé-
geikkel a várkastélyba. A sajtó-
fõnök bejelentette: Zalaeger-
szeg vezetésének korábbi ké-
rése alapján a közeljövõben
kezdeményezni fogják a za-
laegerszegi rendezvényszer-
vezõkkel a 2016-os programok
egyeztetését, összehangolását.
Ennek célja, hogy az egervári
vár és a megyeszékhelyen tar-
tandó fesztiválok, koncertek,
események egymást erõsítsék
és ne konkurenciát jelent-
senek a rendezõk számára.

Gyerkó Gábor a fejlesztések mellett kiemelte a jó együttmûkö-
dést Zalaegerszeggel. Balról Zsuppán Beáta sajtófõnök.

A ellen
gyõztesen megvívott mérkõzés
után , a

támadójának nevétõl
zengett a magyar sportsajtó. A
honi labdarúgó társadalom
erõs presszúrát gyakorolt a
szövetségi kapitányra, s a csa-
patba követelte a két korábbi
mérkõzés során mellõzött „ma-
docsai bombázót”.

Ismerõs az ezerszer meg-
énekelt történet:
behívta a keretbe Bödét és fél-
idõben, a feröeriek 1-0-ás veze-
tésénél pályára küldte az NB I
góllövõlistáját magasan vezetõ
támadót. Böde Dani két nagy-
szerû góljával fordított a ma-
gyar válogatott, felcsillant ezzel
a remény, hogy a körülmények
kedvezõ alakulása esetén a má-
sodik helyre is befuthat a csa-
pat, ami egyenes kijutást jelen-
tett volna az Európa Bajnokság-
ra. (A magyar válogatott sorsa
lapzárta után dõlt el – a szerk.)

A madocsai kisfiú, aki a he-
lyi kocsmánál kuglibábuk állí-

Feröer-szigetek

Böde Dániel Ferenc-
város

Bern Storck

Példázat…
Böde Dani tisztessége

tásával gyûjtötte a pénzt egy
igazi stoplis csukára, nemzeti
hõssé lett a csütörtöki mér-
kõzés lefújása után. A magyar
vidék egyszerû neveltje eszmé-
letlen ünneplésben részesült.
Ám a rivaldafény nem vakí-
totta el, maradt az a szerény,
szerethetõ, inkább betyárok-
hoz, mint egy segédjegyzõhöz
hasonlító küllemû srác, aki
tudja, hogy honnan jött.

Forgassuk itt vissza a Böde-
történet lapjait. Néhány hete
felröppentek hírek, hogy kül-
földön is szemet vetettek Bö-
dére. Zajlottak az ilyenkor szo-
kásos, fantáziadús találgatások,
s közben hivatalosan is megje-
lent, hogy Böde Dániel hosz-
szabbított a Ferencvárossal.
Idézzük itt a Fradi gólvágó-
jának nyilatkozatát: „Minél ha-
marabb le akartam zárni a jö-
võmrõl szóló találgatásokat,
mert az a típusú ember va-
gyok, akinek >>elszáll a feje<<,
ha hamis híreket hall, ekkor
nem tudok odafigyelni a játék-

ra. Nem volt nehéz megálla-
podni, hiszen maradni akar-
tam” – mondta Böde Dániel
majd hozzátette, tartozott annyi-
val a Ferencvárosnak, hogy
aláírja új szerzõdését, így távo-
zása esetén a zöld-fehér klub
pénzt kapna érte – bár nem
szeretné elhagyni a csapatot.

Böde nyilatkozatával kap-
csolatban tudni kell, hogy a
válogatott csatárnak a Ferenc-
várossal kötött korábbi szerzõ-
dése 2016 nyarán lejárt volna,

s így ingyen vihették volna az
illetékes kérõk. Dani emberi
nagyságát, tisztességét jól pél-
dázza ez a gesztus. A „Kaparj
kurta, neked is jut!” szellemi-
ségû világunkban különösen
példaértékû ez a félmondat: tá-
vozása esetén a zöld-fehér klub
pénzt kapna érte. S talán meg-
kockáztathatjuk: ennek a men-
talitásnak emberi hozadéka ve-
tekszik a bombagólok dicsõsé-
gével is.

f.l.

A rivaldafény nem vakította el. Reméljük, megmarad szerény,
szerethetõ, gólerõs labdarúgónak.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Agitpropos újra akcióban

– Nekem elhiheti, Mihály gazda, hogy ez az egész mene-
kült-ügy nem is létezik... Az Orbán eszelte ki, hogy elfedjék
vele az újabb földmutyit! Rajz: Farkas László

Emberfölötti teljesítmény

– A két verseny jó vissza-
jelzés volt számomra, mivel az
általam kitûzött célt tudásom
legjavával sikerült elérnem. A
Molokai-csatorna volt számom-
ra a legfontosabb, mivel azt az
elmúlt 60 évben csak 35 em-
ber tudta teljesíteni. A nehéz-
séget az jelentette, hogy egész
éjszaka a vízben voltam, ez
mentálisan rendkívül nagy ter-
het rótt rám. Ráadásul ebben a
térségben történik a legtöbb
cápatámadás, rengeteg állat
volt körülöttem, de szerencsé-
re nem esett bajom. Rekord-
idõvel, 12 óra 2 perc alatt tel-
jesítettem a távot, amivel világ-
csúcsot állítottam fel. Ezután
12 nappal már a kaliforniai
Catalina-csatornában úsztam,
ami embertelen volt.

Végig áramlattal kellett
szembe mennem, szó szerint
az életemért küzdöttem, min-
den karcsapás fájdalmas volt.
Ezt 11 óra alatt teljesítettem,
de számomra is érthetetlen,
hogyan értem a végére. A ha-
talmas hullámok miatt egy má-
sik úszó megfulladt. Így vissza-
gondolva, én is úgy látom,
hogy túl sokat vállaltam, na-
gyon leterheltem a szervezete-
met és a határaimat feszeget-
tem – mondta el Mányoki
Attila.

A sportoló pénteken tért
haza, akit hétfõn

köszöntött.
polgármestere emberfölötti-

Balaicz Zol-
tán Zalaegerszeg

nek nevezte a hosszútávúszó
teljesítményét.

– Büszkék vagyunk Mányo-
ki Attilára. Különösen azért,
mert volt mersze nagyot ál-
modni, majd bátorsága azt
megvalósítani. Világhírû telje-
sítménye ellenére ember tu-
dott maradni. Rendkívül pozi-
tív gondolkodású, mindig vi-
dám és szerény, aki példaképe
lehet mindnyájunknak, s fõleg
a mai fiataloknak. Arra hívja
fel a figyelmet, hogy kellõ ki-
tartással és akaraterõvel em-
berfölötti dolgok vihetõk vég-
be. Ezért is támogatjuk verse-
nyeit, idén 2,5 millió forintot
különítettünk el a költségve-
tésbõl, s jövõre is segíteni fog-
juk – tette hozzá Balaicz Zol-
tán, Zalaegerszeg polgármestere.

A hosszútávúszót hazatéré-
se elõtt meghívták a Los An-
geles-i amerikai-magyar fõkon-
zulátusra, ahol kiváló teljesít-
ményéért elismerõ oklevelet
vehetett át. Mányoki Attila foly-
tatja a versenysorozatot, tervei
szerint jövõ augusztusban az
Északi-csatornát ússza át. Az
Ocean's Seven nevû sorozatot
pedig 2017-ben kívánja befe-
jezni. A sportoló 2013-ban a La
Manche-csatornával kezdte,
majd tavaly – a világon tizen-
harmadikként – sikerült átúsz-
nia a japán Cugaru-csatornát,
melyet a természeti körülmé-
nyek miatt a világ legnehezebb
távjának tartanak.

m.zs.

Újabb sikert ért el Mányoki Attila.

Magyarország magyar
kormány

Orbán Viktor

, a
, és nem utolsósor-

ban állandó cél-
táblája a baloldalnak, úgy kül-
földön, mint gyepûinken be-

Vakbél és mulandó fejfájás
lül. Legutóbb

miniszter-
elnöke „diagnosztizálta” hazán-
kat, mondván: Magyarország
Európa vakbele. Milanovicról

Zorán Milano-
vic, Horvátország

tudni kell, hogy szocialista po-
litikusként cseppet sem kedve-
li azt a különutas politikát, me-
lyet a magyar kormány kisebb-
nagyobb buktatókkal terhel-
ten, de hellyel-közzel nemzet-
közi elismerést is kiérdemlõ
gazdasági és politikai síkon
már hosszú évek óta követ.

A magyar jobboldal, a kor-
mány szerint a horvát minisz-
terelnök verbális vagdalkozása
nem saját kútfõbõl fakadó
pocskondiázás. Milanovicot szo-
ros szálak fûzik a szocialista
internacionáléhoz, s tulajdon-
képpen szócsöve a Magyaror-
szágot démonizálni szándéko-
zó európai szocialistáknak.
Mondhatni megszoktuk már,
hogy az öreg kontinens nyu-
gati oldaláról valóságos kar-
tácstûz zúdul országunkra,
hogy hatalmas energiákat vesz
ki potenciálunkból hídfõállá-
saink hõsies védelme.

A külföldrõl indított lejá-
rató szõnyegbombázás, a futó-
szalagon gördülõ brüsszeli fel-
jelentések mellett az u.n. balol-
dal hazai képviselõi sem sze-
retnének elmaradni nyugati
szusztársaiktól. Mint a csecse-

mõ a bébipapit, úgy böfögik
vissza a valahol Nyugaton
kotyvasztott rágalmakat, épüle-
tes hazugságokat. Pár napja

a demokrá-
ciáért folyamatosan aggódó, a
tolerancia feltétlen híve, az
igazmondás felkent bajnoka

fórumozott. Mint-
egy háromszáz, jobbára idõs
rajongója szívta magába Fletó
szavait, mint a mosogató szi-
vacs az asztalra löttyent kövi-
dinkát.

Gyurcsány kitért Orbán Vik-
torra is, és azt találta mondani,
hogy Orbán Viktor nem is a
perc, hanem a másodperc em-
bere, aki csak mulandó fejfájás
lesz az életünkben. Nos, Mila-
novic után itt a másik nagy
diagnoszta. Maradjunk Gyur-
csánynál. A DK-vezér aligha-
nem erõsen téved a „kórisme”
meghatározásában. Minden jel
arra vall, hogy Orbán Viktor
még sokáig fog nem mulandó,
hanem permanens fejfájást
okozni a Gyurcsány-hitûek
táborának. S ezt a fejfájást nem
lehet egy-két tabletta Cataflam
Dolóval elintézni…

Gyurcsány Ferenc,

Budapesten

f.l.

Gyurcsány Ferenc is diagnosztizált.

Újabb sikert ért el Mányoki Attila
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Harminchétszer volt válo-
gatott vidékrõl a és a

játékosaként. Akkor, ami-
kor nem okozott különösebb
gondot a magyar csapatnak a
világbajnokságra kijutni. Még
akkor sem, ha a jelenleginél
sokkal kevesebb együttes sze-
repelhetett a VB-döntõn. Igaz,
akkor még jegyezték a magyar
labdarúgást, s nem csak vá-
logatott szinten. Klubcsapa-
taink is meghatározó szerepet
játszottak Európában.

idézzük
fel ezeket az idõket. Õ az volt
labdarúgásban, mint kosárlab-
dában . Egy nagy-
szerû játékos, kiváló sportem-
ber, aki a nagy rivális régióból,
a szomszédos megyébõl
érkezett

Haladás
ZTE

Kereki Zoltánnal

Szücs József

Vas
Zalába, Zalaeger-

szegre.
– Kõszegen születtél, Juri-

sics városából indultál... Volt
valaki a családban, aki erre a
pályára terelt?

A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal

Kereki Zoltán: – A Széchenyi tér volt a kõszegi foci bölcsõje.

Egy érdekes felvétel… Balról Kereki Zoltán, Halmosi Zoltánné
Séfer Rozália és Szücs József. Vas megye legjobb sportolói
voltak 1972-ben. Kereki Zoltán és Szücs József késõbb a ZTE-
hez igazolt.

A gyermek Kereki Zoltán szüleivel és nõvérével.

– Édesapám nagy szurkoló
volt, az öccse pedig a Cell-
dömölki Vasutas játékosa. De
nem ez volt az igazi indíttatás.
Egy házban laktam Galántai
Tibivel... Azt hiszem, õt nem
kell bemutatni a ZTE idõsebb
szurkolóinak. Barkácsolt an-
tennákon keresztül néztük az
osztrák tv-t, s egy-egy meccs
után Galántai édesapjával – aki
egyébként kitûnõ labdarúgó
volt – lementünk focizni. Õ
irányított a foci felé bennün-
ket. Galántai Tibi egyébként
sokkal tehetségesebb volt
mint én, csak a termetével
akadt gond – egyesek szerint.
Tibi késõbb rácáfolt a kétke-
dõkre és kitûnõ játékos lett.

– 1963 volt az elsõ év. Ak-
koriban Kendik Géza, Kalotai
Károly és Jenkei Ede voltak a
kõszegi labdarúgás irányítói.

– Mikortól számíthatjuk,
hogy Kereki Zoltán verseny-
szerûen focizni kezdett?

Mi már akkor az ollózást gya-
koroltuk, ami a mai viszonyok
között elképzelhetetlen. A
grundfocinak köszönhetõen
sokkal elõbbre tartottunk. Ezt
egyébként az Aranycsapat hát-
védje, Lóránt Gyula – aki ugyan-
csak 37-szer volt válogatott, s
szintén a szombathelyi leány
kereskedelmi középiskolába
járt, mellesleg kõszegi volt,
mint én – leírta a könyvében.

– 500 leány tanult akkor
ott, de beengedtek bennün-
ket, fiúkat is. Ötvennyolcan
voltunk…

– NB III-as. Galántai 15, én
pedig 16 évesen játszottam
elõször a felnõtt csapatban.
Nálam kétszer idõsebb játéko-
sok is voltak, például Halmai
Zoli bácsi. Remegõ lábakkal
mentem be az öltözõbe, soha
nem mertem letegezni õket.
Csókolómmal köszöntem ne-
kik, a gyerekük lehettem vol-
na. Egyébként nemrég köszön-
töttük a 90 éves Jenkei Edét,

– Hogyan járhatott egy
leányiskolába fiú?

– Milyen csapata volt ak-
kor a Kõszegnek?

aki a kõszegi labdarúgás meg-
határozó egyénisége volt a Ga-
lántai- és a Milos-család mel-
lett. A Széchenyi tér volt a kõ-
szegi foci bölcsõje, ahol több
idõt töltöttünk, mint a tan-
könyvek mellett. Puskás Fe-
renc szerint is az akkori gye-
rekek sokkal több idõt töltöt-
tek a labdával, mint a mosta-
niak. Igaz, nekünk több idõnk
is volt, de sokkal jobban sze-
rettük a labdarúgást.

– Az ökölvívás. Igazán más
nem volt. Hortobágyi Ferenc
volt a testnevelõm, egy igazi
pedagógus, akitõl a sport
szeretetét, tiszteletét megta-
nultuk.

– A szombathelyi kereske-
delmi középiskola testnevelõ-
jének az elsõ, a második, s a
harmadik kedvenc sportága is
a röplabda volt. Elsõben még
eléggé mélynövésû voltam,
aztán hirtelen megnõttem.

– Volt még valamilyen
sportolási lehetõség a focin
kívül a kõszegi fiúk számára?

– Amikor a szombathelyi
leány középiskolába kerültél,
akkor is Kõszegen fociztál?

Az eléggé rossz minõségû archív képen az álló sor jobb szélén
Kereki Zoltán, az alsó sorban balról a harmadik Galántai Tibor.
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Pechemre, mert ettõl kezdve a
testnevelõm eltökélt szándéka
lett, hogy röplabdázót nevel be-
lõlem. Akkor ez a sportág sok-
kal magasabb szinten volt Ma-
gyarországon, mint most. Szom-
bathelyen a világ legjobb csa-
patai találkoztak a nõi Savaria
Kupán. A férfiak is sokkal job-
ban szerepeltek, mint a maiak,
így nem véletlen, hogy a testne-
velõm nem tett le szándékáról.

– Szombat délelõttönként a
Berzsenyi iskola röplabda-csa-
patában játszottam, délután
hamis igazolással pedig a Kõ-
szeg labdarúgó-együttesében.

– Ilyenkor általában komp-
romisszumos döntések szület-
tek, mondván, a fiatal spor-
tolót lehet terhelni...

– Nem került szóba, hogy
Szombathelyre igazolsz lab-
darúgásban is?

– Bár számtalan NB III-as
szombathelyi csapat volt akko-
riban, de nem vetõdött fel en-
nek lehetõsége. Az érettségi
után elkerültem Körmendre a
fõiskolás csapathoz, ott egy
éven belül felkerültem az NB
II-es együttesbe. A fõiskola be-
fejezése után vittek át a Hala-
dáshoz. Nem emlékszem arra,
hogy addig bárki is el akart
volna vinni Szombathelyre. Te
is jól tudod, hogy mi volt ak-
koriban a szokás. Minden zalai
focista a ZTE-ben akart játsza-
ni. Vas megyében a Haladás
volt az álom. Mihalecz Pistát, a
nagyszerû hátvédet is hívták

Szombathelyre, amikor még a
Zalaegerszegi Dózsában foci-
zott, de õ a ZTE-ben akarta bi-
zonyítani, hogy mire képes.
Akkoriban ez így mûködött.
Jól emlékszem, hogy mennyire
tiszteltük a kiváló játékosokat.
Amikor a Haladáshoz kerül-
tem, úgy éreztem magam Hal-
mosiék mellett, mintha szob-
rok között kóvályognék. Akkor
mi vittük a táskájukat a szín-
házi gyorshoz, mert akkoriban
– vasutas csapatként – vonat-
tal utaztunk a mérkõzésekre.

– Sarlós Laci bácsi keresett
meg azzal, hogy igazoljak a Ha-
ladáshoz.

– Igen. Manapság technikai
igazgatónak nevezik ezt a be-
osztást. Sarlós László az inté-
zõk, vagyis a technikai vezetõk
között nagy tekintélynek ör-
vendett. A kiszemelt játékosok-
nak ezt mondta: kisöcsém,
hogy akarsz te pénzt kérni, hát
nem örülsz annak, hogy egy-
általán a Haladáshoz igazol-
hatsz? Ha nem kapsz sem-
mit, annak is örülni kell, hogy
egy ilyen csapatban, mint a

– Hogy kerültél Szombat-
helyre?

– Õ volt akkor az intézõ...

Haladás pályára léphetsz... Ez
utólag viccesnek tûnik, de a
vasi fiatalok döntõ többsége
tényleg a Haladásban akart
focizni.

– Édesanyám és édesapám
már meghalt, a nõvérem és a
húgom, valamint a família
most is ott lakik.

– Meglehetõsen. Sajnos több-
nyire a temetõbe megyek.

– A húgom lakik ott. Nagy-
szerû érzés a városban sétálni,
felidézve a fiatalságot. Nagyon
szeretek ott lenni, nem csak az
érzelmi kötõdések miatt. Kõ-
szeg nagyon szép város lett,
természetesen a belvárosra
gondolok. A külváros olyan,
mint általában a többi tele-
pülésen. A szocreál idõszakát
idézi.

(Folytatjuk)
***

Az interjúsorozat újabb ré-
szei megtalálhatók honlapun-
kon: www.zalatajkiado.hu

– Milyen szálak kötnek
még Kõszeghez?

– Gyakran megfordulsz
szülõvárosodban?

– Az egykori lakás még
megvan?

E.E.

Fõiskolás bajnokként.

Körmend-Pét 3-1. A harmadik gólt Kereki Zoltán (jobbról a har-
madik) fejelte. Ezzel a gyõzelemmel jutott fel az NB II-be a Kör-
mend. A találkozót 5 ezren látták. A kisvárosban akkor 10 ezren
éltek.

Magyarország-Luxemburg utánpótlás EB-selejtezõ Körmenden.
Elõl Salamon József, majd Gujdár Sándor, Kovács István, a
szombathelyi Farkas László és Kereki Zoltán.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Kombinált belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(minden medence + szaunavilág)


