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Kinek fáj(na) majd?
Jövõre Magyarország miniszterelnöke leszek – jelentette ki mérhetetlen önbizalommal Bajnai Gordon, politikai
jövõjére utalva. Erre a dolgok
jelenlegi állása szerint annyi az
esély, minthogy a csiga lefussa
a nyulat, de az ördög nem
alszik…
Bajnai nyilatkozatai azt sugalmazzák a köznek, hogy a
jövõ évi választásokkor az
Együtt-PM csoportosulással elsöprik Orbán rendszerét, s akkor jön õ, hogy másodjára is
gatyába rázza az országot. Egyelõre nem lehet tudni, hogy
ráolvasással, esetleg transzcendentális, másvilági kapcsolatai
segítségével gondolja-e eszközölni a „korszakváltást”, mert
az Együtt-PM részérõl ezidáig
épkézláb kormányzati programról nem nagyon hallottunk.
A napokban viszont Bajnai
mondott valamit: „Mindig készek vagyunk megtenni, amit a
nemzet jövõje érdekében meg
kell tenni. Akkor is, ha ki kell

Fotó: MTI
Hogy miniszterelnök legyen, arra jelenleg annyi az esély,
minthogy a csiga lefussa a nyulat, de az ördög nem alszik…
mondanunk, hogy az fájni fog.
Fájni fog, de azért, hogy utána
lényegesen jobb legyen.”
Az egykori „libakereskedõ”
nem részletezte, hogy kinek és
mennyire fog fájni, ha megteszik azt, amit a nemzet jövõje

Kérdések…
Néhány nappal ezelõtt érdekes hír látott napvilágot: a
ZTE Kosárlabda Klubnál vezetõségváltás történt, Urbanics
Pál helyett Podlovics Péter lett
az új ügyvezetõ. A váltás okairól nem történt említés, viszont a szerkesztõségünkbe érkezõ információ szerint rendõrségi vizsgálat indult.
A régi ügyvezetõt hívtuk,
de nem vette fel a telefont. Az
új ügyvezetõ, Podlovics Péter
kérdésünkre elmondta: csak
néhány napja tölti be ezt a pozíciót, de nem is kompetens
abban, hogy nyilatkozzon az
ügyben.
A ZTE KK többségi tulajdonosa Zalaegerszegi Város ÖnMegkerestük
kormányzata.
Gyutai Csaba polgármestert,

aki elmondta, hogy a klub
felügyelõ bizottsága pénztárhiányt állapított meg, ezért az
önkormányzat feljelentést tett.
Információnk szerint a pénztárhiány több millió forint.
Sokan megkérdezték: ha a
férfi kosárlabda klubnál történtekkel kapcsolatban olyan
információnk van, amit azonnal átvesz a Nemzeti Sport online változata, korrekt módon
hivatkozva a hírforrásra, a zalatajkiado.hu-ra, miért nem
számolunk be arról, hogy mi
történt 2013. november 14-én
a polgármesteri hivatalban?
Mirõl tárgyalt Gyutai Csaba,
Zalaegerszeg polgármestere
és Nagy Ferenc, a ZTE FC
Zrt. elnök-tulajdonosa? Azt is
(Folytatás a 12. oldalon)

érdekében meg kell tenni. Azt
sem mondta meg, hogy kinek,
mitõl és mennyivel lesz jobb,
ha megvalósítja meglehetõsen
zanzásított kormányprogramját.
A kormányoldal természetesen azonnal lecsapott a felkínált magaslabdára és igyekeztek kiszedni Bajnaiból, hogy
mit takarnak elejtett mondatai:
milyen megszorítások várhatók, ha az általa vezetett szövetség kerülne kormányra. Õ nem
értelmezte az elhangzottakat,
viszont szövetségesei megpróbálták magyarázni a volt mi-

niszterelnök jövõt illetõ elképzelését.
Az LMP-s szakadár Karácsony Gergely szerint Bajnai
Gordon szavait úgy kell érteni,
hogy a „fájni fog” a gazdagoknak fog fájni, azoknak, akik
kedvezményezettjei a jelenlegi, Orbán Viktor vezette kurzusnak. Karácsony azt nem
tudta megmondani, hogy meglátásuk szerint kik számítanak
gazdagnak, mekkora az a társadalmi csoport, amely elszenvedné majd a kilátásba helyezett megszorításokat.
Az Együtt-PM társelnökének magyarázkodásából az
sem derült ki, hogy ha csupán
a felsõ tízezer kategóriájába
tartozóknak fog fájni Bajnai reménybeli kormányzásának „áldása”, akkor mitõl lesz késõbb
„lényegesen jobb” az országnak. A leggazdagabbak megsarcolása aligha hoz annyit a
konyhára, hogy késõbb eljöjjön a Kánaán az ország számára. Egyáltalán mikor van az
a „késõbb”? Lehet-e kötni dátumhoz, kormányzati ciklushoz? Mert a szóban forgó határozatlan idõhatározót hallottuk már nem egyszer, de a késõbbre ígért paradicsomi állapot csak-csak nem akart eljönni…
f.l.

Érdekvédelem...

Elérhetõségeink:

9 770865 135001

13746

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

– Látja, ez az embertelen kormány megint lábbal tiporja a
demokráciát! Erõszakkal akarja meggátolni önt abban, hogy
szabad akaratából megfagyjon, itt az utcán...
Rajz: Farkas László
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Zala fejlesztési tervei

Beszélgetés Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével

A gyógyturizmus továbbra is meghatározó lesz.
A turisztika továbbra is a
megye húzó ágazata lesz. A
kerékpáros, a lovas turizmusban és a természetjárásban is
jelentõs tartalékok vannak –
emelte ki Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke, amikor a zalai fejlesztési elképzelésekrõl, tervekrõl kérdeztük.
Az országgyûlési képviselõ
rögtön hozzátette, hogy mi az,
amiben okvetlenül erõsíteni
kell a megye pozícióit:
– Van egy olyan terület,
amiben feltétlenül elõbbre kell
lépnünk. Az innováció tekintetében talán Zala rendelkezik a
legszerényebb eredményekkel,
ezt a vonalat mindenképpen
erõsíteni szeretnénk. Ezt természetesen csak a gazdaság
fejlesztésével lehet, ezért is
lényeges az autóipari megállapodás, a Szombathely, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Nagykanizsa alkotta tengely. Fontos
a megújuló energia, illetve az
ahhoz kapcsolódó háttéripar
is. Ezek azok az új lehetõségek,
amikre a megyének koncentrálnia kell. Ezekre építjük fel
fejlesztési terveinket.
– A bevezetõben már szó
esett a turizmusról. Ebben
fõszerepet játszanak gyógy- és
termálfürdõink…
– A gyógyturizmus mellett
nagy szerepet tölt be az egészségturizmus is, ami nem csak a
gyógyhelyekre alapoz, hanem
azokra a nagyobb városokra is,
ahol jelentõs egészségügyi intézmények vannak.

Manninger Jenõ
– Hogyan készülnek a
tervek?
– Természetesen a megyei
jogú városok elkészítik a saját
projektjeiket, mi pedig a megye többi részére tervezünk, s
összehangoljuk ezeket az elképzeléseket. Nagyon fontos,
hogy az ágazati fejlesztések
területén is közös javaslatokat
tegyünk.
– Területileg mit jelent ez
konkrétan?
– Lentiben az egészségturizmusra, Keszthelyen és Hévízen a gyógyturizmusra, a lovas
és ökoturizmusra készültek tanulmányok. Zalaszentgrót és
Letenye térségében a foglalkoztatottság növelése a célkitûzés.
– Az útépítés, felújítás nagyon lényeges kérdés. Az utób-

www.zalatajkiado.hu

bi idõben elég keveset hallani
az M9-esrõl…
– Fontos, hogy az M9-es
építésének elõkészítése folytatódjon, annak ellenére, hogy
az unió kevesebb pénzt akar a
közútfejlesztésekre fordítani, s
inkább a vasutat támogatja. Addig is szükséges lenne újabb
elkerülõ utak építése, fõleg a
74-es úton, hogy Zalaegerszeg
és Nagykanizsa megközelítése
javuljon. Remélhetõen még ebben az uniós ciklusban elkezdik a 76-os út további részeinek felújítását. A vasúti fejlesztéssel Kanizsa és Keszthely
közelebb kerülhet a fõvároshoz, a Balaton déli partjánál
húzódó vonal felújítása révén.
Reméljük, hogy Zalaegerszeg
esetében az Intercity ismét
versenyképes lesz. Másrészt
az észak-déli tengely bekerül
a fejlesztések közé, tehát a
Nagykanizsa - Zalaegerszeg Szombathely vasútvonal felértékelõdik a személy- és teherszállítás szempontjából is.
Itt komoly fejlesztések várhatók, amolyan stratégiai tengely lehet.
– Ön lett az útügyi biztos
Zala megyében, Mit jelent ez?
– Ez erõsíti a képviselõi
mandátumot is ezen a téren.
Mintegy 33 milliárd forintos
országos útfelújítás kezdõdik,
ebbõl 1,8 milliárd jut Zala megyére. Teljesen új aszfaltréteget kapnak a legrosszabb állapotban lévõ útszakaszok.
– A járások újjászületése
hogyan érintette a megyét?
– Fejlesztési szempontból
ugyan megmaradtak a kistérségek, de mi is inkább már járásokban gondolkodunk, hiszen úgy nagyon jól lefedhetõ
a megye. A járások belépésével

erõsödik Letenye, Lenti és Zalaszentgrót, mint központok
szerepe. Az elõrelépést úgy
lehet megteremteni, ha ezeken
a településeken lesznek új
munkahelyek.
– Amikor megalakultak a
megyei kormányhivatalok, azt
mondták, hogy ezzel csökken
a megyei önkormányzatok
szerepe. Egy ideig úgy is tûnt,
de most mintha ismét jelentõs
szerephez jutnának az önkormányzatok.
– Más lesz a szerepkör. Korábban intézményeink voltak,
most pedig a fejlesztési programok készítésében vár ránk
komoly feladat. Munkatársaink
többek között a Leader-pályázatok elkészítésében is szerepet vállalnak. Kormányzati elképzelés szerint a kétezer fõnél kisebb települések esetében a megyei önkormányzat
szolgáltató szerepkört is betölt
majd a pályázatok elkészítésénél. A területi operatív programok elkészítésénél, a döntéshozatalban, a vidékfejlesztésben a megyének jelentõs
szerepe lesz.
– Milyen a kapcsolat a két
megyei jogú várossal, Zalaegerszeggel és Nagykanizsával?
– A megyei tervek csak a
két várossal együtt készíthetõk
el. Az úgynevezett közigazgatási racionalizáláskor azt kérdezték, hogy miért van szükség a megyére. Úgy gondolom,
hogy a megye jól megtalálja
egyezetõ szerepét. Különösen
Zalában, ahol nagyon sok a kistelepülés. Ha csak megyeszékhelyben, járási székhelyekben
gondolkodunk, megvan annak
a veszélye, hogy a falvak háttérbe szorulnak.
E.E.

Lényeges kérdés az útépítés, útfelújítás. Nemrég Letenyén
került sor egy 2,6 km-es felújított útszakasz átadására.
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Felavatták a DAB kanizsai szivattyúgyárát
A próbaüzemet követõen,
Olaszország legnagyobb szivattyúgyártó cége, a DAB csoport ünnepélyesen megnyitotta a közel ötezer négyzetméter
alapterületû új gyártóüzemét
Nagykanizsán. Az ipari parkban lévõ üzemcsarnokot a legmodernebb energetikai megtakarítást jelentõ technológiák
alkalmazásával építették. A beruházás összértéke meghaladta az 1 milliárd forintot.
A keleti piacok szempontjából stratégiai jelentõségû
üzem a DAB magyarországi
részlegeként új gyártóerõt biztosít az olasz cégcsoport számára, ahol a tervek szerint néhány éven belül akár egymillió
szivattyút lehet gyártani. A kanizsai szivattyúgyár hosszú távon mintegy 150 új munkahelyet teremt.
Az eseményen többek között részt vett Maria Assunta
Accili, Olaszország magyarországi nagykövete, Enrico Barbieri, az Olasz Külkereskedelmi
Intézet budapesti igazgatója,
Carlo Prola, a DAB csoport elnöke, Attilio Conca igazgató, dr.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára, és Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ.
– A cég stratégiai okokból
választotta ezt a helyszínt, mivel fontos szerepet játszhat
mind a keleti piacok felé való
terjeszkedésben, mind a cég
fejlesztési terveiben, amely kö-

zel egymillióval több elektromos szivattyú gyártását várja el
a következõ ötéves idõszakban. A nagykanizsai gyártást
tehát nem lehet jelentéktelennek tekinteni, hanem stratégiai
jelentõségû lesz, mivel ennek
köszönhetõen tudunk majd eleget tenni a közeljövõ elõreláthatólag növekvõ keresletének
– hangsúlyozta Attilio Conca.
Cseresnyés Péter polgármester beszédében kiemelte:
– Tervszerû, hatékony városmarketing munkával próbáltuk felhívni a figyelmet
Nagykanizsára. Terveztünk, dolgoztunk mindannyian – vállalkozók (magyarok és külföldiek),
munkavállalók, az önkormányzat dolgozói –, és talán ennek
is köszönhetõ – az elmúlt idõszak más sikerei mellett – az a
tény, hogy a DAB Production
Hungary Kft. Nagykanizsán
megvetette a lábát! Az önkormányzat pedig úgy, ahogyan
eddig, igyekszik közremûködõként minden segítséget megadni, hogy az együttmûködés
gyümölcsözõ legyen. Például a
DAB és az egyetem helyi kampuszának vezetõi között is kapcsolatot teremtettünk. Gazdasági stratégiánkat tehát Nagykanizsa adottságaira, hagyományaira, a rendelkezésünkre álló erõforrásokra, a tudatos
munkára és a fejlesztésekre
alapozzuk. A városban rendelkezésre áll jól képzett, már
munkatapasztalattal rendelkezõ szakembergárda, és egy

Ismerkedés az új üzemmel.
olyan oktatási struktúra, amely
rugalmas, és képes alkalmazkodni a piaci igényekhez. Ehhez társul a Nagykanizsa fekvésébõl adódó logisztikai központi szerep.
Maria Assunta Accili nagykövet gratulált ahhoz a „házassághoz”, amely az olasz ipar
egyik gyöngyszeme és Nagykanizsa városa között köttetett.
Kifejezte köszönetét Cseresnyés Péter polgármesternek és
a kormánynak azért a támogatásért, amelyet a cég alapításához, fejlesztéséhez nyújtottak. Kinyilvánította azt a reményét is, hogy sikeres munkájával a cégcsoport más olasz
befektetõket is arra bátoríthat,
hogy ide települjenek.
Czomba Sándor államtitkár az örömteli eseménnyel

kapcsolatban kiemelte: amikor egy cég komoly döntést
hoz az életében arról, hogy
milyen módon alakítsa a jövõjét, számos alternatívát megvizsgál. Sok tényezõt figyelembe véve a DAB úgy döntött,
Magyarországra, ezen belül
Nagykanizsára hozza a jövõjét. Az államtitkár megígérte,
segítik a cég terjeszkedését,
bõvülését.
A gyártás 20 fõállású alkalmazottal kezdõdött Nagykanizsán, de a cél, hogy 2013 végére 50-re, 2014-ben 120-ra, és
2015-ben 160-ra növekedjen az
itt dolgozók száma. Leginkább
a hagyományos termékekre
koncentrálnak, lakossági berendezéseket gyártanak a kanizsai üzemcsarnokban.
B.E.

Határon átnyúló kerékpáros projekt

Jelentõs beruházás a kerékpáros turizmus számára.
Nagykanizsa Megyei Jogú szerepelt, azon belül az 1.2.2-es
Város Önkormányzata az ak- komponensben. Projekt parttív és öko-turizmushoz kapcso- nerek: Nagykanizsa Megyei Jolódó infrastruktúra fejlesztést gú Város Önkormányzata, mint
valósít meg. A pályázat a Ma- vezetõ kedvezményezett, Kapgyarország-Horvátország IPA ronca Város Önkormányzata,
Határon Átnyúló Együttmûkö- a Meðimurje Megyei Turisztidési Program 2007-2013 har- kai Hivatal csáktornyai székmadik pályázati felhívásában hellyel és Zalakaros Város Ön-

kormányzata. A projekt költségvetése 1.999.230 euro.
– Nagykanizsa költségvetése a teljes összegbõl 55 % – tájékoztatta lapunkat Cseresnyés
Péter polgármester. – A fõ cél,
hogy az együttmûködõ városok által határolt területig érõ,
már meglévõ kerékpárutakat
összekapcsoljuk új utak építésével, valamint kerékpározásra
alkalmas, kisforgalmú mellékutak kitáblázásával. Horvátországban elérhetõ lesz az Ausztriából induló és a Duna felé
tartó Mura és Dráva kerékpárút, Magyarországon pedig a
Kis-Balaton Kerékpárút és a
Balatoni Bringakörút is. Mivel
a fejlesztési tervekben szerepel Budapest kerékpárutas
összeköttetése a Balatonnal,
így a határ túloldalától egészen
Budapestig lehet majd kerékpározni.
A polgármester elmondta,
hogy a beruházásnak köszönhetõen fejleszthetõk lesznek a
kerékpáros turizmushoz köthetõ szolgáltatások. A kerékpá-

rozás speciális szegmenseként
nemzetközi versenyek megtartására alkalmas hegyi kerékpár-pálya épül a dél-zalai városban. A turisták számára kiindulási pontként szolgáló többfunkciós
látogatóközpontok
építésére is sor kerül Nagykanizsán és Kaproncán. Fontos
szempont, hogy kisforgalmú
mellékutak lesznek kijelölve
kerékpározásra, melyek így
nem jelentenek beavatkozást a
természetbe. A hegyi kerékpáros-pálya vonalának építése során természetrombolás nem
lesz.
Cseresnyés Péter kiemelte,
hogy a projekttevékenységekben a helyi vagy környékbeli
vállalkozók elõnyben részesülnek. Kedvezõ lesz a beruházás
azoknak a helyi lakosoknak és
vállalkozóknak, akik különbözõ szolgáltatásokat nyújthatnak a turistáknak (szállás, vendéglátás, helyi termékek).
A projekt megvalósulásának idõtartama 2013. 03.01-tõl
2014. 10. 31-ig.
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Nõtt a jelentkezõk és a felvettek száma is
Beszélgetés Zalaegerszeg felsõoktatásáról Balaicz Zoltán alpolgármesterrel

Balaicz Zoltán: – A jelenlegi létszám megõrzése lehet a reális
célunk.
Kedvezõ jelenségek tapasz- rom helyen. Míg máshol –
talhatók Zalaegerszeg felsõok- változó mértékben – csökkent
tatásában. Errõl beszélget- a hallgatói létszám, nálunk szetünk a megyeszékhely okta- rencsére növekedésrõl adhatásért (is) felelõs alpolgármes- tunk számot.
– Minek köszönhetõ ez?
terével, Balaicz Zoltánnal.
– Nagyon jók az itt végzett
– Mit mutatnak a számhallgatókról a visszajelzések a
adatok?
– Örvendetesen nõtt Zala- munkaerõpiacról. Jelenleg a
egerszegen a felsõoktatási in- mérnökökre van a legnagyobb
tézmények hallgatói létszáma, igény, a friss diplomások többannak ellenére, hogy a demog- szöröse is el tudna helyezkedráfiai apály országosan és helyi ni. Kissé nehezebb helyzetben
szinten is érezhetõ. A megye- vannak a közgazdászok, s az
székhely három felsõoktatási egészségügyi képzésben végintézményében nõtt a jelent- zettek, hiszen ott telítettebb a
kezõk száma, s a ponthatárok pálya, ennek ellenére itt is jók
megállapítása után a felvettek a kilátások. Az elmúlt idõszáma is emelkedett mindhá- szakban elnyertünk egy 748

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!
A Zalatáj Kiadó keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)
olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,
érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és
gépkocsi használata szükséges.
Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

millió forintos pályázatot, ami
nagy lendületet ad a helyi oktatásnak. Elindult a 141 millió
Ft-os Zöld Campus projekt is
az Ökováros programhoz kapcsolódva, továbbá elnyertük egy
közös egészségügyi-közgazdasági kutatást is 404 milliós
összeggel. 2011-ben megépült
az Infocentrum 622 milliós beruházással. Közel 2 milliárd forint került így Egerszegre, ami
nyilván jó és vonzó hír a szülõknek és a középiskolás diákoknak a továbbtanulás tervezésekor.
– Ilyen arányban nyilván
nem lehet tovább növelni a
hallgatók létszámát…
– Tisztában vagyunk azzal,
hogy Magyarországon, így Zala
megyében is csökken az érintett korosztályok lélekszáma. A
jelenlegi létszám megõrzése
lehet a reális célunk. Három
intézményben hirdetünk meg
képzéseket a következõ tanévre, melyekre 2014. március 1ig lehet majd jelentkezni. Legnagyobb és legrégebbi iskolánk a korábbi Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola, vagyis a
Budapesti Gazdasági Fõiskola
zalaegerszegi Gazdálkodási Kara. A volt laktanya területén
nagyon modern campus áll a
hallgatók rendelkezésére, s valószínûleg újabb fejlesztések is
lesznek majd. A másik intézményünk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Zalaegerszegi Képzési
Központja, ahol a gyógytornász és az egészségügyi szervezõ képzésen is nagy a létszám. Nagy elõny, hogy a végzettek nem csak kórházakban,
hanem a megye és a térség
gyógy- és termálfürdõiben, valamint egyéb egészségügyi,
gyógyturisztikai intézményekben is elhelyezkedhetnek. A

harmadik képzésünk a Nyugatmagyarországi Egyetem zalaegerszegi mechatronikai mérnöki oktatása, amely 2002 szeptemberétõl mûködik, s kifejezetten a városban, a megyében,
a régióban mûködõ gépipari,
elektronikai és mechatronikai
vállalatok kérésére indult el. Az
itt végzett hallgatók 1-3 hónap
között valamennyien munkahelyet találnak, az elhelyezkedési arány 100 százalékos.
– Ha a megyei, térségi fejlesztési elképzeléseket nézzük,
még inkább szükség lesz az itt
végzett mérnökökre…
– Valóban, a mûszaki mérnöki képzés az egyik fõ fejlesztési irányvonalunk. A kormány
is kiemelt jármûipari centrummá nyilvánította a Nyugat-Pannon Jármûipari és Mechatronikai Központot, ami Zala és
Vas megye összefogásával valósul meg a Szombathely - Szentgotthárd - Zalaegerszeg - Nagykanizsa tengely mentén.
– A megye talán leggyengébb pontja az innováció…
Ezen is segíthet ez a képzés?
– Kutatás-fejlesztésben és
innovációban valóban gyengébben álltunk, mert nem volt
egy olyan nagy felsõoktatási
intézményi központ egyetemi
szinten, amely a kutatásokra is
koncentrálhatott volna, bár
megjegyzem, hogy Keszthelyen a Georgikon Kar a maga
szakterületén szép eredményeket ért el. Ami számunkra nagy
lehetõség, az a jármûipari központ fejlõdése, a szentgotthárdi Opellel és a helyi beszállító
vállalatokkal való szoros együttmûködés. Ez mint a mûszaki
szakképzésnek, mind pedig a
mechatronikai mérnöki oktatásnak fontos kitörési pont
lehet.
E.E.

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

Nagyon jók a Zalaegerszegen végzett hallgatókról a visszajelzések a munkaerõpiacról.
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Az MSZP megint „megújul”
„Van valami derût fakasztó
abban, ahogy az MSZP megalakulása óta meg akar újulni.
De nem tud. A megújulásnak
ugyanis az lenne a feltétele,
hogy lerántsa magáról a múltat. El nem ismernék magukról, hogy vezetõik között nincs
erõs egyéniség, hiányzik az
integráló akarat. Most kínjukban és dühükben ismét a gerontokrata
hagyományokat
elevenítik föl, pedig ez nem a
jövõ felé mutat, hanem csak a
múltat hosszabbítja meg”
Körmendy Zsuzsa fogalmaz így a Magyar Nemzet hasábjain, abból az apropóból,
hogy a szocialisták egy tanácsadó testületet delegálnak Mesterházy Attila pártelnök mellé, hogy tanácsaikkal segítsék
az elnök munkáját.
Ezt a bizonyos grémiumot
a köznyelv máris elnevezte
vének tanácsának, abból kiindulva, hogy a tagok névsorában megtaláljuk olyan éle-

medett korú szocialista politikusok nevét, akikrõl azt gondolhattuk, hogy végképp eltûntek a politikum nagyszínpadának süllyesztõjében. A felálló testület tagjai közül elég
két potentátot kiemelnünk. A
Mesterházyt pallérozók között
találjuk Kovács Lászlót és
Lendvai Ildikót, akik mindketten a párt korábbi elnökei voltak, s egyben politikusi létük
hajnalán lelkes kiszolgálói az
akkor már agonizáló Kádárrendszernek.
Itt kell visszatérni Körmendy Zsuzsához. A Magyar
Nemzet publicistája udvariasan fogalmaz, amikor azt írja,
hogy derût fakaszt az a szûnni
nem akaró igyekezet, amellyel
a szocialisták az „elsõ kapavágástól” kezdve folytonosan megújulnának. Az, ami a tárgykörben most már több évtizedes
intervallumot felölelve történik, több annál, hogy egy félmosollyal elintéznénk. Közrö-

Kovács Lászlóék bizonyára profibb módon kezelték volna a
bajai vidóhamisítási ügyet.
hej. Alighanem ez lenne a megfelelõ fogalom, ha definiálni
akarnánk a szocialisták újra és
újra meghirdetett megújulási
kísérleteit. A kígyó akárhányszor vedlik, akkor is kígyó
marad…
Körmendynek abban viszont
nagyon is igaza van, hogy a
szocialista párt jelenlegi vezetõi között nincs erõs, integratív egyéniség. Vélhetõleg ezért

kellett visszanyúlni a párt korábbi nagymoguljaihoz, amely
aktus felveti az MSZP-n belül
a visszarendezõdés lehetõségét. Jóllehet Kovács Lászlóék
profibb módon kezelik majd
a bajai videóhamisításhoz
hasonló ügyeket, de személyük elõtérbe kerülése valóban „csak a múltat hosszabbítja meg”.
f.l.

Halloween, Télapó, Fenyõünnep
Nem tudják a „Múltat végképp eltörölni” a szocialisták, hiába
éneklik az Internacionalét.

Rajz: Farkas László

Feljelentés…

Újsághír: Az MSZP feljelenti Magyarországot Brüsszelben
az E.ON gáz üzletágának visszavásárlása miatt.
– Nekem is volt ilyen csoporttársam az oviban, mint ez a
Mesterházy. Õ is mindig fölnyomott az óvónéninél, ha megcibáltam a kiscsajok haját.

Mindenszentek után,
Halloween töklámpás árnyékában várjuk a Mikulást, avagy a Télapót, aztán a Karácsonyt, vagyis
a Fenyõfaünnepet.
Zavar van a fejekben,
nem is kicsi. Teljesen
mindegy, hogy honnét
jön a tudatmódosító impulzus, keletrõl vagy
nyugatról, tökéletesen
összezavarta a fejeket.
Ahogyan a korábbi
nagy Testvér, a Szovjetunió is kijelölte az utat,
most az utód, az Egyesült Államok mossa az
agyunkat, s hallgatja le
még a gondolatainkat is.
Szegény Mikulást az
ötvenes években felváltotta a Télapó, a Jézuska
is házi õrizetbe került a
Fenyõünnep miatt, most
Halloween van a Mindenszentek, Halottak Napja he- Kommunista karácsony az ötvenes
lyett. A magyar kereske- években.
dõk nagy ötletérõl, a Valentin-nap „újításokra.” Hiába, Európában
importálásáról nem is beszélve. élünk. A keresztény gyökereiAz elbutított tömeg vevõ tõl megfosztott Európában.
volt, s most is fogékony az
(e)
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A vak komondor és a monokli
Fidesz annak rendje s módja
szerint kizárta tagjai közül a
képviselõt, a Parlament megszavazta Balogh mentelmi jogának felfüggesztését. Azt gondolhattuk, hogy ezzel az ügy átkerült az igazságszolgáltatás asztalára, hogy a független bíróság
ítélkezzen a magáról megfeledkezett Balogh József ügyében.
De nem.
Néhány napja Gyurcsányhitû asszonyok, a Demokratikus Koalíció képviselõi monoklit utánzó szemfestéssel jelentek meg a Parlamentben,
élükön Vadai Ágnessel és
Szûcs Erikával, akik kormányzati tisztséget töltöttek be
Gyurcsány Ferenc regnálása
idején. A láthatóan felhevült
gyurcsányista amazonok táblákat tartottak fel: „Fideszes fiúk!
Az asszony verve jó?” felirattal.
A Fideszes fiúk, a vezetõ
kormánypárt képviselõi vélhe-

A felhevült gyurcsányista amazonok a Parlamentben.

tõen abszolút többségükben
nem tartják magukat a fent
idézett mondáshoz, legalábbis
annak második feléhez nem…
Ennek ékes bizonyítéka, hogy
Balogh mentelmi jogát felfüggesztõ szavazáskor „testületileg” igent nyomtak.
Akkor miért hát Vadaiék
monoklis tüntetése? Nyilvánvalóan az alkalmi performansz
nem szólt egyébrõl, mint a
magamutogatásról, a mindenáron való szereplési kényszerrõl, ami fõnöküknek, Gyurcsány Ferencnek is megkerülhetetlen jellemvonása. A
Parlament rendjét súlyosan
megzavaró cselekményük következtében valódi monoklikat
nem kell viselniük Gyurcsány
amazonjainak a jövendõ üléseken, de egy kis pénzbírság formájában „megütik a
bokájukat”.
f.l.

Gyurcsány nyomán

Balogh József éppen telefonál az ország házában. Talán a
komondort hívja, aki nem süket, hanem vak…
„Pénz számolva, asszony
verve jó” – tartja egy régi
mondás, és vannak, akik be is
tartják…
A napokban lett mindenki
számára nyilvános egy még áprilisban történt esemény, mikor is Balogh József fideszes
képviselõ egy átmulatott éjszaka után olyan brutális módon
bántalmazta élettársát, hogy az
asszony többszörös arccsonttörést szenvedett.

Balogh elõször tagadta párja minden elõzmény nélküli
eltángálását. A súlyos sérüléseket azzal magyarázta, hogy az
asszony átesett a ház õrzését
ellátó vak komondoron, s felbukása következtében keletkeztek súlyos sérülései.
Késõbb, amint a rendõrségi vizsgálat befejeztével az
ügy vádemelési szakba érkezett, Balogh József beismerte
az asszonyverés elkövetését. A

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

um
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ng

Hu

Nagylengyel

– Arankám, megengedné, hogy magánál fejezzem be
ezt a töltött libanyakat, mert az uram megint fölült a
gázsütõre...
Rajz: Farkas László

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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Töklámpás és pásztorbot
– Idén a Tökfesztivál a
pásztorhagyományok ápolása
révén Szent Mihály napjához
kapcsolódott. E nap a pásztorok számára az állatok behajtását, az éves számadást jelentette. Programunkat egy-egy
hagyomány – gyapjúmosás, nemezelés, szarukürt fújás, csont
és szarufaragás – felidézésére
építettük – tájékoztatta lapunkat Prokné Tirner Gyöngyi, a
Gébárti Kézmûvesek Háza vezetõje, a Göcseji Falumúzeum
rendezvényének háziasszonya.
A tökfaragást mesteri fokon mûvelõ népi iparmûvész,
Konrád Lajos szülõi indíttatásra tanulta ki és mûveli mai
is e tevékenységet, amely pá-

rosul a pásztorbot míves faragásával.
– A pásztornak volt ideje a
nyája mellett, hiszen egy jó kutya szinte egyedül is tudott
vigyázni a jószágra. Nem okozott gondot különbözõ tárgyak elkészítése, tök- és pásztorbot faragása, karikás ostor
fonása. A kobaktök vagy lopótök használati tárgy volt,
amelyben bort, vizet tartottak
és szállítottak. Októberre érik
be, majd szárítják, hiszen a
külsõ rétege viaszkos. Fontos,
hogy száraz legyen a tök, s akkor nem lesz foltos. Lényeges
lépés a füstölés, melytõl szép
színe lesz és tartósítja is. A
díszítése karcolással (spanyo-

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

www.zalatajkiado.hu

A töklámpás faragása kicsiket és nagyokat is munkára
késztetett.
lozással) történik, majd salétromsavval sárgítom, hogy szebb
legyen rajta a virág. Átörökölt
motívumokat használok, egy
kicsit lazább módon, személyesebb mintázatot viszek rá,
ezzel egyedivé teszem a munkámat. A pásztorbot faragásához elsõsorban gyümölcsfát
használok. Ügyelek arra, hogy
ne legyen eres, mert az „elviszi” a mintát. A motívum mindig a pásztorember környezetébõl való: mókus, tölgyfa és
különbözõ madarak – avatott
be a részletekbe Konrád Lajos.
Az õsi állattartó mesterséghez és életformához tartozó
hagyomány szerint Szent Mi-

hály napját követõen az állatokat már nem hajtották ki a
legelõre. Éves munkájukért a
falvak pásztorait kifizették,
majd a mulatságot követõen a
pihenés idõszakában is volt
lehetõség az alkotásra.
Török Irén

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

Polgári hagyományõrzés Nagypáliban
A Zala Menti Polgármesterek és Polgárok
Egyesülete egy mobil színpaddal gazdagodott
ebben az évben. A színpadot a 76/2011.
(VII.29.) VM rendelet alapján nyújtott Leader
támogatásból valósította meg az egyesület.
Köcse Tibor elnök szerint az egyesületnek
és a térségben mûködõ többi civil szervezetnek is hasznos eszköze lesz a színpad, mivel
könnyedén szétszerelhetõ és felállítható.
A pályázat keretében 2013. szeptember
28.-án, a Polgári hagyományõrzõ nap Nagypáliban címmel megvalósult rendezvényen a
színpadon fellépõk a Zalaegerszegi Honvédklub, a Piás Nõvérkék és Rózsás Miklós
voltak. Az egyesület bízik abban, hogy a jövõben a színpad több kulturális és hagyományõrzõ esemény központi eleme lesz.

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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Gyurcsány elõvájár
Az MSZP és a Bajnai-féle
tömörülés szövetségkötése után
azt hihettük, hogy a baloldalon
rendezõdtek a viszonyok: a
baloldali összefogásban a szocialistáké s elnöküké, Mesterházy Attiláé a vezetõ szerep a
„kormányváltó projekt” megvalósítását illetõen.
Miközben talán Mesterházyék is elhitték, hogy a paktum megkötése után már kizárólag az Orbán rendszere
megdöntéséhez vezetõ utat
kell egyengetniük, a háttérbõl
elõlépett a nagy imposztor:
Gyurcsány Ferenc. A szocialista pártból éppen Mesterházy pártbéli csoportja által
számûzött korábbi miniszterelnök (a kedvelt hasonlat sze-

rint), mint elszabadult hajóágyú dúl a baloldal vergõdõ
gályájának fedélzetén. Mialatt
retorikájában szüntelen a baloldali egység megteremtésének szükségességét hangsúlyozza, megnyilvánulásaival éppen ennek ellenkezõje valósul
meg: Mesterházyék szinte folytonos védekezésre, magyarázkodásra vannak kárhoztatva
Gyurcsány egy-egy kijelentése,
szereplése kapcsán.
Jelen helyzetben ahelyett,
hogy a szocialisták koncentrált
politikai kartácstüzet zúdíthatnának Orbán Viktorra és kormányára, kénytelenek védelmi
állásokat építeni Gyurcsány
Ferenc idõrõl-idõre kilõtt röppentyûi elhárítása céljából.

Fotó: MTI
– Kedves Gordon! Akkor hol igyuk meg azt a kávét?

Forrás: Internet
Gyámság alatt…
Gyurcsány meg egy sztahanovista vájár lelkesültségével
fúrja a gyutacsoknak való
lyukakat a Mesterházy és Bajnai által összehányt, amúgy is
rogyadozó bástyák oldalába.
Mert hiába jelenti ki Karácsony Gergely, az Együtt-PM
Szövetség politikusa (az LMPbõl igazolt át), fõnöke, Bajnai
Gordon interjúja kapcsán,
hogy nagyon meg kellene változnia a világnak ahhoz, hogy
összefogjanak a DK-val, hiába
mondja Bárándy Gergely szocialista képviselõ, hogy nem
kér a volt miniszterelnökbõl,
Gyurcsány Ferenc már nem

lopakodik, hanem nyíltan rohan a széles baloldali koalíció
felé. Üzent Bajnainak, hogy
egy kávé és egy pohár bor mellett akár holnap is beszélhetnek az együttmûködésrõl. (S
talán még Sukoróról is.)
Gyurcsány már nem is a
spájzban, hanem a szobában
van, jól látja ezt Mesterházy
Attila két gyámja, Lendvai Ildikó és Kovács László. Mindketten dörzsölt politikusok,
nem nyeretlen kétévesek…
A nagy robbantás órája
alighanem hamarosan elkövetkezik.
f.l.

A DK trójai falova?
kezelés hatását, felméri a bajai
videobumeráng sokkoló következményeit, s újabb terápiát
indít a baloldalon.
Kisebb zavar, hogy Mesterházy mellé gondnokokat nevezett ki a párt, így a két fõ
„gyámügyessel”, Lendvai Ildikóval és Kovács Lászlóval is

egyeztetnie kell a további kezelést illetõen. Lendvai nõvér jó
elvtársnõ, s az utóbbi idõben
meglehetõsen sokszor mutatkozott együtt Gyurcsány Ferenccel.
Õ lenne talán a Demokratikus Koalíció trójai falova?
e.e.

Gyurcsány Ferenc és egerszegi hívei…
Zalaegerszegen
Nemrég
járt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.
Szokásával ellentétben meglehetõsen visszafogott, indulatmentes volt.
Mintha érezte volna egykori pártjának, az MSZP-nek a
bénultságát. Igaz, a kábító injekciót éppen õ szúrta bele

október 23-án Mesterházy Attila pártelnökbe.
Szokatlanul higgadt volt Zalaegerszegen Gyurcsány Ferenc. Új dolgokkal nem tudta
meglepni a volt zsinagóga mintegy 300 fõs – fõleg idõsekbõl
álló – hallgatóságát.
Gyurcsány most kivár. Diagnosztizálja az október 23.-iki

– Rögtön folytatom, csak kiszáradt a torkom!...
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Újjáéledt a röplabda Egerszegen
Az NB II-ben szerepel a ZTE
1967-ben az elsõ osztályba
jutott, a kilencvenes években
pedig az Extra Liga résztvevõjeként a sportág egyik hazai
fellegvárává nõtte ki magát
ZTE. Az egykor a „Vidék legjobbja” címmel is rendelkezõ
zalaegerszegiek közül válogatott játékosok kerültek ki, utolsó nagy sikerként 2005-ben
bejutottak a Magyar Kupa négyes döntõjébe. Azonban ugyanabban az évben anyagilag teljesen ellehetetlenült a Markó
Gábor által irányított NB I-es
csapat, és a röplabda Zalaegerszegen évekre megszûnt létezni. Hosszú kihagyás után 2011ben az elsõ NB I-es csapat
alapembere, Tomanóczy Tibor
elnökként, a magyar transzplantált válogatott világbajnok
játékosa, Merth Attila alelnöksporigazgatóként állt neki a
sportág felélesztésének. A csapat elõbb tornákon vett részt,

s a dunántúli bajnokságot az
utóbbi két évben megnyerve,
az ország amatõr bajnoka címet megszerezve õsztõl az NB
II-es bajnokságnak vágott neki.
– 2011-ben Tislér Józseffel
szinte az alapoktól indítottuk
újra a sportágat. A csapat Kovács József tanítványaiból és
zalaegerszegi fiatalokból állt
össze. A játékosok elõbb nyaranként strandröplabda versenyeken indultak, aztán láttuk,
hogy a jó társaságból újra lehetne a városnak röplabdacsapata. Tomanóczy Tiborral újraalapítottuk az egyesületet, melyben nõi szakosztályt és utánpótláscsapatot is szerveztünk.
A férfi csapatot id. Gyenes
Zoltán, a nõi együttest Molnárné Cigány Judit és Horváth
Csilla edzi. Utánpótlásnevelésben az ország röplabdasportjának egyik ikonja, a több válogatott játékost is kinevelõ Ko-

Lelkes helyi fiatalok alkotják az új csapatot.
vács József segít nekünk. Sze- nak, és mindenki rendez egy
rencsére a megnövelt testne- kétnapos és egynapos tornát
velés óraszámokkal sok közép- is. Az elsõ fordulót rendezési
iskolában is újraindult a röp- problémák miatt átvállaltuk a
labdázás. Lelkes amatõrök va- szombathelyiek helyett, ami
gyunk, a férfiaknál javarészt nekünk is egy jó fõpróba, erõtanulókból áll a csapat, egyelõ- felmérõ volt. Örömünkre szolre teljesen lokálpatrióta egye- gált, hogy már az elsõ mérkõsület vagyunk – taglalta Merth zésünk is sok nézõt vonzott.
Attila sportigazgató, aki szív- Óriási küzdelemben nyertük
ügyének tekinti, hogy legalább meg az új egyesület elsõ máannyit tegyen a zalaegerszegi sodosztályú mérkõzését. Két
röplabdasportért, amennyit õ nagyon erõs csapattal mérkõzkapott.
tünk és szép lett volna kettõs
Az egyesületnek sikerült tá- gyõzelemmel bemutatkozni,
mogatókat gyûjtenie az indu- de még van idõnk belerázódni
láshoz, az edzõk, vezetõk társa- a bajnokságba. Valószínûleg
dalmi munkában végzik felada- többször is apróságokon fog
tukat, de még mindig az anya- múlni a gyõzelem, de szeretgiak biztosítása jelenti a legke- nénk a középmezõnyben véményebb munkát. A férfiak az gezni – vázolta fel Merth Attila.
NB II-ben, a nõk a DunántúlAz egyesületet Zalaegerbajnokságban, a tizenéves gye- szeg önkormányzata is támorekek az országos mini torná- gatja, a csapatok fõ költségeit a
kon szerepelnek. A játékosok különbözõ nevezési és játékheti két edzéssel készülnek a vezetõi díjak mellett, a szerelés
bajnoki fordulókra, a férfiak- biztosítása, terembérlet, utazánál 7 együttes három, illetve si díjak jelentik. Elsõ évben az
négy csapatos csoportokban egyesület mentességet kapott,
havonta egy helyszínen több de jövõre már kötelezõ lesz a
mérkõzést vív egymással. Elsõ középiskolás korosztályt felkomoly feladatként mindjárt a ölelõ ifjúsági csapat indítása is.
november harmadiki nyitófor- A bajnokság következõ torduló megrendezését vállalta el náját november harmincadiaz egyesület, ahol elõször 3:2 kán és december elsején Kaarányban gyõzedelmeskedtek posváron rendezik, majd jaa jó erõkbõl álló szombat- nuár 25-26.-án az Ostoros-csarhelyiek ellen, majd csak szoros nokban Zalaegerszeg ad ottküzdelemben maradtak alul hont egy kétnapos vetélkedés(2:3) a Kecskemét ellenében. nek. Az egyesület várja szponA torna harmadik mérkõzésén zorok segítségét is, akiknek
a Kecskemét felülmúlta a támogatásával újra a röpszombathelyi csapatot is (3:2).
labdasport fellegvára lehet
– A bajnokságban 18 mér- Egerszeg.
kõzést kell játszani a csapatPataki Balázs

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Az Old Traffordtól Kozármislenyig
– avagy a ZTE tündöklése és bukása (10.)

A 70-es években az átlagnézõszám 10 ezer volt az NB I-ben.
Zalaegerszegen sokszor 20 ezer szurkoló préselõdött be a stadionba. Jelenet az 1973. május hatodikán lejátszott ZTE - FTC
találkozóról, amelyet az egerszegiek nyertek 1-0-ra 23 ezer (!)
nézõ elõtt. Nézzenek a lelátóra, ennél szorosabban már nem
lehet állni!
Folytatjuk beszélgetésün- zedét. Amióta az eszemet tuket Kereki Zoltánnal, a Szom- dom, a labdarúgás a szegény
bathelyi Haladás, majd a ZTE emberek szórakozása volt, de
válogatott labdarúgójával, aki korábban a jegyárak számukra
egy ideig a zalaegerszegi fut- is elérhetõk voltak. Most már
ballklub utánpótlás szakágve- nem. Ráadásul az érte kapott
produkció sem jó. Akkor lesz
zetõje volt.
– Igény lenne az NB I-es la- nézettebb a futball – a szegénység ellenére is –, ha emelbdarúgásra Zalaegerszegen?
– A futball piaci értékét saj- kedik a színvonal. Óriási húnos nálunk a nézetlenség ha- zóerõt jelentene, ha kijutnánk
tározza meg. A 70-es években a világbajnokságra, az EB-re,
az átlagos nézõszám 10 ezer netán tartósan a Bajnokok Livolt az NB I-ben Magyaror- gája csoportkörébe jutna a maszágon. Az MLSZ most célként gyar bajnok. Ez utóbbi sikerült
tûzte ki ugyanezt a látogatott- a jelenhez legközelebb, de viságot. Jelenleg 2200-as átlag- lágbajnokságon 1986-ban, az
nál tartunk. Szociológia elem- Európa-bajnokságon 1972-ben
zést érdemelne, hogy miért. szerepeltünk utoljára. Most
Mert elszegényedtünk. Nem pillanatnyilag az infrastruktuakarok politizálni, s nem is a rális helyzet fejlõdik csak. Sokjelenlegi kormány az oka en- szoros elõrelépés van. Körülnek. Ez egy hosszú folyamat. belül tízszeres a bértömegnél,
Képzeld el, ha egy munkanél- a teljesítmény viszont nem válküli, vagy minimálbéren ten- tozott. Ezt valahogy összhanggõdõ családapa elvinné a ba kellene hozni. A TAO-pénmeccsre a gyermekét, a felesé- zekkel úgy megnövekedett az
gét, ott hagyná a kasszában a utánpótlás anyagi háttere, hogy
havi bevételének közel egyti- szinte hihetetlen. A közvéle-

mény ezt a változást úgy tudná
elfogadni, ha ez párosulna
eredménnyel is. Például kijutnánk a világbajnokságra.
– Ez az aránytalanság a
ZTE-re is jellemzõ?
– Az elõkészítõ korcsoportot kiadták a Landorhegyi LSCnek. A ZTE-nél jelenleg nyolc
versenyzõ korosztály van. Az
én idõszakomban hozzám tartozott az NB II-es csapat, az
utánpótlás szakág, az akadémia és az elõkészítõ korcsoport. Jelenleg van nyolc versenyzõ korosztály (12-19 évesek), s az akadémia. Egészen
elképesztõ folyamatok indultak el a Zala megyei labdarúgásban: a tehetséges gyerekeket elviszi a többi akadémia.
Mi pedig feltöltjük az osztályokat azokkal, akik maradnak,
vagy más megyében nem kellenek. Amíg nem voltak ezek a
TAO-pénzek, Nagy Ferenc sokallta az utánpótlásnál lévõ fizetéseket, mert õ fizette. Most,
a sokszoros jövedelmeknél,
nincs kifogása, mert azokat az
állam állja. Az ilyen egyesületi
vezetõ következetesen következetlen. Mindenben. Szerintem ha valami sok, az tényleg
sok. Akár én fizetem, akár az
állam. Hogy következetesen
következetlen Nagy Ferenc, arra jó példa az alábbi eset is.
Meg kellett oldanom az NB IIes csapat edzõi kérdését, de
ezt kívülrõl – pénzhiány miatt
– nem lehetett. Más megoldás
nem volt, mint megbíztam magamat ezzel a feladattal. Négy
meccs után Nagy Ferenc azzal
az indokkal leváltott, hogy nem
tudom a két feladatot, az edzõséget és a szakágvezetést összeegyeztetni. Mit ad Isten, kinevezték Szabó Imrét az utódomnak, s nem sokkal késõbb megkapta a pályaedzõi funkciót is.
Az NB I-es csapat pályaedzõi
funkcióját és az utánpótlás

Kereki Zoltán az Innsbruck együttesében, 1985-ben (középsõ sorban balról az ötödik). Csapattársa volt a német világklasszis, Hansi Müller (felsõ sor, balról az elsõ).

szakágvezetést össze lehetett
egyeztetni? S jelenleg is vannak olyan edzõk, akik két helyen is dolgoznak, ilyen máshol nem létezik. Egy fontos dolog, amit kevesen tudnak,
ezért is lényeges leírni a szurkolóknak: az U 19-es ifjúsági
csapat szereplése határozza
meg az egész utánpótlás helyzetét. Ha ez a korosztály feljut
az NB I-be, akkor a többi korcsoportos csapat is élvonalbeli
lesz. Ha nem, akkor a többit is
visszatartja. Tavaly, amikor kiestek, zuhant az egész vonal,
igaz az U 18 és az U 17 is kiesõ
helyen végzett.
– Nyilván nem egy évre tervezted a munkát a ZTE utánpótlás szakágvezetõjeként…
– Hosszabb távra terveztem, de elégedetlen volt velem
Nagy Ferenc. Tõlem viszont
senki sem kérdezte meg, hogy
kivel és mivel voltam elégedetlen. Valahol értem, hogy
elégedetlen volt, mert teljesen
másképp gondolkodunk a labdarúgásról. Ez olyan, mint a
rossz házasság, egy darabig
tartható, ha a két fél nem egyformán gondolkodik, de ennek elõbb-utóbb válás a vége.
De ezt is kulturált módon illik
megtenni. Tudomásul kell venni, hogy amikor jól szerepel a
csapat, a negyedik helyen végez, az év embere vagyok, lehetõségek nyílnak meg elõttem, szeretnek a szurkolók,
akármi is lehet belõlem Zalaegerszegen. Amikor viszont
rosszul szerepel a ZTE, mindenki hibás és ostoba, csak velem nincs gond? El kell fogadni, hogy a labdarúgásban a
kellemetlen dolgokat is vállalni
kell, s ez vonatkozik játékosra,
edzõre, vezetõre, sõt még az
újságíróra is. Akinek mindig
igazat adnak, elõbb-utóbb tévedhetetlennek hiszi magát.
Azt kellene megértetni az emberekkel, Nagy Ferenccel is,
hogy ha valaki másképp lát
egy adott szituációt, attól még
nem ellenség. Feltételezhetõ
rólunk, volt ZTE-játékosokról,
hogy mi a klub ellenségei lennénk? Természetesen rosszul
esik, hogy egy Szõcs János Fociakadémia megnyitójára nem
kapunk meghívót. A ZTE vezetõinek ismerniük kell azt a
mondást, hogy csak abba a lakodalomba illik elmenni, amelyikre meghívót küldenek. Nekünk már régóta nem hoz a
ZTE-tõl meghívót a postás… –
zárta beszélgetésünket lemondóan Kereki Zoltán.
E.E.
***
Ha az ember másokat idéz
sûrûn, az is kellemetlen, unalmas, ha azonban folyton magát

ismételgeti, akkor könnyen nevetségessé, gúny tárgyává válhat. Talán azok is tudják ezt,
akiknek az alábbi kérdések zömét sokan és sokszor feltették
már, s akik makacsul úgy tesznek, mintha e kérdések el sem
érnének hozzájuk. Taktikájuk
tulajdonképpen eredményes,
hiszen minden napnak megvan a maga gondja, s a sokszor
hallott mondatok önmagukat
járatják le. A világ nem fekete
és fehér, az igazságnak és a hazugságnak azonban egyértelmûen el kell különülnie, ellenkezõ esetben ugyanis a hazug
oldalt erõsíti mindaz, aki és
ami belenyugszik a hazugság
gyõzelmébe.
Ahol pedig a hazugság gyõz,
ott mindenki más csak vesztes
lehet, az is, aki hazudik, és az
is, akinek hazudnak…
Szeretett futballcsapatunk,
a ZTE felett régóta viharfelhõk
gyülekeznek, jelenleg a másodosztályban is kiesõ helyen áll
(a cikk elõször a honlapunkon jelent meg 2013 március
25.-én – szerk.) a hajdan oly
sikeres, patinás egyesület. Sokan gyanítjuk, hogy a gazdasági problémákon túl éppen a
hamisság, a hazugság fojtogató
burjánzása okozza a klub haldoklását, s aggodalmunk, segítõ szándékunk leginkább kérdések formájában ölt testet.
Így van ez jó ideje, a kérdések
pedig rendre megválaszolatlanok maradtak, maradnak. S
mert vétkesek közt cinkos, aki
néma, újra és újra próbálkozunk. Már nem igazán bízunk,
de makacsul kérdezünk. Sok
régi, s néhány újabb kérdést
teszünk fel, hátha éppen most
jön el az a pillanat, amikor az
eddig rejtõzködõ fél is megérti, hogy számára is lehetõség, esély az õszinte szó…
A kérdések tehát:
– Az évekig az elsõ osztály
élvonalába tartozó csapat kieséséért a mai napig nem lettek megnevezve a felelõsök,
nem hozták nyilvánosságra a
valós okokat. Miért?
– Az egyesület pénzügyeit
– érthetõ és másutt is alkalmazott gyakorlat szerint – mély
titoktartás övezi. Az viszont
tény, hogy a költségvetésben
önkormányzati
támogatás,
azaz KÖZPÉNZ is van, ami
mindannyiunk pénze. Nem forintosított összegekrõl van te-
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Ha nincs tájékoztatás, ilyen feliratok jelennek meg a nézõtéren.

hát szó, hanem arányokról, pénzügyi szerkezetrõl. Mégsem tudhatja senki, hogy a költségvetési fõösszegen belül mekkora
hányadot tesz ki a szponzori
támogatás, mekkorát a jegybevétel, a jogdíjak, a játékoseladásból származó bevételek,
mennyi a közpénz, végül
mennyi a tulajdonos saját áldozatvállalása. Nem forintokról van szó, az talán tényleg
nem publikus, csupán arányokról. Ez is titok. Miért?
– A legfõbb támogató, az
önkormányzat sem kap világos és tiszta képet mindannyiunk pénzének felhasználásáról. Miért?
– A klubnál zajló kommunikáció évek óta a blöffölésre,
ködösítésre, idõhúzásra, titkolózásra épül. Bizonyos üzleti
ügyekben ez lehet taktikus,
más kérdésekben azonban a
szurkolók és a klubért aggódók semmibevételét, megalázását eredményezi, mégis folytatólagos ez a gyakorlat. Miért?
– Nem üzleti, nem taktikai
kérdés, hogy az egyesületen
belül ki milyen munkakört tölt
be, milyen felelõsséget visel.
Mégsem tudhatjuk egy-egy titokzatos figuráról, hogy milyen képzettséggel, milyen minõségben van jelen a klubnál.
Miért titok, hogy ki valójában
például „Ági néni”, milyen képzettsége van, s kinek jó, hogy a
bizonyára tisztességesen dolgozó hölgyet – éppen a titkolózás miatt – vajákos asszonyként, boszorkányként tartják
számon a szurkolók?

Tisztelt Olvasóink!

A sorozat újabb és újabb epizódjai folyamatosan olvashatók
honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
A Zalatáj nyomtatott változata – terjedelmi korlátok miatt –
jelentõs késéssel követheti csak a honlapot. Sok olvasónk –
akinek nincs internetkapcsolata vagy szeretné nyomtatásban is
követni a riportsorozatot – ennek ellenére azt kérte, hogy az
újságban is jelentessük meg a cikkeket. Emiatt azok megértését
kérjük, akik honlapunkon folyamatosan olvassák a legújabb
epizódokat is.

– A klub hivatalos honlapja
kritikán aluli színvonalon mûködik, késve, álhíreket közölve,
a mûködés látszatát keltve jelenik meg, akkor foglalkozik
egy-egy témával, amikor az mindenhol máshol nyilvánosságra
kerülve már kellemetlen, elkerülhetetlen. Miért?
– Az egyesület részérõl
pusztán a hivatalos, baráti lap,
a megyei napilap felé látszik
együttmûködési hajlandóság,
más sajtóorgánumok irányába
csupán hallgatás, elutasítás,
bujkálás tapasztalható. Miért?
– A nyáron létrehozott szakmai igazgatói posztot Mészáros Ferenc távozása óta nem
töltötték be. Hibás volt a koncepció, netán nincs pénz szakmai igazgatóra? Válasz azóta
sincs. Miért?
– A magyar mezõny talán
egyetlen mezreklám, névadó
szponzor nélküli csapata a
ZTE. Még a megyei bajnokságban is olvasható, látható a
támogatók jelenléte a mezeken, az elnevezésekben, csak a
ZTE-tõl zárkózik el látványosan
az üzleti szféra. Miért?
– A klub, az elnök többször
kinyilvánította, hogy eztán nagyobb szerephez jut az utánpótlás, több saját nevelésû fiatal kap szerepet az elsõ csapat
keretében. Ezzel szemben azt
látjuk, hogy középiskolás diákokkal köt látványosan profiszerzõdéseket az egyesület, a
használható korba érõ fiatalok viszont – Turcsik, Polareczki, Vittman, Jasarevic,
Juhász Dániel – viszont az
elsõ adandó lehetõséget megragadva menekülnek a klubtól.
Miért?

Lapunk
2
legközelebbi 013
száma
2013. december 19-én
jelenik meg.

– A fenti fiatalok menekülésszerû távozásával egyidejûleg ismét a harminc feletti külföldiek (Sluka, Bogunovic)
szerzõdtetése következett be.
Ez a módszer látványosan megbukott, kiesést, teljes szétzüllést eredményezett, mégis újra
alkalmazzák. Miért?
– Minõségi légiósokra valóban szükség lehet, évente egyegy osztállyal lejjebb kerülni
viszont nélkülük is menne. Mégis tele van a keret külföldiekkel, s az eredmények ismét cáfolni látszanak alkalmazásuk szükségességét. Akkor
miért ez a gyakorlat?
– Szembetûnõ a játékosok
és az edzõ fegyelmezetlen, unintelligens, a klubot és a várost
lejárató viselkedése, reklamációk, az ellenfél leköpése, a bíró fojtogatása, a partjelzõ labdával történõ mellberúgása,
nézõket anyázó edzõ, kiállítások, hosszú eltiltások sora. A
játéktudás hiánya objektív körülmény, a fenti probléma viszont határozott fellépéssel orvosolható, mégsem sikerül úrrá lenni a helyzeten. Miért?
– Mára mindenki számára
világosan látszik, hogy a ZTE
mai vezetési-tulajdonosi szerkezete nem tartható, a zuhanás
megállíthatatlan, a szétesés elkerülhetetlen, így a megsemmisülés vár a csapatra. Ha a tulajdonos tisztességes, de balek,
akkor azért, ha hozzáértõ, de
tisztességtelen, akkor azért alkalmatlan. A változás szükségessége tagadhatatlan, az elnök mégis betegesen ragaszkodik pozíciójához. Miért?
Megannyi kérdõjel, némelyik unásig ismételgetve, szajkózva. Válasz mégsem érkezik,
a szemünk láttán porlad el, válik semmivé szeretett, majd'
évszázados egyesületünk.
Mégsem tehetünk semmit,
mindennek, mint eleve elrendelt
folyamatnak folytatódnia kell.
Miért, miért?
-nj-
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Kérdések…
(Folytatás az 1. oldalról)
megkérdezték, hogy a Zalai
Hírlap miért nem nevezte meg
a ZTE KK-nál történtekrõl beszámoló elsõ forrást, ahol a hír
megjelent, amit aztán átvettek
sokan?
Talán a második kérdésre
adnék elõbb választ. Errõl kérdezzék meg a Zalai Hírlapban
megjelent cikk szerzõjét. Amikor még ennél az újságnál dolgoztam – az átkos szocializmusban –, arra azért megtaní-

tottak, hogy a hírforrást illik
megnevezni. Legyen az TASZSZ,
MTI, vagy éppen Reuters, esetleg BBC. Most más a sajtóetika.
Az egész országban.
A másik kérdésre nem tudok választ adni. Az esemény –
Gyutai Csaba és Nagy Ferenc
beszélgetése – nem sajtónyilvános volt, errõl nyilván ezért
nem akartak nyilatkozni a felek. De mint adófizetõ zalaegerszegi állampolgár, bárki
megkérdezheti a város polgár-

Fotó: Zalatáj Kiadó
Pavicevic (jobbról) sem utazott el Kisvárdára. A valós okokról
nem beszélnek az illetékesek.

XXIV. évfolyam
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Ára: 190 Ft

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Fotó: BB1.hu
A Körmend szoros mérkõzésen nyert szombaton a ZTE ellen.
mesterétõl, hogy mirõl volt
***
szó, mi várható ZTE FC Zrt.2013. november 18-án az
ügyben, erre (is) vannak a fo- alábbi sajtóközleményt adta ki
gadóórák és a közmeghall- az önkormányzat:
gatások.
Mivel az elmúlt napokban a
Kiadónk megtette, amit te- médiában különbözõ hírek jehetett. Mindenkinél részlete- lentek meg a Zalakerámia
sebben tájékoztatta a közvéle- ZTE KK korábbi ügyvezetõményt a kialakult helyzetrõl. jének felmentésével kapcsolatEnnél többet ezután sem te- ban, Zalaegerszeg Megyei Johetünk.
gú Város Önkormányzata az
Egyes források szerint au- alábbi sajtóközleményt adja ki.
gusztus végén kaptak utoljára A klub anyagi helyzetének átpénzt a ZTE-nél. Azóta csak tekintésekor a felügyelõbizotthitegetés folyik. Kisvárdára ál- ság pénztárhiányt állapított
lítólag az ifjúsági csapat pén- meg, melyet a korábbi ügyvezébõl utazott el a ZTE. Ezalatt a zetõ elismert. Az Önkormányszerb légiósok – Jahic, Grbic, zat, mint többségi tulajdonos
Pavicevic – a plázában kávéz- ezt követõen feljelentést tett a
gattak, s a mixelgetés egy spe- rendõrségen ismeretlen tettes
ciális fajtájával múlatták az ellen. A korábbi ügyvezetés
idõt. Feltennénk kérdéseinket mûködési idõszakára vonatNagy Ferenc úrnak, de 2013. kozó vizsgálat jelenleg is fomárcius elsején elküldött leve- lyik, annak eredményérõl a sajlünkre –, amelyben interjút tót értesíteni fogjuk. A klub zakértünk tõle – még nem vála- vartalan mûködését a vizsgálat
szolt. A Zalatáj nem kívánatos nem befolyásolja, az továbbra
újság a ZTE-nél.
is biztosított, az új ügyvezetõ
Lehet, hogy felszámolás irányában töretlen az Önkorlesz a mélyrepülés vége? De ez mányzat bizalma.
kinek az érdeke?
Zalaegerszeg, 2013. novemJó lenne mihamarabb vá- ber 18.
laszt kapni erre.
Zalaegerszeg MJV
E.E.
Önkormányzata

A bajai „videó-projekt” után

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

– Csávókáim, mi csak egy videót csináltunk, és egybõl
híresebbek lettünk, mint a Gyõzike!... Rajz: Farkas László

