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megyei közéleti havilap

Háttér-kép Zalaegerszegen
Reklámadóról, devizahitelekrõl és az európaiság magyar vonatkozásairól
Európában, hiszen a sokszor
utólagosan kiderített fals hírek
és információk is azt igazolják,
hogy valós kontroll nem övezi
a média egészének tevékenységét, forrásait, struktúráját.
Dr. Boros Imre hozzáfûzte:
azért az mégis érdekes, hogy
régrõl halljuk, miszerint a média ellenõrzi a kormányokat.

De felmerül a kérdés, hogy ki
ellenõrzi a médiát? Senki?
Ezek szerint szabadok, hiszen
jóformán azt tesznek és azt
hoznak nyilvánosságra, amihez
kedvük van.
Az elõadók példaként hozták fel a téli olimpiai játékok
és a jelenleg Brazíliában zajló
(Folytatás a 2. oldalon)

Ez több, mint kétharmad!
A Háttér-kép elõadói (balról): dr. Boros Imre, Bayer Zsolt és
dr. Bogár László.
Zsúfolásig megtelt június
18-án este a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem az Echo TV Háttér-kép
címû kihelyezett beszélgetésén, melynek elõadói Bayer
Zsolt újságíró, publicista, az
Echo TV mûsorvezetõje, dr.
Boros Imre és dr. Bogár László
közgazdászok voltak.
A rendezvény narrátora Balaicz Zoltán alpolgármester
volt, aki az elmúlt idõszak zalaegerszegi politikai történéseit foglalta össze és rövid
visszatekintésben idézte fel
eddigi politikai pályafutását.
Az eseményen az elõadókat
és a vendégeket külön köszöntötte Vigh László országgyûlési képviselõ, választókerületi
elnök, a Fidesz parlementi
frakcióvezetõ-helyettese.

Elsõként Bayer Zsolt a reklámadó bevezetését övezõ felháborodásról beszélt. A tiltakozás természetesen a kereskedelmi televíziók részérõl érkezik. A publicista szerint annak okán, hogy az RTL Klub
például az olyan jellegû mûsoraiból szed össze extra profitot, mint a sokak által támadott
és kritizált valóságshow-k. Éppen ezért fizessen is különadót. Ezt akár nevezhetnék
giccsadónak, vagy szellemi környezetszennyezési adónak is –
tette hozzá az újságíró.
Bayer Zsolt szerint érthetetlen, hogy különféle szervezetek a sajtószabadság sérülésérõl beszélnek és különféle
fórumokon tiltakoznak hazánkban is. Úgy véli: a sajtószabadság létezõ fogalom egész

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

14753

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

Balaicz Zoltán mellett döntöttek Egerszegen

Balaicz Zoltán nagy fölénnyel nyert a szavazáson.
A legnagyobb érdeklõdés
Az országgyûlési és az EPválasztások után õsszel kerül természetesen a fõvárost és a
sor az önkormányzati vokso- megyei jogú városokat kíséri:
lásokra, amikor polgármeste- vajon itt is folytatódik a Fidesz
reket és képviselõ-testületi ta- sikersorozata, vagy az ellenzék
gokat választanak, immár – az is labdába rúghat?
(Folytatás a 2. oldalon)
eddigi négy helyett – öt évre.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Háttér-kép Zalaegerszegen
Reklámadóról, devizahitelekrõl és az európaiság magyar vonatkozásairól
(Folytatás a 2. oldalon)
labdarúgó VB megrendezése
elõtt napvilágot látott, tömegesen megjelenõ elrettentõ híreket. Ezek az információk
aztán sorra elvesztik hitelüket
a sporteseményekrõl küldött
tudósításokat látva.
Magyarországnak az Európai
Unióban olyan irányban kell elmozdulnia, hogy az uniós tagság
elõnyeit sokkal jobban ki tudja
aknázni és abban rejlõ lehetõségeket a nemzet javára fordítani
– fogalmazott dr. Boros Imre.
Dr. Bogár László szintén a
médiával kapcsolatos helyzetrõl
beszélt. Emlékeztetett arra,
hogy még 2010 végén, amikor
a kormány a médiatörvényt
benyújtotta a parlamentnek,
olyan globális felháborodás
övezte azt, amilyenre addig
nem volt példa: nemzetközi
szintû ellenállásig jutott. A médiatörvény visszavonását követelõk közül többen azt jelen-

ban ezért ilyen törvénynek
nincs helye.
A devizahitekkel kapcsolatos szakmai kérdésekkel kapcsolatban dr. Boros Imre hangsúlyozta: az óriási gondot az
okozza, hogy az eredeti banktörvény lehetõvé tette a pénzintézetek számára a hitelek
olyan formában történõ folyósítását, amelynek során forintban fizették ki a kölcsönöket,
de devizaárfolyam szerint követelték vissza. Ennek oka,
hogy a banktörvényben és a
hitelszerzõdésbe bele vehették

az „egyéb” követeléseiket, amely
fogalomkörbe sajnos többek
között ez is belefért.
Boros Imre szerint jogosan
kérdeznek vissza az ügyfelek, a
jogi szakértõk és a pénzügyi
szakemberek is, hogy a banki
kölcsönt igénylõk miben vették kézhez a kért hitelt? Forintban! – vágja rá mindenki
azonnal, de a banktörvény akkori szabályozása kiskaput nyitott a pénzintézetek számára,
amelyek ezzel maradéktalanul
éltek is.
Zsuppán Beáta

Döntött a Kúria
A rendezvény narrátora Balaicz Zoltán volt.
tették ki 4 évvel korábban,
hogy a média feladata a kormány ellenõrzése és nem fordítva. A nyugati demokráciá-

Ez több, mint kétharmad!
Balaicz Zoltán mellett döntöttek Egerszegen
(Folytatás az 1. oldalról)
Az elõválasztási folyamatnak június 11.-én Zalaegerszeg
volt az egyik fontos állomása.
Azzal kapcsolatban kellett állást foglalnia a Fidesz helyi
szervezetének, hogy a mostani
polgármestert, Gyutai Csabát
(aki egyébként a párt városi és
megyei szervezetének elnöke),
vagy Balaicz Zoltánt, a jelenlegi alpolgármestert szeretnék
indítani a 2014. évi önkormányzati választáson.

Az ülés elõtt meglehetõsen
ellentmondó hírek szivárogtak
ki az esélyeket illetõen.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, a választókerület elnöke, a Fidesz frakcióvezetõhelyettese vezényelte le az ülést,
amelyen a titkos szavazást követõen Balaicz Zoltán 108:22
arányban kapott bizalmat a tagságtól, így a jelenlegi állás szerint õ lehet a Fidesz polgármester-jelöltje az õszi választáson.
E.E.

– Rossz hírem van, igazgató úr! A Kúria most visszavett
és úgy néz ki, hogy azért mégsem lehet mindent rámázsálni
a hitelesekre!
Rajz: Farkas László

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Gyutai Csaba vállalta a megmérettetést, de veszített.
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Ökováros?
Platánsirató

Ökováros Zalaegerszeg.
Ez olvasható annak a néhány, szennyvízbõl készült gázzal üzemelõ buszmatuzsálemnek az oldalán, melyek a zalai
megyeszékhely utcáin közlekednek, már amennyire a keskeny
utcácskákon való tuszkolódást
közlekedésnek lehet nevezni.
Ökováros.
A szlogen viszonylag friss,
a legutóbbi városvezetés tevékenykedésének jegyében született.
A városka korábban volt
már sportváros, sõt, a Nemzet
Sportvárosa, aztán a ságodi
csúszdadomb presztizsének
építésekor fürdõváros, idõnként a virágok városa, az iparosítás idején – fõleg Nagykanizsáról nézve – csinált város,
mikor éppen mi… Jelenleg tehát ökováros, eleddig a többi
valamiért nem jött be, bár a
fürdõváros titulus még nem
teljesen okafogyott, a pünkösdi „hosszú hétvége” negyvenfokos izzó poklában különösen nem volt az, hiszen a fél
város fürödni indult. Zalaszentgrótra, Lentibe, Sárvárra, Kehidakustányba, a Balatonra, ki-ki ízlése szerint. Zalaegerszegen ugyanis nem volt
egyetlen használható hidegvizes medence sem, a régi strandot bezárták, a ságodi csúszdapark pedig lakattal a kapuján várta a hûvösebb napokat…
De vissza a jelenhez, az
ökovároshoz!
A jelen a nagy fejlesztések,
átépítések ideje, Zalaegerszegen ezalatt jobbára a kockakövek cseréjét kell érteni, most
éppen a Dísz tér került sorra.

A tér, ami nem is olyan régóta
a város központi tere, azóta is
néha felújították, idõnként átgondolták, hol föld alatti üzleteket, hol árnyékolt padokat
fantáziáltak rá, de mindent
egybevetve, eddig óvatosan harapdáltak bele.
Mára ismét eljött a nagy
átgondolók ideje, a teret lezárták, feltörték, lázas rombolás
zajlik, a régi kockaköveket felszedik, ledarálják, s újakat készítenek belõle néhány százmillióért.
A szocreál ízû, minden
irányból betonnal körbevett
terület talán legszerethetõbb
része az a platánsor (volt), melyet most halálra ítélt az átgondolók fantáziája, így a platánoknak pusztulniuk kell!
Pusztulniuk, nem is akármikor, a vegetációs idõszak
közepén, zöldbe borulva, még
néhány óráig enyhítõ árnyat
adva mennek a halálba.
Likvidálásuk oka sem akármilyen, nem illeszthetõek
ugyanis az átalakítási tervekbe!
Persze tudjuk, nem ismerjük a terveket, ez nem fairtás,
ez növényzetcsere, nagyon divatos, közkedvelt szóval élve.
Tizenhat új fa kerül majd a
térre, néhánnyal közülük a szárazság végez majd, másokkal
az éppen soros böfögõfesztivál
tökipompost emésztõ proletárjainak fergeteges jókedve…
Addig pedig izzik majd a
sivár betonpokol, igaz, jópofa
fotók készülhetnek a városi
propagandaharsonába a tikkadt atyafiakat locsoló párakapukról, a gondoskodás az
gondoskodás ugyebár…

A régi strand bezárt. Vajon mi lesz itt helyette?

Lombjaik alatt már majdnem jól nézett ki a tér…
Ötven fok lesz majd nyaranta, de sebaj, figyelmeztet
majd az OMSZ, olyankor citromsárgán riadunk, s bemenekülünk a már korábban átgondolt Csipke Passzázs (ez sem
semmi!) árnyékába…
Szóval Zalaegerszeg továbbra is lázasan keresi azt a formát, amitõl egy kicsit városnak
nézhetne ki, patinás fõtérre,
sétálóutcára vágyik, úgy tûnik,
minden áron. Igaz, más, városszerûbb városok fõtérszerûbb
fõtere õsidõk óta változatlan,
sõt, másutt féltve õrzik a múlt
mûemlékekbe kövült lenyomatát, a sétálóövezetek kialakításának eredeti oka is az volt,
hogy megóvják a forgalomtól
az évszázados épületeket. A göcseji metropolisz ugyan mûemlékekkel nem dicsekedhet,
büszke elnevezésekkel annál
inkább, van itt Csipkeház, Szalagház, Lédaház, Gyémántház, Rózsaház, Dél Hercegnõje, így, nagy kezdõbetûvel, szinte megszemélyesítve a betonszörnyeket. Lesz majd sétálóutca is, ebben biztosak lehetünk,
hiszen ha másutt is van, akkor
nekünk is kell, legalább nézzünk ki városnak, ha már a
munkahelyek, a közlekedés, az

egyéb infrastruktúra hiányában, s a teljes eljelentéktelenedés okán nem vagyunk az…
Sajnos arra nem gondoltak az
aktuális átgondolók, hogy éppen attól válhatott volna szerethetõ, hangulatos várossá
Göcsej szíve, ha megóvják,
felújítják régi, polgári, kisvárosi utcáit, épületeit, hagyományos, természetes úton létrejött tereit, nem zárják be
mondjuk a régi strandot, esélyt
hagynak arra, hogy a lassan
ráépülõ idõ patinássá, egyedivé tegye a városkát.
Ehelyett lázasan építik a Patyomkin-falut, gigantikus terveket szõnek, lassan Ceasucescu Bukarestjére emlékeztet
a városépítõ igyekezet. A Dísz
tér betonteknõjéért egyébként
nem kár.
Néhány év múlva úgyis újragondolják, s a most megújuló kockaköveket darálják majd
le az akkori potentátok, s lehet
majd avatni valamelyik választási kampányban. A Platánok –
legyen ez is nagy kezdõbetûvel,
már csak a végtisztesség okán is
– kiirtása azonban nagyon fáj.
Lombjaik alatt már majdnem jól nézett ki a tér…
-najó-
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„Borbíró Piroska” sírja
– avagy a rendszer barbarizmusa

A kádári vérbíróságok ítéletei nyomán kivégzettek újratemetéséhez a politikai akaraton kívül szükség volt egy
sokkal praktikusabb probléma
megoldására is. Ugyanis Nagy
Imrééket az ideiglenes börtönudvari elhantolásuk után két
és fél évvel szinte úgy lopták ki
az Új Köztemetõ 301-es parcellájába.
Ahhoz, hogy a végtisztességet megkaphassák a forradalom mártírjai, mindenek elõtt
meg kellett találni jeltelen sírgödreiket, melyek földi maradványaikat annak idején befogadták. A módszeres kutatás
eredményeképp sikerült fellelni a sírokat, melyek feltárásakor elképesztõ látvány tárult
a kutatók elé. Nagy Imrét
arccal lefelé, zsákvászonba csavarva, összedrótozva lökték a
temetõi iratok szerint Borbíró
Piroska hamvait rejtõ sírgödörbe.

neki, hogy saját neve alatt
nyugodjék a hevenyészett
sírgödörben.
A PB fentebb idézett rendelete lehetõvé tette az 1980as évek végére már erõs társadalmi igényként jelentkezõ
újratemetést, amit közönséges, családi körben zajló
szertartásként képzeltek el. Az
akkorra már egyre markánsabban jelentkezõ ellenzék
nyomására az MSZMP kénytelen volt beleegyezni, hogy
Nagyék nyilvános temetést
kapjanak. Így került sor 1989.
június 16-án a Hõsök terén
zajlott történelmi eseményre, ahol többek között elhangzott Orbán Viktor emlékezetes beszéde, amely az által, hogy egyáltalán elhangozhatott, elõre vetítette Kádár vérgõzös barbarizmusban
született rendszerének végsõ
romlását.
f.l.

Nagy Imre földi maradványainak exhumálása.
Negyedszázados évfordulója van annak, hogy 1989. június 16-án újratemették Nagy
Imrét, az 1956-os forradalom
és szabadságharc miniszterelnökét és mártírtárasait.
A 25 év elõtti napon a Hõsök terén megtörténhetett a
sokáig elképzelhetetlen. Kádár agonizáló rendszerének
vezérlõ konglomerátuma, a
mindenható MSZMP Politikai

A 301-es parcella.

Bizottsága (PB) 1988. november 29-én rendeletet hozott „az
ellenforradalmi események kapcsán politikai bûncselekmények miatt elítélt és kivégzett
személyekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezésérõl.”
A PB vonatkozó rendelete
alapján megnyílt a lehetõség,
hogy Nagy Imre és kivégzett
sorstársai megkapják a végtisztességet.

A 301-es parcellában nyugvók névsora.
Mi sem jellemzõbb az áruló
Kádár János nevével fémjelzett
rendszer barbarizmusára, mint
ahogy a közülük való, de '56
vérzivataros napjaiban a forradalom eszméjét magukévá
tevõ halott forradalmárokkal
bántak. A rendszer pribékjei
még holtukban is meggyalázták a kivégzetteket. Nagy
Imréék annyi tisztességet sem
kaptak, mint ami még a közönséges gonosztevõknek is
kijár.
A forradalom miniszterelnökét elásták, mint a döglött
kutyát, még annyi sem jutott Nagy Imre sírja.
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Lépéselõnyben
Egyik választási kampányból ki, a másikba be – az idei
esztendõ már csak ilyen.
Túl vagyunk már két voksoláson, de nyakunkon a harmadik: az õszi helyhatósági választások ideje is elérkezik, minden bizonnyal októberben.
Helyi vezetõket: polgármestereket, képviselõket választ az ország. A települési közösségeknek
természetszerûen a saját élõhelyükön való
voksolás a fontos, de a nagypolitika teljes mellszélességgel
Budapestre koncentrál. Van
egy mondás, mely szerint „akié
Budapest, azé az ország”. Ezt
az „igazságot” magukévá tették
a nagy vetélkedésben részt vevõ pártok is. Naponta röppennek fel a fõpolgármester-jelöléssel kapcsolatos hírek, és
azok karakteres cáfolta. Sokáig
úgy volt (a Fidesz kétszeres
kétharmados választási gyõzelméig), hogy a baloldal vezetõ
ereje a Magyar Szocialista Párt,
s ezért szinte elõjogként kezelték, hogy soraikból kerüljön ki
a fõpolgármester-jelölt. A párt
azt a Horváth Csabát szemelte
ki a tisztségre, akinek egy
korábban zajlott kampányban
az volt a legnagyobb ötlete,
hogy ingyenessé tette volna a
fõváros tömegközlekedését…
A választási kudarcok aztán
új helyzetet teremtettek. Az
„összefogás” széthullott, s a korábban az MSZP baloldali dominanciáját tessék-lássék, de
mégis tiszteletben tartó pártok
elzárkóznak attól, hogy felsorakozzanak Horváth Csaba mögé. Rendre azt hangoztatják,
hogy közös baloldali jelöltben
gondolkodnak, aki viszont
nem lehet a szocialisták által
favorizált Horváth.
A Demokratikus Koalíció
vezetõje, Gyurcsány Ferenc kerek perec kijelentette, nem támogatják az MSZP jelöltjét.

Kunhalmi Ágnes, a szocialisták diploma nélküli „oktatáspolitikusa” a Hír-Tv-ben arról
beszélt, hogy az országban
több helyen körvonalazódik a
baloldali együttmûködés, a
PM-es Karácsony Gergely viszont semmit sem tud ilyesmirõl. Schiffer András, az LMP
részérõl köszöni szépen, õk
nem fognak senkivel közösködni, önállóan indulnak az
õszi megmérettetésen.
Itt tartunk jelenleg. Alighanem a baloldali „közhangulat” hatására, Burány Sándor
(MSZP) szintén a Hír-Tv-ben
(mostanában szeretnek oda
járni a balos potentátok is)
úgy nyilatkozott, hogy az a
lényeg: közös jelöltje legyen a
baloldalnak, s ha ennek az az
ára, hogy ejtsék Horváth Csabát, akkor megteszik a szükséges lépéseket.
Ebben az egész baloldali
„castingolásban” az a leginkább
kuncogásra ingerlõ, hogy a
magát sokáig elsõ számú jelöltnek tudó Horváth Csaba is
meghátrált. Valóban nagyon
mókásan hat, hogy most már õ
jelölne maga helyett „alkalmasabb” személyeket, akiket egyelõre nem akar megnevezni,
de mint mondta, még potenciális „civil” jelöltje is van, akit
szerinte a DK és az LMP is el
tudna fogadni.
Miközben a baloldalon ismét folyik a parttalan ötletelés,
Rogán Antal (Fidesz) kiállt és
megnevezte a kormányzó pártszövetség jelöltjét. Budapesti
emberük, akit a fõvárosiak kegyébe ajánlanak Tarlós István,
aki jelenleg is birtokosa a „fõváros elsõ számú embere”
megtisztelõ pozíciónak. A hetek-hónapok telnek, s Tarlósnak egyelõre kihívója sincs.
A Fidesz ismét lépéselõnyben.
f.l.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás
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Tarlós István egyelõre nem látja kihívóit.

Horváth Csaba most már maga jelölne nálánál „alkalmasabb”
személyeket.

megyei közéleti havilap

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

Valahol a nyugati végeken

Öt sor, hat szék… Kényelmesen elférnek.
Ezekben a hetekben, ha a
várost járjuk, az üzletek kirakataiban mindenütt végzõs
osztályok tablóképeit látjuk.
Lehetõ legelõnyösebben fotózott leánykák és kiglancolt ifjak mosolyognak ránk a tablókról, még talán nem is sejtik a
tét nagyságát, amit úgy szoktunk mondani, hogy „kilépnek
a nagybetûs életbe”.
A minap fedeztem fel egy
képet az interneten. A parlament üléssorának egy része, öt
sorban elhelyezett hat szék
látható a felvételen. A székeken emberek (politikusok)
ülnek Harminc helyen huszonegyen. Nyolcan igazoltan
távol.
A kép az eredeti bejegyzés
szerint „Mi a furcsa ezen a
képen?” címmel jelent meg.
Tényleg, mi a furcsa ezen a
képen? Nézem a felvételen látható személyeket, akik teljesen
normál tartásban ülnek székeiken. Semmi extra körülmény,
semmi extravagancia, semmi
szemet bántó torzulás.
Hiller István, Kunhalmi
Ágnes, Tóbiás József, Harangozó Gábor… ismerem fel az
arcokat. Pillanat csak, hogy beugorjon: a parlament üléster-

mének ez a szeletkéje a teljes
MSZP-frakció „tanyahelye”.
Egy ötször hat üléses kis
blokkban kényelmesen elférnek; egy hely még üresen is
marad…
Döbbenetes látvány! Egyben a leglényegretörõbb képi
megfogalmazása az április 6-i
országgyûlési választás eredményének. Ebben az egy felvételben minden benne van.
Benne van a választók akaratából született népítélet, mely
elutasította a szocialisták viszszatérését a kormányzásba, benne van az általuk nyolc esztendõn át volt, kormányzás címén
vitt sehova sem vezetõ gazdaságpolitika, az országot reménytelenségbe, kezelhetetlen adósságválságba döntõ szocialista
idõszak végleges elutasítása.
Huszonkilenc szék az ülésteremben. 2014. április 6. után
ekkora hely maradt a szocialisták számára. A sokáig az országgyûlés üléstermének java részét
uraló Magyar Szocialista Párt
képviselõcsoportja ma könnyedén elfér egy csoportképen.
A szocialisták viszont ezt a
frakciótablót aligha teszik kirakatba…
f.l.

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

Hónaptól hónapig…

– Helmut szomszéd, maga árpával még csak sörben
találkozott, viszont nekem már az ükapám ükapja is ezen a
földön gazdálkodott!

Esély...

– Azt csiripelik a verebek, hogy a vének szivárognak
vissza az MSZP-be. Mit szóltok? Õsszel talán mi is indulhatnánk az önkormányzati választáson?!

Javíthatatlan stréber

en
iH rdess !
k
nálun
XXIV. évfolyam
731. szám
2012. augusztus 16.

megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

– Krisztián, Szerinted jó a szakdolgozatom munkacímének „A nemek harca az osztálytársadalomban?”...
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Poézis és buszbérlet
„Vezesd õket, utat ne tévessz,/S magadhoz mindig hû
maradj,/Mert élen állsz, és
messze látszol,/Sose feledd:
példa vagy!”
Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebersberg Iskolafenntartó Központ elnöke ezzel a
strófával köszöntötte pedagógusnapon a tanárokat. Talán
nem is lett volna belõle nagyobb baj, ha az idézett sorokat nem Nagy Lászlónak tulajdonította volna. A minden
magyar pedagógusok legfõbb
fõnöke azonban elkövette ezt a
hibát.
Kiderült, hogy Nagy László
sosem írta le ezeket, a honi
poézis csúcsait alulról sem súroló sorokat, hogy az idézett
versszak B. Radó Lili az Õrsvezetõ címû költeményébõl
való. B. Radó Lili (a lexikon
szerint ifjúsági író, költõ, mûfordító) nem hagyott mély

nyomot a magyar literatúrában. Magasabb mércével mérve, jószerivel alkalmi verselõnek számított; különösen vonzódott az úttörõélethez kapcsolódó témákhoz. Egyetlen
országosan ismert alkotása a
Mint a mókus fenn a fán címû
úttörõinduló szövege, amely
eredetileg a Vidám úttörõ címet viselte.
Nos, Marekné dr. Pintér
Aranka befürdött B. Radó Lili
sorainak pedagógusnapi közkinccsé tételével. Az oktatásügy csúcsán álló szervezet elnöke számára ez elég nagy
blama, kétségtelen. Hogy õ
maga választotta-e az idézetet,
vagy rábízta magát munkatársaira, nem tudni. A lényegen
meg amúgy sem változtat…
Miközben baloldali érzelmû pedagógusok még lelkesen kommentálták és osztották
a Facebookon az Index írását,

Fotó: pécsi stop
Marekné dr. Pintér Aranka: kínos tévesztés.

Lemondott a polgármester
Fotó: life.hu/bulvar

Már nem lesz idõközi választás Zalaszentlászlón
2014. május harmincadikai hatállyal lemondott posztjáról Zalaszentlászló polgármestere.
Feketéné Tarpál Ibolya
2012. május huszadikától töltötte be ezt a tisztséget. Akkor
a korábbi faluvezetõ, Algay
Iván Tibor lemondása miatt
kiírt idõközi választáson kapott bizalmat a Zalaszentgrót
mellett fekvõ település polgáraitól.
Feketéné Tarpál Ibolya
kérdésünkre elmondta, hogy
az utóbbi idõben az öttagú
képviselõ-testületben kisebbségbe került véleményével,

ezért döntött a lemondás
mellett.
Mivel a következõ önkormányzati választásra õsszel kerül sor, idõközi voksolást már
nem tartanak. Addig a jelenlegi alpolgármester, Bohár István irányítja a települést.
Bohár Istvánt is megkérdeztük, hogy mi válthatta ki a
döntést.
Véleménye szerint az állhat
a háttérben, hogy Feketéné
Tarpál Ibolya és a testületi
tagok többségének véleménye
az utóbbi idõben nagyon sokszor ütközött.
E.E.

Kunhalmi Ágnes szerint majd a szavazók döntenek alkalmasságáról.
napvilágot látott egy másik, az
„oktatásügy világát” érintõ hír.
Kunhalmi Ágnes bevallotta, hogy évekkel korábban volt
egy büntetõügye, konkrétan
közokirat hamisítás, melynek
következtében jogerõsen pénzbüntetésre ítélték. A szocialista politikus által elõadott
sztori szerint akkoriban 83
ezer forint volt a nettó fizetése, amibõl nagyon nehezen tudott megélni. Így jött huszonhárom évesen az az ötlete,
hogy lejárt gimnáziumi diákigazolványához egy barátja révén érvényesítõ matricát szerezzen, hogy olcsóbban megússza a fõváros közlekedési
eszközein a jövést-menést.
Kunhalmi eme cselekedetével kimerítette a köztudatba
Kuncze Gábor által bevezetett
megélhetési bûnözés tényét.
Az igencsak kiköszörült
csõrikéjû Kunhalmiról már korábban kiderült, annak ellené-

re, hogy az MSZP kétdiplomás
oktatáspolitikusaként tetszelgett, tulajdonképpen egyetlen
„papírja” sincs, mert a diploma
megszerzése egyik alapkövetelményének, a nyelvvizsgának
a mai napig nem tudott megfelelni. Kunhalmi tulajdonképpen évekig hazudott a választóknak. A szocialista „oktatáspolitikus” a hírek szerint most
a párt budapesti elnöki posztjára ácsingózik.
Arra a kérdésre, hogy szerinte hol van az a határ, amikor
valaki nem egészen foltmentes
múlttal még fontos közéleti
funkciót tölthet be, Kunhalmi
Ágnes azt válaszolta, hogy
majd a szavazók döntenek alkalmasságáról.
Pedagógus ügyek: egy gagyi versidézet kontra elhazudott diplomák és közokirat
hamisítás.
Lehet súlyozni…
f.l.

Elérhetõségeink:

Feketéné Tarpál Ibolya lemondott, s már nem lesz idõközi
választás.

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Érvek Juncker mellett és ellene
rendben tartják állami pénzügyeiket, kisebb-nagyobb megingásokat pedig a legtökéletesebb szakmai bravúrokkal oldják meg. Ezek az ellenzõk éppen a nemzeti valuta adottságait felhasználva – main stream
nyelven – unortodox módon
kezelték a válságot és komoly
eredményeket értek el, ugyanúgy, mint hazánk. A különbség
csak az, hogy az elõbbiek (és a
hollandok is) komoly nettó
befizetõi a közös kasszának,
ezért velük szemben a brüszszeli bürokraták csak milligramra mérték a kritikát, mindig
politikai felhangok nélkül,
szemben velünk, akiknek jutott utóbbiból is bõven és
kiegészült vádakkal, szélsõségekkel való összejátszással.
A Junckers-jelölés ellenzõinek tehát van bõséges igazsága, de sokan még nem is jutottak el az állásfoglalásig, ami
hamarosan jönni fog. Ezen felül higgadt elemzõknek az is
eszébe juthat, hogy Cameron
megígérte: ismételt kormányzás esetén népszavazást ír ki
az unió elhagyásáról. Ne feledjük, hogy ennél a brit szigeten
rosszabb is jöhet, ha az EU parlamentjébe a legtöbb mandátumot nyert, nyíltan kilépés
párti alakulat nyeri a következõ parlamenti választást és
ha lúd, akkor legyen kövér; a
skótok is megszavazzák a különválást. Ez az eset a felbomláshoz vezet, jöhet a baszk, a
katalán kérdés (stb.).
Nem ártana ezért éppen a
mûködõképesség érdekében a
legkisebb többszöröst ismét
felfedezni, az erõltetett föderalizálástól visszalépni és az
együttmûködõ népek és közösségek Európájába visszatérni.
Boros Imre
közgazdász

Most már egyáltalán nem tûnik biztos befutóDavid Cameron az egyik leghatározottabb
nak Jean-Claude Juncker.
ellenzõ.
Szinte azóta, hogy lezárták részleteiben nem ismert – egy energikus elõ-föderalista
az urnákat az EP-választásokon, botrányba bukott bele és má- európai alakulat formálása a
parázs küzdelem folyik, hogy sok vették át a kormányzást. következõ ötéves ciklusban.
Mások, akik ellenzik a föki is legyen a jelölt, akit – mint (Mellesleg Barroso is romokat
a Bizottság soros elnökét – hagyott Portugáliában, és ez- deralista irányzatú nyomulást,
megválasztásra ajánlanak a után lett bizottsági elnök két legalább ugyanakkora vehemenciával vannak Junckers
megalakult Parlamentnek. A körben).
Junckers bukása nem köt- ellen és nem csak a Néppártválasztások is a korábbiaktól
eltérõen zajlottak. Jean-Clau- hetõ a luxemburgi létnívó ban, hanem azon kívül a parde Junckerst – akit kétségte- csökkenéséhez, éppen ellen- lament különbözõ traktusailenül az Európai Néppárt nem kezõleg, még a németek is ban. A nyíltan fellépõ országok
elsöprõ, de többségi jelöltként megtiszteltetésnek veszik, ha a (Anglia, Svédország, Magyarorjavasolt – a korábbi szokások- kis államban vállalhatnak mun- szág) mindegyike kívül van az
tól eltérõ módon mintegy nép- kát. Luxemburg ugyanis maga eurózónán és gazdaságilag a
párti listavezetõként szerepel- a csoda. A világnak mintegy sikertörténetek közé tartoztették a médiában, holott ilyen 2 500 milliárd euróval tarto- nak. David Cameron, angol
poszt nem is létezik, hiszen zik, szó háza elejét emiatt miniszterelnök azon túl, hogy
hazájában mindenki a honi azonban mégsem éri. (Ez több sikerrel oldotta meg a „szokatpártok listájára szavazhatott. ezer százalékos GDP szerinti lan ajándékként” a brit szigetJunckersre és másokra sem adósság) Mégsem kell félnie, re zúdított bankválságot, ami a
szavazott tehát közvetlenül mert a kölcsön vett hatalmas hazai GDP jó tíz százalékába
egyetlen uniós polgár sem. A pénzösszeg jó helyen van és került, mára a központi bank
kijelölési jogosultság sem vál- komoly százalékokat keres. Az tudatos és hosszú évek óta az
tozott, az változatlanul az unió enyhe luxemburgi adók révén infláció alatt tartott kamatailegfelsõ testületének, az állam csak egyetlen százalék (25 mil- nak következtében ígéretes
és kormányfõkbõl álló Tanács liárd dollár, ami egyenlõ ha- gazdasági növekedésbe kezzánk éves GDP-jének negyedé- dett. Azon túl London nyilván
kezében van.
Idõközben kiderült, hogy a vel) pottyan a luxemburgi ál- azt sem nézi jó szemmel, hogy
néppárti vonulaton belül is lamkasszába, amibõl lehet szo- Luxemburg sokat elhalászott
masszív ellenállás bontakozott ciális programokat finanszí- már London féltve õrzött fõ
ki Junckers jelölése ellen. rozni, magas béreket és nyug- pénzügyi központ szerepébõl,
hiszen a City „termeli meg” a
Masszívan ellenzik a jelölését díjakat fizetni.
Luxemburg tehát a világ brit GDP közel tíz százalékát,
azon országok, ahol még a
nemzeti valuta mûködik és egyik pénzügyi központja, de tízezreket alkalmaz mesés fisikerrel vették a válságban az inkább kifejezõ, ha finomkodó zetésekért.
A svédekrõl meg elmondakadályokat, tehát az Egyesült módon azt mondjuk, hogy
Királyság, Svédország és ha- adótudatos (adóelkerülõ) tele- ható, hogy jó három évszázada
zánk, de az euróval fizetõ pe. Ez Junckersnek jó alkuhelyzetet kínált, gazdagságban
Hollandia is.
A négy országból három tudta tartani saját választóit, de
masszív nettó támogatója is a egyben kiérdemelte az euróközös kasszának. Hírlik, hogy a válság kapcsán a fõ pénzügyér
szocialista blokkból is van szép szerepet is. Luxemburgi és
számmal támogatója Junckers- européer énje könnyen egyenek, ha már Schultz lemaradt. sülhetett saját személyében.
A többi párt és párton kívüli Mindazok, akik e tevékenyséképviselõ valós véleménye még géért ismerik el és tõle ennek
Európa-szintû folytatását várnem jött teljesen napvilágra.
Megéri tehát, ha egy röpke ják foggal és körömmel ragaszelemzés erejéig áttekintjük a kodnak az õ jelöléséhez és
Junckers körül csapkodó villá- megválasztásához. Tõle várható
mok természetét. Õ több mint egy gyors bankunió és közös
egy évtizedig volt a háromszáz- bankfelügyelet létrehozása, vaezer lakossal bíró luxemburgi lamint az Egyesült Államok és
nagyhercegség miniszterelnö- az Európai Unió közötti szake. A legutóbb választáson egy badkereskedelmi egyezmény
titkosszolgálattal kapcsolatos – révbe juttatása. Röviden szólva Luxemburg a világ egyik pénzügyi központja.

Zalatáj

2014. június 19.

9

Jöttünk, láttunk, visszamennénk!

Erdélyben jártak az egervári iskolások
Az Egervári László Általános Iskola 7. osztályos tanulói június elején a Határtalanul! HA-13-01-68 pályázat keretében Erdélybe utaztak. A kiránduláshoz az Emberi Erõforrás Minisztériuma 792 000 Ft
támogatást nyújtott. A kirándulás célja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erdélyi emlékhelyeinek felkeresése, a diákok ismereteinek
bõvítése Székelyföldrõl, közös
kultúránkról
és
hagyomá-

nyainkról. A külhoni magyarsággal való kapcsolatfelvétel a
sepsiszentgyörgyi líceum egykori igazgatóhelyettesének, az
azóta Zalában letelepedõ Balló
Árpádnak köszönhetõ, aki részletes programot állított össze,
és az utazáson idegenvezetõként segítette az egervári
csoportot. A szülõkkel, pedagógusokkal ötvenfõsre kiegészülõ csoport június elsején
indult Egervárról, majd Kolozsvár, Marosvásárhely és a

Autentikus személy...

– Fõnök úr, azt hallottam, hogy lenne itt egy kis uniós
pénz, repülési szaktanácsadói állásra!...

Vizsgák idején

– Doktor úr, ön szerint létezik az alkalmi, részleges agybénulás?
Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.hu

A kirándulás érintette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erdélyi emlékhelyeit.
Király-hágó érintésével 22 hoz, a Békás szoroshoz, a
órás utazás után ért Sepsiszent- csíksomlyói Kegytemplomhoz,
és a mádéfalvai Székely Hõsi
györgyre.
– Szeptemberben már tud- Emlékmûhöz látogattak el,
tuk, hogy tanév végén Erdély- Gyergyócsomafalván a helyi
be utazunk, így történelem, diákokat ajándékozták meg a
földrajz, ének és rajzórákon is zalai fiatalok.
részletesebben foglalkoztunk a
– A program részeként az
témával. A meglátogatott 24 Összetartozás Napján, június
helyszínbõl mindenki kapott 4-én Gyergyócsomafalván a
egyet az osztályban, és abból Hõsök Emlékmûvénél Köllõ
kellett felkészülnünk az útra, Miklós Általános Iskola diákaz indulás elõtt még Árpi bácsi jaival közösen koszorúztunk,
tartott elõkészítõ órát. Gyer- és elénekeltük a magyar és a
gyócsomafalván nagyon büsz- székely himnuszt. Tanulóink
kék rá, hogy magyarok, így jól játékokat, könyveket, ajándéesett nekik magyar beszédün- kokat vittek az ottani gyereket hallani, pedig õk szépen, keknek és megismerkedtünk
ékesen ejtették a szavakat. az ottani intézménnyel. A sepSepsiszentgyörgyön az iskolá- siszentgyörgyi Mikes Kelemen
sokkal többen is összebarát- Líceummal már több éves
koztak és most is beszélgetnek együttmûködési megállapodáinterneten – mesélte Kovács sunk van, így évrõl évre elRegina és Horváth Ivett az látogatnak az aktuális hetedikeseink Erdélybe. Ez már a
élményekre visszaemlékezve.
A zalai csapat a színes harmadik év, hogy kint járprogram részeként Tordára tunk, az ottani iskola vezetését
utazott, ahol a sóbányával és a augusztus 20-tól négy napig
helyi templommal ismerked- látjuk vendégül nálunk – szátek meg. Fehéregyházán a Pe- molt be a kirándulásról Ketõfi-emlékmûnél tartottak meg- nessey Tibor iskolaigazgató.
Utolsó elõtti nap a Szent
emlékezést, Prázsmáron az
erõdtemplomot
tekintették Anna tó, a torjai büdösbarmeg és az emlékezés koszo- lang és az Árpád-park, valarúját helyezték el a Kökösi mint a világ legnagyobb széEmlékmûnél. Sok látnivaló tá- kelykapuja tartogatott látnivarult a csoport elé a sepsiszent- lót. Kézdivásárhelyen a Céhgyörgyi városnézésen, ahol történeti Múzeum és a Babaösszebarátkoztak a Mikes Ke- múzeum, Csernátonban a
lemen Líceum diákjaival is. Néprajzi Múzeum falai rejteSzámos érdekességet tartoga- gettek érdekességeket. A lított a Székely Nemzeti Mú- ceumban töltött búcsúestet
zeum is, aminek kuriózuma követõen június 6-án Déva és
Gábor Áron egyetlen fenn- Arad érintésével ért haza az
maradt ágyúja. A kirándulás egervári csapat.
negyedik napján a Gyilkos-tóPataki Balázs
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Amennyit befektetnek, annyit követelhetnek
Beszélgetés – nem csak a ZTE-rõl – Kereki Zoltánnal
Tavasszal véget ért egy valaki. A futball alapvetõen
fejezet a ZTE történetében. ugyanis egyszerû játék, anNagy Ferenc, a ZTE FC Zrt. nak minden következményével
többségi tulajdonosa vesszõfu- együtt: amennyit invesztálsz
tása lezárásaként a részvénye- belé, annyit követelhetsz csak.
– Ez pontos értékmérõ leket jelképes összegért, 1920
het? Vagy akadhatnak kivéforintért átadta a városnak.
Kiadónk hosszú cikksoro- teles esetek?
zat keretében foglalkozott a
– Egykori klubom, a Halaközel 100 éves klub hagyo- dás példáját említeném. Olyan
mányaihoz méltatlan hely- csapatokkal versenyben tudott
zettel.
lenni a dobogóért, amelyekNem sokan mertek nyíltan nek a költségvetése sokszorosa
véleményt mondani akkor a a Haladásénak.
Nagy Ferenc-féle ZTE-vel kap– Ám, amikor látszott, hogy
csolatban. A kevesek közé tar- „túlfutnak” teljesítményben,
tozott Kereki Zoltán, a Hala- azonnal behúzták a féket. Féldás, majd a ZTE 37-szeres válo- tek attól, hogy túllépik saját
gatott labdarúgója. Neki nem kereteiket?
kell „felvezetés”, a pályán nyúj– S talán a fiúk többségétott teljesítménye az ajánló- nek már azon járt az esze,
levél, hogy meghallgassuk vé- hogy hol folytatják pályafutáleményét.
sukat. A Ferencvárosban, a Deb– A ZTE új vezetõi stábja recenben, netán külföldön?
felállt, de a leendõ csapatot Tudod, amikor már nem a
egyelõre még nem látják a feladatodra koncentrálsz, akszurkolók…
kor az eredmények is nehe– Figyelemmel kísérem a zebben jönnek. Visszatérve a
történéseket. Egyik nap azt ZTE-re…
olvasom, hogy x-et nevezték ki
– Elnézést, hogy közbevávezetõnek, másnap y-t. Nem is gok, mert elfelejtettem: a vezetudom már követni, hogy mi- tõi stábról beszéltünk. Dézsi
lyen funkciókat találnak ki. A Attilát, a korábbi ügyvezetõt
labdarúgókról kevesebb szó az utánpótláshoz helyezték. A
esik. Hallom, hogy leigazolták pártállami rendszerben ezt
Merczel Vilmost, aki egykor a nevezték „ejtõernyõzésnek”…
játékosom volt a korosztályos
– Én nem emlékszem arra,
válogatottnál. Nos, õ nem az a hogy korábban komolyabb kötípusú labdarúgó, aki megváltó ze lett volna az utánpótláshoz.
lehet Zalaegerszegen. Ráadá- Ilyenkor az merül fel bennem,
sul azt sem tudom, hogy mi a hogy engem a ZTE-nél más
célkitûzés. Egyik nyilatkozat funkcióban nem akartak megszerint két év múlva újra az NB I-ben
kell szerepelni, aztán azt mondják,
hogy három év a
határidõ. A játékosállományt mindig az elváráshoz
kell igazítani. Lendvai Miklós nyilatkozatával teljesen
egyetértek: ha megerõsítik a csapatot,
azzal szívesen dolgozott volna õ is.
Egy edzõ kvalitását nem könnyû
meghatározni, de
azért kellõ szakértelemmel ez meg- Egy érdekes felvétel: Vas megye legjobb
oldható. Nem mind- sportolói 1977-ben. Balról Kereki Zoltán,
egy ugyanis, hogy jobbról Szücs József, középen Halmosiné
adott játékosállo- Séfer Rozália atléta, a Haladás válogatott
mánnyal milyen labdarúgójának édesanyja. Kereki és Szücs
eredményt ér el késõbb Zalaegerszegre igazolt.

Kereki Zoltán: – A futball alapvetõen egyszerû játék.
tartani. Ennek az oka teljesen tõk erkölcsi kötelessége, hogy
tiszta elõttem. Ha most „sze- átadják másnak a helyet. Sok
rénytelen” akarok lenni, akkor Dézsi Attila van ennél a
valamivel többet tettem a ma- klubnál.
gyar labdarúgásért, mint Dézsi
– Te nyíltan elmondtad a
Attila. S talán most is többet véleményedet Nagy Ferenccel
értek hozzá.
kapcsolatban is.
– Remélem, nem érti senki
– Nagy Ferit régóta ismefélre! Ugye nem Dézsi Attilá- rem. Soha nem „elnökurazval van problémád?
tam”. Azok a vezetõk, akik kö– Abszolút nem, hanem a rülvették, legalább olyan hibászituációval. Dézsi Attilát a ma- sak voltak a kialakult helyga módján tisztelem. Ha egy zetért, mint Nagy Ferenc.
ilyen kritikus helyzet elõfordul
E. E.
az adott klubnál, akkor a veze(Folytatjuk)

A rendõrségi vizsgálat még tart
Völgyi Péter I. fokon munkaügyi pert veszített
2013 késõ õszén vezetõváltás történt a ZTE Kosárlabda Klubnál. A Zalatáj írt
elõször a váltásról, s annak
okairól. Miután a ZTE KK
többségi tulajdonosa Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, megkerestük akkor Gyutai Csaba polgármestert, aki lapunknak
elmondta, hogy a klub felügyelõ bizottsága pénztárhiányt állapított meg, ezért
az önkormányzat feljelentést tett.
Akkori információink szerint a pénztárhiány több
millió forint volt.
Érdeklõdtünk a ZTE KK
mostani ügyvezetõjénél, hogy
lezárult-e már a rendõrségi
vizsgálat. Podlovics Péter
lapunknak elmondta, hogy
még nem kaptak értesítést a
nyomozás állásáról.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtófõnökétõl
is érdeklõdtünk, hogy milyen
szakaszban tart a vizsgálat, de
még nem kaptunk választ.
Podlovics Pétertõl azt is
megkérdeztük, hogyan zárult
az a munkaügyi per, amit
Völgyi Péter indított a klub
ellen. Mint ismeretes, a ZTE
KK szerzõdése lejárta elõtt
másfél évvel menesztette az
edzõt, akivel 2010-ben bajnokságot és kupát nyert a csapat.
Az edzõ az erre az idõszakra
esõ bére kifizetése miatt nyújtott be keresetet. Podlovics Péter tájékoztatása szerint a pert
I. fokon a ZTE KK nyerte.
Többször kerestük Völgyi
Pétert, hogy él-e fellebbezési
jogával, de nem vette fel a
telefont és nem is hívott
vissza bennünket.
E.E.
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A vezetõi stáb már teljes

Balról: Balogh István, Lõrincz Emil, Kocsárdi Gergely, Végh
Gábor, Gyutai Csaba és Devecz Miklós.
Javában zajlik a labdarúgóA válogatottban 37 alkavilágbajnokság, de némi figye- lommal jutott szóhoz, ezeken
lem a sportág magyar válto- 3 gólt szerzett.
zatára is jut.
Edzõi pályafutása az MTK
Zalaegerszegen például jú- korosztályos csapatainál keznius 16-án lezárult a találga- dõdött. A további állámások:
tások idõszaka, a klub vezetõi Bodajk FC, MTK Budapest FC
bejelentették, hogy ki lesz az (pályaedzõ), FC Gödöllõ, Láng,
NB II-es ZTE vezetõedzõje és Vasas (U17), Budapest Honvéd
(U15), Budapest Honvéd II,
kik a segítõi.
Az utolsó napokban már Pécsi MFC.
Végh Gábor, a klub tulajvalószínûsíthetõ volt, hogy a
csapatot vezetõedzõként Lõ- donosa szerint Lõrincz Emil
rincz Emil irányítja majd, aki jelenleg a legmegfelelõbb szakPécsrõl érkezik Zalaegerszeg- ember ahhoz, hogy a ZTE
re. A 49 éves szakember játé- elérje kitûzött céljait.
„Alázat és szorgalom. Ez
kosként a Bp. Építõkben, majd
az MTK-ban futballozott két képezi a legfõbb edzõi filozóidõszakban is, 194 mérkõzé- fiám” – mondta bemutatkozó
sen 17 gólt szerzett védõ lé- sajtótájékoztatóján Lõrincz Emil.
tére. A fõvárosi kék-fehéreknél Az új vezetõedzõ sok munkát
töltött két periódus között a ígér a játékosoknak és a fiabelga Molenbek labdarúgója tal tehetségekre is kiemelten
volt, ahol 106 mérkõzésen 15 odafigyel majd tevékenysége
során.
gólt ért el.

Vlaszák Géza (jobbról) kapusedzõ lesz elsõsorban, de játékosként is számítanak még rá.
A legfontosabb célja a ve- tõedzõvel közösen döntenek
zetõedzõnek az, hogy olyan majd arról, hogy kivel kötnek
csapatot tudjon kialakítani, szerzõdést. Ez a következõ egy
ahol az ifjabbak is szerephez hónapban dõl el – tette hozzá
jutnak, még akkor is, ha ren- a klubigazgató.
geteg munkát igényel a fejA sajtótájékoztatón elhanglesztésük, beillesztésük.
zott, hogy az eddigi vezetõVlaszák Géza kapusedzõ edzõ, Lendvai Miklós az utánlesz elsõsorban, de játékosként pótlásnál kap szerepet.
is számítanak rá a csapatnál. A
Devecz Miklós, a ZTE FC
vezetõedzõ segítõje Balogh Zrt. vezérigazgatója bejelentetIstván lesz, aki korábban az te, hogy a klub visszatér a régi,
Újpest labdarúgója volt, de háromszögletû címerhez.
Zs.B.- E.E.
játszott Belgiumban is többek
között. Balogh István és Lõrincz Emil egyébként 35 éve
ismerik egymást és kettejük
2014
kapcsolatát maximális bizalom
jellemzi – mondta az új vezetõ
tréner.
Kocsárdi Gergely klubigazgató az igazolásokkal kapcsolatban elmondta: az új veze-

Lapunk
legközelebbi
száma
2014. július 17-én
jelenik meg.

Tisztelt Olvasóink!
Az Old Traffordtól Kozármislenyig címû sorozatunk újabb
epizódja helyhiány miatt ezúttal kimarad lapunkból. A
sorozat valamennyi eddig megjelent része és a ZTE-vel
kapcsolatos naprakész írások megtalálhatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

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

•

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Elfogyó arany
Grosics - Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás
- Budai II, Kocsis, Hidegkuti,
Puskás, Czibor. Van-e széles e
hazában olyan focirajongó férfiember, aki álmából riadva is
ne tudná felmondani ezt a
névsort? Aligha.
A felsoroltak voltak azok,
akik Aranycsapat néven bekerültek nem csak a magyar, hanem a világfutball történetébe
is. Õk voltak azok, akik a
labdarúgás szentélyében, a
Wembley-stadionban rommá
verték a futball európai tanítómestereit, az addig otthonukban legyõzhetetlennek tartott
angolokat. Ez akkor világra
szóló eseménynek számított,
az akkori médiát teljes egészében betöltötte a magyarok fényességes diadala.
A csapat hajdani nagyságát
mi sem jellemzi jobban, hogy
az 1954-es VB-én Bernben megszerzett ezüstérem egyenesen
kudarcnak számított!
A múlt század közepének
futballvilágát uraló srácok ma
már mind dédpapa korúak
lennének. Ha élnének. A sors,

a kérlelhetetlen biológia rend
azonban nem tesz különbséget jámbor halandók és a csillagragyogás fényét magukon
viselõ nagyságok között. Ha üt
az óra menni kell.
A világverõ csapat tagjai
közül elsõként (1971) Zakariás
József (Zaki) távozott az „égi
középpályára”. Aztán jöttek
sorban a többiek. A közelmúltban (2006) temettük el a legismertebb magyart, Puskás Ferencet (Öcsi), aki elismerten a
csapat vezéregyénisége volt.
A napokban ért bennünket
az újabb megrendítõ gyászhír.
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa, a Fekete Párduc.
A múlt század negyvenesötvenes éveinek máig utolérhetetlen klasszisú csapatából
mostanra egyedül Buzánszky
Jenõ (Kazal), a jobbhátvéd maradt. Egy kicsit talán morbid
vicc szerint Grosics azért
ment el, mert Puskás már nagyon várta odafönt. Az égben
újra összeálló Aranycsapatnak
kellett egy jó kapus…

Az égben újra összeálló Aranycsapatnak kellett egy jó kapus…

1953. november 25-én a magyar válogatott 6-3-ra legyõzte a
Wemley-stadionban Angliát. Grosics véd, mellette jobbról
Buzánszky.

Felvonul az Aranycsapat. Elöl virágcsokorral Grosics Gyula, a
csapat kapusa, mellette balról Kocsis Sándor, jobbról Puskás
Ferenc. A helsinki olimpiai játékokról hazaérkezõ sikeres
magyar sportolókat köszöntötte az ország lakossága.
Az 1952-es helsinki olimpián aranyérmes magyar csapat.
Több millió focibolond, a
legendás csapat rajongói nevében üzenjük most Öcsinek:
kísérletképpen
próbáljanak

bevezetni egy új játékrendszert. Játsszanak jobbhátvéd
nélkül!
f.l.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Fotók: MTI
A világverõ Aranycsapat.

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

