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megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

A cél: fejlett és erõs Zala megye
Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje

Vigh László (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón. A megyei listát lapzárta után hozták nyilvánosságra.
Augusztus 18.-án hivatalosan is bejelentették, hogy dr.
Pál Attila lesz a Fidesz-KDNP
Zala megyei közgyûlési listájának vezetõje.
Vigh László, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese, országgyûlési képviselõje elmondta, hogy

a 256 zalai településen (a két
megyei jogú városban, Zalaegerszegen és Nagykanizsán
nem szavaznak errõl) összesen
(a jelenlegi állás szerint) 148 900
polgár adhatja le voksát október 12-én a megyei közgyûlés
leendõ tagjaira. A testület 15

www.zalatajkiado.hu
Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

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

fõbõl áll majd. Az országgyûlési képviselõ megerõsítette,
hogy a Fidesz-KDNP listáját dr.
Pál Attila vezeti, aki három ciklusban volt Lenti alpolgármestere, 16 éven keresztül tagja a
megyei közgyûlésnek, elõbb a
Fidesz frakcióvezetõje, jelenleg pedig a közgyûlés alelnöke.
Dr. Pál Attila elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés és
egyben felelõsség is ez a feladat. Az elmúlt négy évben
alelnökként vett részt a megye
feladatellátásának átalakításában. A korábbi intézményfenntartói szerep eltûnt, munkájuk
középpontjába a terület, - és vidékfejlesztés került. Folyamatban van a megye gazdaságfejlesztési programjának elkészítése, amelyrõl késõbb kíván
majd részletesebben beszélni.
– Jelenleg tíz tagja van
koalíciónknak a közgyûlésben.
Szeretnénk október 12-én is
többséget szerezni, amennyi-

ben ez sikerül, a következõ öt
évben több kiemelten fontos
feladatunk is lesz. Ezek közé
tartozik a foglalkoztatás bõvítése és a munkahelyteremtés, s
a fiatalok megyében tartását
célzó fejlesztések. Az aprófalvas térségekben fontos a népesség megtartása, s ezt a helyi gazdaság erõsítésével lehet
elérni. Elsõdleges feladat a
munkahelyteremtést szolgáló
önkormányzati infrastruktúra,
a megye élelmiszergazdaságának erõsítése, a turizmus, a kisés középvállalkozások fejlesztése. Végül, de nem utolsó sorban az összefogás erõsítése a
megyei jogú városokkal, mert
a cél közös, mégpedig a fejlett
és erõs Zala megye – vázolta
programját dr. Pál Attila.
A Fidesz-KDNP teljes megyei listáját lapzárta után
ismertették.
Honlapunkon
(www.zalatajkiado.hu) olvasható.
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Falus a Fideszfal-törõ kos?

Juhászné Bérces Anikó:

Augusztus 20
(Részlet)
Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.
Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére.

Úgy tûnik, hogy egyelõre vége a baloldal fõpolgármester-jelölti kasztingjának.
A parttalan ötletelés után, az EgyüttPM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt megegyezett: Falus
Ferencet közösen jelölik a hõn áhított
posztra.
Falus Ferenc szakvizsgája szerint tüdõgyógyász. Dolgozott az Országos Mentõszolgálatnál, igazgatott több budapesti
kórházat, karrierje egészen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) vezetõi posztjáig ívelt.
Nacionáléjából kiderül, hogy a közigazgatás, városvezetés területén semmilyen gyakorlata nincs. A miregve-morogva, de végül mégiscsak összeboruló baloldali pártok ennek ellenére õt küldik
harcba Tarlós István hivatalban lévõ fõpolgármester ellen, akinek több évtizedes
városvezetõi gyakorlat van a tarsolyában.
Nem lehet tudni, hogy igazából mi vezérelte a baloldalt Falus csatasorba állítása
ötleténél.
Meglehet, a H1N1 influenza elleni vakcina körüli botrányba, és más ÁNTSZ-es
hiányosságokba belebukó Falus különbö-

zõ módon köthetõ a mostani összefogás
pártjaihoz, de egyiknek sem fõembere,
egyiknek sem vezetõ „arca”, ezért az õszi
választási kudarc után kisebb lehet a jelölõ
pártok presztízsvesztesége, mintha saját
brancsbéli potentát bukna a választáson.
Megtanultuk már, hogy a politikában
semmi, és annak ellenkezõje sem lehetetlen. Józanul mérlegelve azonban az esélyeket, Falus Ferencnek igazából nincs
sansza Tarlós Istvánnal szemben. Tarlós
Budapesten a Fidesznél is nagyobb népszerûségnek örvend, éppen hosszú helyhatósági tapasztalata révén megacélosodott döntéskészségének, problémamegoldó képességének köszönhetõen.
Falus Ferenc ennek ellenére vállalja a
megmérettetést. Jelöltté válásának órájában kinyilatkozta, hogy „Hivatalosan is
megkezdõdött a Fidesz hatalmának megtörése Budapesten.” Felkészült Tarlós István megbuktatására – mondta bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Falus vállalja a
faltörõ kos ráosztott szerepét, bár tudhatná, hogy az erõs falak döngetését többnyire a kos faagya bánta…
f.l.

Új búzából, új kenyér,
Friss illata száll felénk.
Köszöntjük szép szavakkal,
Nemzetiszín szalaggal.
Testet tápláló manna,
Üdv neked és hozsanna!
Áldott legyen a kenyér,
István király ünnepén!
Megköszönjük Istenünk
Mindennapi kenyerünk.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
Vis maior támogatási kérelem a zalai településektõl
havilapban.
en
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E-mail:
Rajz: Farkas László

Kezdõdik Budapest „ostroma”…

zalataj@zelkanet.hu

Az elmúlt idõszak heves esõzései által okozott károk miatt megyénkben tizennyolc település élt a lehetõséggel, és
vis maior támogatási kérelmet nyújtott
be a kormányhoz. Ennek összege meghaladja a 100 millió forintot, az elõzetesen becsült kárérték pedig mintegy
140 millió forint.
Rigó Csaba, Zala megyei kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke augusztus 12.-én sajtótájékoztató keretében emelte ki: a kormány
segítséget nyújt a bajba jutott településeknek.

Nem véletlen, hogy Csatár adott otthont a sajtótájékoztatónak, hiszen július
30-án a településre lezúduló zivatar az
elõzetes becslések szerint 60 millió
forintos kárt okozott. Ha összevetjük ezt
azzal, hogy Csatár éves költségvetése 40
millió forint, azonnal látható, hogy kormányzati segítség nélkül nem tud megbirkózni a helyreállítással a falu.
Rigó Csaba egyébként személyesen is
megtekinti, vagy már meg is tekintette több
zalai településen a károkat, így pontos képet kap arról, hogy miképpen tudja segíteni
a kormányhivatal a helyreállítási munkákat.
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Egy petíció, aminek örült az átvevõ
Fiatalokat fogadott az ifjú polgármesterjelölt
Zalaegerszegen mûködõ ifjúsági szervezetek képviselõi
augusztus 15.-én délelõtt sajtónyilvános esemény keretében
adták át petíciójukat Balaicz
Zoltán polgármesterjelöltnek
a Városháza bejáratánál. Az
eseményen részt vett(ek) még
Gecse Péter alpolgármester-jelölt, Bognár Ákos, Galbavy
Zoltán és Böjte Sándor képviselõjelölt, valamint a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal, a Zalaegerszegi Diákönkormányzat, a Zalaegerszegi Fõiskolák
Egyesülete, a Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, az Új Nemzedék Központ képviselõi.
Bali Zoltán kampányfõnök
utalt rá, hogy az õszi önkormányzati választásokra való felkészülés e hónap 9.-én vette
kezdetét. Mint mondta, a szövetséges ifjúsági szervezetek a
Fidesz kampánycsapatával kö-

zösen egyeztetve alakították ki
a városfejlesztésre tett javaslataikat, amelyek ezúttal kerültek a nyilvánosság elé.
Deák Milán, a Fidelitas városi elnöke által átnyújtott ötletek és igények tartalmazzák
többek közt a Wifi-pontok
kiépítését, amelyek számos városban már hatékonyan mûködnek. A fiatalok az átalakítás
alatt álló Dísz teret, valamint a
szintén megújuló Városi Strandfürdõt és az AquaCytit javasolják többek közt e célra, ily
módon lefedve és bõvítve a
kialakított helyek lehetõségeit.
Mint elhangzott, terveik szerint a kor szellemének megfelelõ technikai újítás ingyenes
igénybevétele még több fiatalt
csábít majd e helyekre információszerzés, spórolás és szórakozás céljából egyaránt.
A megvalósítások másik részét jelentõ kezdeményezés a

A városban lévõ ifjúsági szervezetek fordultak petícióval a
Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjéhez.

Balról Balaicz Zoltán, Galbavy Zoltán és Deák Milán.

A hirdetés felmutatója

Harmony Wellness részlegünkbe
szeptember hónapban

10% engedményt kap a belépõ árából!
www.aranybarany.hu • +36 92 550 047

kamasz-felnõtt játszótér kialakítása a sportolni szándékozók
ösztönzése céljából, s erre két
helyszínt tartanak megfelelõnek. Így az Alsóerdõn lévõ
napközis tábort, valamint a
Városi Sportcsarnok melletti
területet.
Balaicz Zoltán örömmel vette át a számos építõ javaslatot
tartalmazó petíciót, majd hangsúlyozta, hogy a sajtótájékoztató helyszíne nem véletlenül
esett a Dísz tér közelére, hiszen ezzel is jelezni kívánják,
hogy a város vezetése eddig is
sokat tett a lényeges célok eléréséért. Fontosnak tartja továbbá, hogy e javaslatok és
felvetett elképzelések megvalósításával, Zalaegerszeg még

vonzóbb, ösztönzõbb kíván
lenni a fiatalok számára. A polgármesterjelölt támogatja a turisztikai koncepció létrehozását az Alsóerdõn, valamint a
három javasolt Wifi-pont kialakítását egyaránt. Kiemelte, hogy
újabb ifjúsági pályázat segítségével, a Berzsenyi úton kerül sor felnõtt játszótér kialakítására, amely bemutató
jelleggel szolgálhat a városban
létesülõ további ilyen jellegû
kezdeményezések kapcsán. Ezt
követõn felkérte Galbavy Zoltán és Bognár Ákos képviselõjelölteket, hogy a tervezett
fejlesztések és újítások szakértõiként adjanak tájékoztatást a
nyilvánosságnak.
Török Irén

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Egy pártrobbantó pártértekezlet Egerszegen
Talán véletlen egybeesés, de szinte egyidõben történt a két
dolog: 25 évvel ezelõtt megjelent a Zalatáj elsõ száma, ami
szokatlan hangnemével, a tabutémák ledöntésével, az akkor még
hatalmon lévõ pártállami rendszer kritikájával nagy feltûnést
keltett a megyében.
S ekkor, egy forró nyári napon megkezdõdött Zalaegerszegen az a megyei pártértekezlet, ami ugyan a megszokott unalmas
hangulatban, a szokásos frázisok pufogtatásával indult, aztán
egyik pillanatról a másikra forró hangulatú vitába csapott át.
A pártértekezlet másnap hajnali (!) 4 óra 25 perckor, az akkori megyei vezetés totális vereségével zárult.
E sorok írója – kollégájával együtt – végig ott volt e rendhagyó pártértekezleten, ami aztán országos vihart kavart.
Nem véletlenül, hiszen olyan látványos pártszakadásra, mint
amilyen ekkor a Magyar Szocialista Munkáspárton belül történt Zala megyében, még nem volt példa Magyarországon.
A rendhagyó pártértekezletrõl természetesen beszámolt az
akkor született Zalatáj is. Olyan hangnemben, ami teljesen ismeretlen és szokatlan volt az akkori zalai sajtóban. Kaptunk is
érte eleget a hatalomtól.
A 25 évvel ezelõtti események ma már történelemnek számítanak. A rendszerváltás elõtti idõszak nagyon izgalmas és
tanulságos történetének.
Ezt idézzük fel akkori cikkeinkkel.
E.E.
* * *

Lassú víz kádert mos…
„Ne féltsük a nem létezõ pártegységet!”
Öngólt lõtt kilenc hónappal ezelõtt az MSZMP Zala
Megyei Bizottsága, amikor kinyilatkoztatta, hogy nincs szükség megyei pártértekezletre.
Akkor még bizonyára lett volna esélye arra, hogy megszokott operatív módszereivel
visszatuszkolja a reformszellemet a palackba. Sok víz lefolyt
azóta a Zalán, így nem csoda,
hogy taktikai és stratégiai manõverek ellenére ezúttal saját
hullámsírjába fulladt.
Nyári uborkaszezon ide,
közönyre, érdektelenségre való apellálás oda, megtörtént a
pártrobbanás Zalában. Mégpedig nem is akármilyen módon.
Arra ugyanis senki sem számított, hogy több mint 20 órás
öldöklõ küzdelem után totális

trónfosztással zárul le az apparátus hegemóniájának idõszaka. Igazi politikai földrengés
rázta meg és rombolta le az
eddig biztos menedéket nyújtó erõdítmény falait.
A tárgyilagossághoz tartozik, hogy az egyetlen párthoz sem tartozó, tõlük független Zalatáj munkatársai a
helyszínen kísérhették figyelemmel, élhették át e példa
nélküli politikai demonstráció minden mozzanatát. Ez
a nyitás elsõ kézzelfogható jele volt.
A „díszletek” is a reformszellemet sugallták a Ságvári
Gimnázium tornatermében.
A hagyományos vörös drapéria
likvidálása azonban nem tudta
erõsíteni a hatalmon lévõ párt-

Fotó: Zalatáj archív
Dr. Vári László (balról) és dr. Balogh Miklós.

Rajz: Farkas László

25 éve ásták meg az MSZMP sírját Zalában

Pártrobbanás Zalában…
vezetés lagymatag, semmitmondó programját. De mit is
várhattak volna a küldöttek
azoktól a vezetõktõl, akik már
tavaly is meggátolták a reformtörekvéseket?
A kezdeti langyos hangulat,
az udvarias taps egy-egy általánosságokat és frázisokat pufogtató hozzászólás még azt
sejtette, hogy a reformszárny
labdába sem rúghat. Ahogy
múltak az órák, úgy vált egyre
forróbbá a hangulat, némelykor komikus jelenetekkel tarkítva. A semleges küldöttek is
rádöbbentek arra, hogy a hatalmon lévõ pártvezetõk által
kidolgozott programtervezetek alkalmatlanok a reform
megvalósítására. Milyen pártot
akarunk? – tette fel a kérdést
szinte valamennyi irányzat
képviselõje. A maratoni tanácskozáson azonban kiderült,
hogy e kardinális kérdésben
senkinek nincs kiforrott véleménye. Arról viszont már szinte minden résztvevõnek kikristályosodott a nézete, hogy
milyent nem!
1989. július 30., hajnali 4
óra 25 perc. A Ságvári Gimnázium már üres tornacsarnokában arról meditálunk, hogy a
helyszín igazán betöltötte szerepét, vagyis az eltelt több
mint 20 óra alatt alaposan
megedzette a küldöttek állóképességét. De vajon a tûrõképességüket mennyire tette
acélossá? Mert nem akármilyen feladatok várnak rájuk.
Olyan egyedülálló helyzet adódott, amelyre talán nincs is
példa az MSZMP eddigi történetében: a hatalmon levõ pártapparátus programja egyetlen
szavazatot sem kapott. Az önmagukat profinak tartó politikusok – akik eddig a hatalmat

fémjelezték – ezúttal konkrét
helyzetben megméretve könynyûnek találtattak. Az eddig
langyos állóvizérõl, politikai és
társadalmi botrányairól hírhedt Zala most példát mutatott az egész országnak eme
elsöprõ reformgyõzelemmel.
Új jelenségekkel is találkozhattunk az események forgatagában: a pulpituson már megjelentek a köpönyegforgatók,
akik remek érzékkel váltottak
sebességet a pedálon. Megjelent a bátor kritika is, letapsolva, belefojtva a szót a locsogóba, demagógba.
Megérthettük végre: Zala
kiugrási kísérlete belüggyé
vált. Fejti György, az MSZMP
KB titkára, mint elõkelõ idegen kívülrõl szemlélte az eseményeket. Panyókára vetett
zakóban elmondott sablonbeszéden kívül többre nem méltatta a pártértekezletet.
Gyõzött tehát a reformszellem. De vajon elég-e ez a gyõzelem, ad-e erõt a reformok
gyakorlati megvalósításához.
Mert ha nem, akkor könnyen
elõfordulhat, hogy a gyõztes is
veszített.
A megyei pártértekezlet új
vezetõket is választott. A pártválasztmány
tisztségviselõi
lettek:
elnök: dr. Vári László, elnökhelyettesek: Kárászné dr.
Rácz Lídia, Szabó Balázs, a
koordinációs iroda elsõ titkára: dr. Balogh Miklós, titkára: Devecserné Óvári Ibolya,
a pénzügyi ellenõrzõ bizottság
elnöke: Torma Gyula, az
egyeztetõ bizottság elnöke:
Gyõrffy István.
A pártértekezletrõl tudósított: Ekler Elemér - Szvitek
Erzsébet (Zalatáj, 1989. augusztus 4.)
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Négyszer is lehulltak a falevelek
Nemeshetési tüzérek a Nagy Háborúban
Ferenc Ferdinánd trónörökös 1914. június 28.-án egy
boszniai hadgyakorlat megtekintése végett érkezett Szarajevóba. A Balkán akkortájt már
javában forrongott, megerõsödtek az Osztrák-Magyar Monarchia ellen irányuló függetlenségi mozgalmak. A hadgyakorlatnak éppen az volt a ki
nem mondott célja, hogy a
Monarchia erõt demonstráljon
a térségben.
A városban autózó trónörökös ellen már délelõtt merényletet követtek el, amit õ sértetlenül túlélt, viszont egy a
kíséretéhez tartozó katonatiszt
megsérült.
Ferenc Ferdinánd délután
a figyelmeztetések ellenére a
kórházhoz indult, hogy meglátogassa kísérõjét. Útközben
Gavrilo Princip, a Fekete Kéz
nevû titkos szerb szervezethez
tartozó diák pisztollyal halálosan megsebesítette a trónörököst és feleségét.
A merénylet után mind
Bécsben, mind Budapesten fellángoltak a szerbellenes indulatok. Egy hónappal a trónörökös pár meggyilkolása után Ferenc József császár és király
kiáltványt intézett a birodalom
népeihez:
„Leghõbb vágyam volt, hogy
az isten kegyelmébõl még hátralévõ éveimet a béke mûveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és
terheitõl megóvhassam.
A gondviselés másként határozott.(…) Mindent megfontoltam és mindent meggondoltam.

Imádkozik a király… „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam.”
Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.”
Az agg uralkodó 1914. július 28.-án hadat üzent Szerbiának. A csapatok megindultak dél felé.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

A háború kezdetén valamennyi hadviselõ fél úgy gondolta, hogy néhány hónap
alatt gyõzelemmel fejezheti be
a harcokat. A magyar katonákat úgy indították útnak, hogy

mire lehullnak a falevelek, hazatérhetnek a harcterekrõl. A
korabeli szóhasználat szerint
Nagy Háborúnak nevezett világégés viszont négy évig tartott, s mintegy 15 millió emberéletet követelt. Nem volt
olyan magyar város és falu,
ahol ne gyászoltak volna az
esztelen öldöklésben odaveszett hõsöket. A történelembe
késõbb I. Világháború néven
bekerült vérontást lezáró trianoni békediktátum után a települések központjában egyremásra szaporodtak az emlékoszlopok, melyek sok helyütt
õrzik még a különbözõ frontokon meghalt hõs honvédek,
bakák, huszárok és tüzérek
neveit.
A Hadtörténeti Levéltár
1927-es felmérése szerint az
5,5 millió hadköteles személybõl 3 000 581 katona vonult
be a háború négy esztendeje
alatt. 524 000 honvéd épségben hazatért, 830 000 fogságba esett, 1 492 000 volt a sebesültek száma és 530 000
katonánk halt hõsi halált a
különbözõ frontokon.
A háború befejeztével szerencsésen hazatért több mint
félmillió honvéd között volt
három nemeshetési tüzér: Albert Zsigmond, Kálmán Mihály és Tuboly Károly. Nevüket, arcképüket õrzi az 1938ban kiadott, A magyar tüzér
címû vaskos kötet.
A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulóján ez az
írás róluk emlékezik.
(Folytatjuk.)
f.l.
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Mélységi rohadás
„Ebben a városban az emberek nem érzik jól magukat.
A felszíni felújítások alatt
valójában sajnos rohad a mély.
Rohad politikai értelemben,
rohad gazdaságilag és rohad
kulturális értelemben is”
Kunhalmi Ágnestõl, a Magyar Szocialista Párt (MSZP)
budapesti elnökétõl valók eme
mondatok. Az MSZP diploma
nélküli „oktatáspolitikusi” státuszából fõvárosi elnökké avanzsált Kunhalmi az összbudapesti baloldal önkormányzati
választási alkuja utáni sajtótájékoztatón mondta ezeket.
A szocialisták budapesti
csinibaba elnöke a rohadást a
Fidesz kormányzása, illetve
Tarlós István fõpolgármester
regnálása egyenes következményének gondolja. Szerinte a
felszíni csinosítgatások csupán
lefedik, mint szûzhó a gaztengert, az alanti rohadást.
Nos, most a budapesti
mélyben leginkább az M3-as
metró rohad, ami nem új keletû dolog.
A fõváros egyik legfontosabb felszín alatti közlekedési
útvonala már régen megérett a
felújításra, korszerûsítésre. A
kék metró évtizedek óta zörög, süvölt a föld alatt, anélkül,
hogy a városvezetés kisujját is
mozdította volna a rohadó sínrögzítõk, a lepusztult szerelvények javítása, felújítása, cseréje
érdekében. Ne feledjük, a mérhetetlen pusztulás évtizedeiben
„Budapest
Hercege”,
Demszky Gábor, a szocialistákkal együtt kormányzó SZDSZ
neves potentátja volt Budapest
fõpolgármestere.
Az M3-as képében megjelenõ föld alatti „rohadás” megfékezése is Tarlós István nyakába szakadt, aki a Demszky-

korszak határidõ tologatási maszatolása után mégiscsak befejezte az M4-es megépítését…
Kunhalmi szerint a fõvárosban azért sem érzik jól magukat az emberek, mert az élet
minden területét felölelõ gazdaság és politika mellett a
kultúra is rohad a mélyben. A
fõvárosi szocik újdonsült elnökasszonya
természetesen
nem arra gondol, hogy a budai
barlangrendszerben, a Gellérthegy gyomrában lévõ víztározóban, esetleg metróalagutakban rohad a kultúra. Mint felkent „oktatáspolitikus” a kitételt átvitt értelemben használja. Kunhalmi Ágnes azt vizionálja, hogy a budapestiek
nem állhatják a Fidesz-kurzus
alatt a kultúrában kivirágzott
„magyarkodást”, sokkal inkább
befogadóak az európai kulturális értékek tekintetében. A
fõváros népe bizonyára gyakrabban szeretne látni Nyugatról importált istenkáromló, kereszténygyalázó kiállításokat.
Szeretnék a kulturális rohadást
megutáló budapestiek, hogy
az óvodákban ne vernék bele a
gyermekek fejébe, hogy az emberi faj az isteni rendelés okán
kétnemû, hogy vannak kisfiúk
és kislányok, majd idõ múltán
férfiak és nõk.
Kunhalmi víziója szerint a
budapestiek bizonyára jobban
szeretnék, ha augusztus 20-án
nem az államalapító Szent
István királyt, hanem az Alkotmányt ünnepelhetnék. Arról
nem is beszélve, hogy a jeles
napon egyáltalán nincs ingerenciájuk arra, hogy egy „tetemcafat” után bóklásszanak a
Bazilika környékén. Azaz a
Szent Jobb-körmenet helyett
szívesebben vennének egy Budapest Pride 2-t, egy csinnad-

Kép: fotóklikk
Demszky Gábor örökségérõl nem beszélt az MSZP budapesti
elnökasszonya.

Kunhalmi Ágnes oktat bennünket rendesen. Apró szépséghiba,
hogy diploma nélküli „oktatáspolitikus”.
rattás, magamutogatós, magyarság- és keresztényócsárló
melegfelvonulást…
Az elnökasszony fent idézett veretes mondatait magáévá tevõ budapestieknek nem is
lehet más politikai célja, minthogy megdöntsék a Fidesz és
Tarlós István fõvárosi hatalmát,
hogy végét vegyék a gazdasági,

politikai és kulturális rohadásnak. Hogy végre, vagy újra jól
érezzék magukat a városban,
ahol a Demszky-éra évtizedeiben felhõtlen boldogságban
élvezték a szabadság levegõjét,
amikor nem nyomasztotta a fõváros légkörét a tarlósi rohadás szociorr-facsaró szaga…
f.l.

www.zalatajkiado.hu
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A krampuszoknak is annyi?
Még jó néhányat kell aludnunk, hogy jöjjön a Mikulás –
más házakhoz a Télapó.
Hollandiában korábban érkezik a jóságos öreg, a gyermekek nagy kedvence. A hagyományok szerint november
harmadik vasárnapján, ajándékokkal megrakott gõzhajón
érkezik Amszterdamba, sok
Fekete Péter (hollandul Zwarte Piet) kíséretében. Ez mulatságos figura nagyjából megfelel a mi Mikulásunk (Télapónk) segédeinek, a krampuszoknak.
Zwarte Piet küllemét tekintve feketére kormozott arcú, vastag piros ajkú, fürtös
fejû fiúcska.
Amszterdam polgármestere és a város téli gyermekfesztiváljának vezetõsége most be-

jelentette, hogy megváltoztatják Fekete Péter küllemét,
mert több szervezet tiltakozott
a figura megjelenésének raszszista elemei ellen.
Egyes hollandok sértõnek,
a hétköznapi rasszizmus szimbólumának tartják ezeket a
mulatságos figurákat – írja az
egyik internetes portál – és
már évek óta követelik a hagyomány megváltoztatását. Úgy
vélik, hogy Fekete Péter (…)
valójában egy a gyarmati idõkben elhurcolt fekete rabszolgára emlékeztet.
A múlt hónapban az amszterdami bíróság a holland
diszkriminációellenes tanács
és az ENSZ emberi jog fõbiztosságának antirasszista bizottsága véleményével egyetértésben rasszistának nevezte a fi-

gura hagyományos
küllemét – tudjuk
meg az MTI nyomán írt cikkbõl.
Pam Evenhuis,
a Mikulás érkezésének ünnepét szervezõ bizottság szóvivõje szerint a változtatás szükséges
ahhoz, hogy a fesztivál
ne
legyen
ellentmondásos. A
részletekrõl késõbb
döntenek.
Itt jut eszünkbe,
hogy a mi Mikulásunk
kísérõi,
a
krampuszok is feketék! Ki tudja, hogy a
rasszizmus ellen hõsiesen küzdõ derék
jogvédõink mikor
cuppannak rá a holland változtatás hí- Rasszista elemeket vélnek felfedezni…
rére. Miután gyarmataink nem (pardon romák!) leképezését
voltak, elhurcolt rabszolgákra látják a fekete krampuszokban.
nem emlékeztetheti õket a fiAkkor pedig nekik is
gura. Nem kizárható viszont, annyi!...
hogy „füstösképû” cigányok
f.l.

Falus az ellenzéki közös jelölt

AKCIÓ
2014. július 1-étõl
Ismét köthetõ a
Rajz: Farkas László

Széchenyi III.* Betétszerzõdés 180 és
360 napos lekötéssel.

180 napos lekötés esetén évi

3,25%
360 napos lekötés esetén évi

3,5%
kamatot fizet a Hitelszövetkezet
A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése,
illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes.
(* A konstrukció névre szóló, fix napra lekötött, fix kamatozású
betétforma.)
( 180 nap lekötés - kamat évi 3,25 % (EBKM: 3,29 % )
( 360 nap lekötés - kamat évi 3,5 % ( EBKM: 3,55 % )

Az akcióban lekötött betéteknél a Hitelszövetkezet betétmegszüntetési (készpénz felvételi) díjat nem számít fel !
Az akció visszavonásig érvényes !!
Széchenyi István Hitelszövetkezet
Igazgatósága

Gyurcsány Ferenc: – Ej, pedig milyen remek csülkös pacalokat fõztünk volna a Balázsovits Lalival!...

Hónaptól hónapig…

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!
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Zalatáj humorda FELHÍVÁS!

Reszortfelelõs: Farkas László

Készülõdés...

– Rozi néni, ha elhint valami jó kis pletykát a polgármesteri ellenjelöltemrõl, hat hétig ingyen adom a vasárnapi
leveshez a farhátat...!

Skizofrén állapot

– Négy éve még mindhárom baloldali képviselõjelöltünkkel egy pártban voltam. Most három felé mégsem szavazhatok!

Õszinte termékleírás...

A köznyelvben devizamentõ törvénynek nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.
A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartalmazzák:
– az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási árfolyamok alkalmazását
vagy
– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a 2004. május 1.
és 2014. július 26. napja között kötött, fenti két kritériumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban közvetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.
Ennek fényében tájékoztatunk minden érintett munkavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a munkáltató a letiltást foganatosítja, akkor haladéktalanul
végrehajtási kifogással élhetnek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási kifogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!
Rigó Csaba
kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

2014. augusztus 21.
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Fiatal csapattal vágott neki a szezonnak a ZTE
2002. augusztus 14.-én a
Bajnokok Ligája selejtezõjében Koplárovics Béla góljával
a ZTE történelmi gyõzelmet
szerzett a Manchester United
ellen. Azóta 12 év telt el, a
klubnál a megújulás szele fújdogál. Ezért is várták izgatottan a csapat szurkolói a szokásos szezon elõtti ankétot augusztus 14.-én. Az Arany Bárány Hotel Télikert különtermében bemutatták a klub új
vezetését, stratégiáját, szakmai
stábját, játékosait. Szóba került
a régi háromszögû címer és
ismertették a szurkolói kártya
bevezetését, s a jegy és bérlet
információkat.
Elsõként Végh Gábor többségi tulajdonos köszöntötte a
megjelenteket:
– Amit vállaltunk, azt elvégeztük: sikerült konszolidálni
a klub helyzetét, nincsenek
likviditási problémáink. Sikerült összeállítani a szakmai stábot és leigazolni a céljaink eléréséhez alkalmas játékosokat.
Olyan csapatot szeretnénk indítani, amelynek teljesítménye, küzdõszelleme miatt mindenki várja a következõ hétvégét, a meccset. Természetesen nem megy minden egyik
napról a másikra, de ebben az
esetben is kérjük a szurkolók
támogatását. Köszönjük, hogy
ennyien eljöttek, reméljük az
elsõ hazai bajnokin a nézõszámunk is mutatja majd az
érdeklõdést.
Gellei Imre, a klub szakmai
tanácsadója örömmel vállalta
el az egyesületnél való munkát:
– Sok szép emlék köt ide,
távollétemben is figyeltem a
csapatot. Az edzõtábor után
megható volt a szurkolók érdeklõdése az együttes iránt.
Olyan játékosokat sikerült idehívni, akik elsõ szóra jöttek és
a saját karrierjüket szeretnék
felépíteni nálunk. A szurkolók
a múltbeli eredményekkel kicsit el voltak kényeztetve, a
múlt évbeli helytállásért kö-

szönettel tartozunk Lendvai
Miklósnak. Szeretnénk, ha újra
vidéki fellegvár lenne Zalaegerszegen, a szövetségben
még mindig úgy tekintenek a
klubra. Ambiciózus, erõs csapatunk lesz. Akkor is kérjük a
szurkolók támogatását, ha nem
jönnek egybõl az eredmények.
A közelmúltban megújult
az egyesület címere, melynek
újratervezése Németh János,
zalaegerszegi születésû, Kossuth-díjas keramikus mûvész
nevéhez fûzõdik. A régi-új címer tervezõje elmondta, gyermekkora óta szívügye a zalai
foci, több iskolástársa futott be
szép karriert. A háromszög
alakú címerhez visszanyúlva
azt a hajdani szellemiséget,
küzdeni akarást várja vissza a
pályára, ami a múlt játékosait
is jellemezte.
Kocsárdi Gergely klubigazgató ismertette az elmúlt hónapok történéseit, mely alatt
nagy átalakuláson ment át a
klub. Az utóbbi években a ZTE
sajnos elvesztette az identitását, de a történelmét nem. Sok
siker fûzõdik a 13 éven át viselt kör alakú címerhez, de a
mostani rajzolhatóbb, és remélhetõleg sikerek is társulnak majd hozzá.
Az ankéton Lõrincz Emil
vezetõedzõ bemutatta szakmai
stábját, Balogh István edzõt és
Vlaszák Géza kapusedzõt, majd
a klubhoz nyáron érkezett
játékosokat: Szappanos Péter
kapus Dunaharasztiból, Forgács András belsõ védõ Balmazújvárosból, Farkas Norbert
bal védõ a Puskás Akadémiától, Króner Martin belsõ
védõ a DVSC neveltje, Fodor
Marcell belsõ védõ Ajkáról,
Horváth Attila védekezõ középpályás szintén Ajkáról, Bailo Dávid szélsõ középpályás
Pécsrõl, Kovács György védekezõ középpályás Andráshidáról. Melczer Vilmos középpályás NB I-es rutinnal bír, akit
Mezõkövesdrõl igazoltak a csa-

A címer újratervezése Németh János Kossuth-díjas keramikus
mûvész nevéhez, Zalaegerszeg szülöttéhez fûzõdik.

Az ankéton Lõrincz Emil mutatta be a csapatot.
pat egyik vezérének. Délczeg Miklós, a ZTE FC Zrt. vezérGergely csatár szintén NB I-es igazgatója reagált: õsz végére
tapasztalattal rendelkezik, a elkészülnek azoknak a kiszolBudapest Honvédtõl érkezett. gáló helyiségeknek a tervei,
Szõllõsi Ferenc irányító kö- amelyek a lelátó alatti részben
zéppályást Balmazújvárosból adnak helyet a csapatnak,
igazolták, Szegleti Gergely And- technikai személyzetnek, s a
ráshidáról tért vissza, Pajor szurkolók közösségi terének. A
Imre és Tóth Benjámin fiatal pályarekonstrukciót jövõ nyártehetségek, akik most kaptak ra tervezik. Szóba került a korelõször profi szerzõdést. Lõ- mány által megítélt támogatás,
rincz Emil hozzátette: jó ké- amelyet közbeszerzésen kell
pességû játékosokat sikerült megpályáztatni, és hónapok
igazolni, akik emberileg és óta folyik az egyeztetés a vármentálisan is jó csapatot alkot- ható felhasználásról. Az új
hatnak. A vezetõedzõ jellemez- vezetés 300 millió forint míte a csapat tavaszról maradt nusszal vette át a klubot, a
játékosait is, akik közül a Si- folyamatos egyeztetéseknek
monfalvi Gábor lesz a csa- köszönhetõen három napatkapitány, egyetlen légiós- gyobb hitelezõnek tartoznak
ként Denis Grbic maradt Za- már csak.
A Pápára távozó külföldiek
laegerszegen.
Tóth Krisztián marketing- szakmailag és anyagilag sem
vezetõ beszélt a beléptetõ fértek bele az elképzelésekbe,
rendszerrõl és a szurkolói kár- Preklet és Holdampf távozni
tyáról, utóbbit egyetlen NB II-es akart. Többen szerettek volna
egyesületként vezetik be Za- rutinosabb játékosokat látni a
laegerszegen. Bérlet vásárlása- huszonévesekkel bíró játékoskor regisztrációt kérnek, ami- keretben, de az egyesület vehez a szurkoló nevét, születési zetése egyértelmûen a fiatahelyét és idejét, valamint a fo- lítás mellett tette le a voksát. A
tóját kérik el. 2015-tõl minden szövetségtõl kiosztott pénzek
NB I-es meccsen kötelezõ lesz miatt is fontos volt, hogy zöa szurkolói kártya használata, mében magyar játékosok alígy a ZTE-szurkolók kártyájuk- kossák a 23 fõs keretet, melykal elsõ osztályú mérkõzéseket nek átlagéletkora 23,2 év. A
jelenlegi helyzet azért is szeis látogathatnak.
– A bérletvásárlást és a rencsés, mert nem okozhat
szurkolói kártyát óriásplakáto- gondot, hogy kötelezõen kell
kon hirdetjük a megyében! Új 21 éven aluli játékost szerepelajándéktárgyak is készültek, tetni. Az elmúlt év eredményei
amelyeket a meccsek alatt, a után lehetetlen volt rutinos
ZTE székházban és az Eger- elsõ osztályú húzóembereket
szeg pontban lehet majd igazolni, de szeretnék a csapamegvásárolni – mondta Tóth tot vonzóvá tenni, hogy ez a
kép változzon. 2-3 éven belül
Krisztián.
Szurkolói kérdések, felveté- az NB I a cél, a Lendvai Miklós
sek között elhangzott, hogy által vezetett utánpótlás nevelhány csatárral, mennyire gól- heti ki a jövõ elsõ osztályú
ratörõ játékkal lép majd pályá- játékosait.
A bajnoki rajton a ZTE 2-0ra a csapat. Válaszában Lõrincz
Emil kifejtette, hogy 13 új játé- ra kikapott Békéscsabán. Az
kos érkezett, sok hadrendet elsõ hazai mérkõzésre lapzárta
kipróbáltak, de a felállás sok után került sor.
Pataki Balázs
tényezõtõl függ, minden játéA www.zalatajkiado.hu képkosnak van támadó és védekezõ feladata is. A stadionfejlesz- galériájában további fotók láttést vizslató kérdésre Devecz hatók az eseményrõl.
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Égi röppályán…
Most ilyen idõk járnak. Nekrológokat ír az ember. Mert
búcsúznunk kell barátainktól.
Nemrég köszöntünk el Polster Petitõl, a kosárlabdázótól, a
gyúrótól.
Most Markolt János hagyott itt bennünket. Asztalosvér
csörgedezett az ereiben. „Mellesleg” válogatott röplabdázó lett.
Ha visszaemlékezem rá, nem nagyszerû játékára gondolok
elsõsorban. Inkább a civil Markolt Jánosra. Arra az emberre, aki
nagy tehetséggel volt megáldva. Mégsem erre gondolok vele
kapcsolatban inkább, hanem a tudásához párosult emberi
tartásra. Nagyszerû játékos volt… és jó ember. Azt mondják, ez
nem túl gyakori párosítás.
Valóban nem. Sajnos egyre több egykori kiváló sportoló, jó
ember hagy itt bennünket a régi ZTE-családból. Markolt János
közéjük tartozik. A sportág klasszikusa volt, s egyben a hétköznapok ritka embere, akivel mindig õszintén lehetett beszélgetni.
Legyen az röplabda, az asztalos szakma, vagy „csak” az élet.
Ahonnan most távozott…, az égi röppályára…
Emlékezzünk rá méltóképpen! Egy 1991-es riporttal. Ez a
cikk is jól bizonyítja, hogy valamikor tényleg létezett a ZTEcsalád. Kiadónk egyik lapjában egy másik sportág zalaegerszegi
kiválósága, az atléta Szakály István készítette vele az interjút.
Olvassák olyan szeretettel a róla szóló írást, mint amilyennel
most mi emlékezünk Markolt Jánosra.
E.E.
***

Az 1970-es évek sikercsapata. Állnak, balról: Tomanóczy Tibor,
Sümegi Pál, Markolt János, Borosnyai Sándor edzõ, Kéméndi
János, Cséve Lajos, Aradvári György, guggolnak: Tóth Jenõ,
Czene Tibor, Hajba Dezsõ, Horváth Pál, Varga Gellért.

A sikereket akkor sem adták ingyen
– Ha röplabdáról, sportról
van szó, természetesen bármikor állok a rendelkezésedre –
biztatott Markolt János, a ZTE
egykori kiváló röplabdázója,
majd edzõje. Bár mostanában
kora reggeltõl késõ estig foglalt, pillanatok alatt megegyeztünk az interjú idõpontjában.
– Jancsi, mesélj a régi szép
idõkrõl! Tényleg olyan szép
volt?
– Persze, hogy szép volt,
hiszen 1964-ben, mikor Veszprémben másodikos gimnazistaként elkezdtem röplabdázni,
16 éves fiatal voltam.
A magas növésû fiatalemberre felfigyelt az Újpesti Dó-

zsa, s elvitték Budapestre. Zalaegerszegre pedig úgy került,
hogy az NB II-es bajnokságot
nyert ZTE-t meg kellett erõsíteni. Váczy Gyõzõ és Sümegi
Pali, akikkel Veszprémben
együtt röplabdázott, hívták, s
1968 januárjában Aradvári Gyurival együtt leigazolta a ZTE.
– Nagyon szép idõszak volt
ez! Talán te is emlékszel, hogy
az akkori csapatból öten laktunk a ZTE-szállón, amit akkor
nemes egyszerûséggel „Bikaszállónak” neveztünk. Újonc,
sikerre éhes csapat voltunk, s
mint a város elsõ NB I-es
együttesét, a közönség is kegyeibe fogadott. Kizárólag a

Válogatottként, 25 évesen…

Nagyszerû röplabdázó, kiváló sportember volt…

röplabdáért játszottunk, hogy
úgy mondjam kedvtelésbõl. A
pénz minket nem fertõzött
meg. Persze a sikereket akkor
sem adták ingyen. Mindegyikünk reggel 6-tól délután 2-ig
ledolgozta a munkaidejét, aztán irány „haza”, a szállóra, s
már lent is voltunk a salakos
röplabdapályán. Rövid pályaelõkészítés után az edzés kezdetéig jó másfél órát játszottunk a saját kedvünkre, majd a
„hivatalos” edzés után vérre

menõ sörmeccseket vívtunk
szép számú közönség elõtt.
Talán ennek a heti 3-szor 4-5
órás edzésnek köszönhetjük,
hogy bajnoki mérkõzéseken
2:2-es állásnál soha nem kaptunk ki. Az is nagyon jó volt,
hogy a közös szállón lakó, különbözõ sportágak versenyzõin kívül szinte mindegyik
zetés ismerte a másikat. Barátkoztunk, beszélgettünk, s kijártunk egymás mérkõzéseire
szurkolni.
– Mit gondolsz, napjainkban ez már nincs így?
– Nem csak napjainkban,
hanem már legalább egy évtizede megszûnt ez a sportbaráti kapcsolat. Amióta a ZTE
nagy klub lett, számos olyan
ember került ide, akinek semmi köze nem volt sem a sporthoz, sem a klubhoz. Aztán betört a sportba a szabályozatlanul osztott pénz. Utána jött az
idõhiány, most pedig már egy
olyan klubszoba sincs, ahol
össze lehetne jönni.
– Hány éves korodig voltál
versenyzõ?
– Válogatott elõször 1972ben lettem. Ugyanabban az évben beiratkoztam a Soproni
Faipari Egyetemre. Munkahelyem, a Mûbútor Ktsz számított rám. Épp akkor, amikor a
legjobb lehettem volna, tették
fel a kérdést: sport vagy munka? Mivel amatõr voltam, s a
munkahelyen nyújtott teljesítményembõl kellett megélnem,
végül is a munkahely mellett
döntöttem.
– Edzõje is lettél a csapatnak. Hogyan, mikor?
– Néhány évre elszakadtam
a sporttól. De 1981-ben a szakosztály vezetõi megkerestek.
Borosnyai Sanyi, az edzõ megbetegedett, s tréner kellett a
csapathoz. Jól esett, hogy

gondoltak rám. Akkor 30 ember munkáját irányítottam,
mint a fûrészüzem vezetõje.
Most is sajnálom, hogy a ktsz
elnökét a ZTE megkeresésére
kész tények elé állítottam.
Hogy elvállaltam a csapat irányítását, abban döntõ szerepe
volt annak, hogy megmaradt a
személyes
kapcsolatom
a
játékosokkal. Többükkel még
együtt küzdöttem. A csapat
akkoriban vergõdött. Egy évre
ki is estünk. Nagy volt az
elvándorlás. A saját nevelésû,
kész játékosaink mind eltávoztak. Ennek ellenére vállaltam a
csapatot, s egy év alatt vissza is
kerültünk. Közben az újabb
nemzedék is beérett.
– Aztán egyszer csak nem
te voltál már az edzõ…
– Az 1987-es esztendõt soha nem felejtem el. Bejelentették, hogy a ZTE lead minket,
ha csak nem találunk magunknak támogatót. Akkor segített
a bútorgyár és az állami gaz-
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Túléltük ezt a válságot is, de
újra elindultak a városból a
saját nevelésû játékosaink. Ez a
tendencia sajnos a mai napig
is tart. Aztán 1989-ben meguntam az örökös szélmalomharcot. Beleuntam az örökös
kéregetésbe. A munkának sem
sok értelme volt, hiszen másoknak neveltünk. Akkor azt
mondtam, hogy elég! A szakmámat mindig is szerettem.
Asztalos dinasztia vagyunk.
– Tartod a kapcsolatot?
– Kevés szabadidõm van. A
szakosztály munkájában nem
tudok résztvenni, de a személyes kapcsolataim megmaradtak.
– Mit szólsz a csapat jelenlegi helyzetéhez? Tudsz-e megoldást?
– Gyenge a játékosanyag.
Rendkívül alacsony a csapat.
Nagyon nehéz lesz bentmaradni az NB I-ben.
Van viszont egy nagy vágya.
Vállalkozó barátaival segítenek
támogatókat keresni, hogy leg-
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás
Együtt két generáció az 1970-es években. Álló sor, balról:
Aradvári György, Markolt János, Koller Jenõ, Borosnyai Sándor
edzõ, Varga Gellért, Sümegi Pál, Tomanóczy Tibor, alsó sor:
Czene Tibor, Takács László, Révész Béla, Horváth Pál, Kéméndi
János, Simon László.

daság. Megpróbáltunk önállóan dolgozni. A Zala Bútor át
is vette volna a csapatot.
– Min „csúszott meg” az ügy?
– Nem kapta meg a bútorgyár a biztosítékot a klubtól,
hogy a játékosok maradhatnak
a régi munkahelyükön és a
ZTE-tõl kapott lakásokban. Ennek hiányában a gyár nem
akarta tönkretenni, nem merte
vállalni a csapatot. De támogatónak továbbra is megmaradt.

alább a volt egerszegieket
visszahozzák. Akinek van valami kötõdése a városhoz, az biztos visszajön, s nem mer lélektelenül játszani. Itt ismerik, s
minden nap az emberek szemébe kell nézni.
– Hibáztatom a város sportvezetõit, mert biztattak bennünket, hogy neveljünk tehetségeket. Az lett a vége, hogy a
zalaegerszegi fiataloknak nem
jutott munkahely a városban…

www.zalatajkiado.hu
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„Lecsó-ünnep” Zalaegerszegen
Mányoki Attila újabb nagy bravúrja

Balaicz Zoltán alpolgármester is köszöntötte Mányoki Attilát.

Sokan gratuláltak a nagyszerû teljesítményhez a világklasszis
hosszútávúszónak.
Mányoki Attila lapunk kérMányoki Attila – ahogy a
barátai és rajongói becézik: désére elmondta: csupán az
Lecsó – augusztus 13.-án érke- elsõ két órában érezte, hogy
zett haza Zalaegerszegre. Elsõ- kissé nehezebben teljesíti a
ként Gyutai Csaba polgármes- saját maga által támasztott elváter és Balaicz Zoltán alpol- rásokat, de eszébe sem jutott
gármester köszöntötte a város egyetlen percig sem a feladás
büszkeségét, aki szurkolók, gondolata.
Azt végig tudta, hogy fizitisztelõk és az újságírók gyûrûjében mesélt a Japánban vég- kailag és felkészültségben nagyon jó formában van és hitt
rehajtott bravúrjáról.
Mint ismeretes, Mányoki magában és abban, miszerint
Attila elsõ magyar sportoló- végig tudja csinálni a csaknem
ként úszta át a Cugaru-szorost, 8 órás embert próbáló feladaamely 31,7 km-es távot jelent tot. Mányoki Attila hozzátette:
és ezt mintegy 7 óra 29 perc attól kissé tartott, hogy ennyi
alatt sikerült teljesítenie. A vi- idõ alatt majd nem tudja vélágon egyébként a 13. olyan gigúszni a távot, hiszen az idõsportolóként tartják számon, járási viszonyok és egyéb, elõakinek sikerült átúsznia az em- re nem látható akadályok akár
15 órásra is elnyújthatták vollített szorost.

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

na a táv megtételének idõtartamát.
Balaicz Zoltán alpolgármester nemcsak a város egyik vezetõjeként, de zalaegerszegi
lakosként is büszkén nyilatkozott Mányoki Attila teljesítményérõl. Maga is több alkalommal volt részese olyan középiskolai elõadásoknak, ahol Lecsó
a fiataloknak arról beszélt,
hogy mire tesz képessé a kitartás és a sport szeretete. Az elõadások után – tette hozzá Balaicz Zoltán – mindig volt
olyan ifjú, akinek motivációt
jelentett a jövõjére nézve Mányoki Attila életfilozófiája.
A város az Ocean's Seven
sorozat eddigi 2 állomásának

részvételéhez szükséges anyagiakból 1 millió forintot különített el Attila felkészüléséhez, mely keretet a következõ
5 állomás esetében is biztosítja
a sportolónak.
Balaicz Zoltán arról értesült, hogy az egyik legnagyobb
közösségi portálon több tucat
zalaegerszegi kezdeményezte,
hogy a zalaegerszegi uszoda
vegye fel hivatalosan Mányoki
Attila nevét. Mivel azonban élõ
személyrõl van szó, ezért mindenekelõtt az érintettet kell
majd megszólítaniuk közvetlenül a kezdeményezõknek –
kommentálta
az
alpolgármester.
Zsuppán Beáta

AKCIÓ
2014. július 1-étõl
A kamatozó betétszámlán lekötött betétek

6 hónap lekötés esetén évi

3,25%
12 hónap lekötés esetén évi

3,5%
kamatot fizet a Hitelszövetkezet
A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése,
illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes.
(* A konstrukció számláról lekötött, fix napra lekötött, fix kamatozású
betétforma.)
( 180 nap lekötés - kamat évi 3,25 % (EBKM: 3,29 % )
( 360 nap lekötés - kamat évi 3,5 % ( EBKM: 3,55 % )

Az Akciós lekötött betétek esetén egyéb számlavezetéshez
kötött kamatprémiumot nem ad a Hitelszövetkezet.
Az akció visszavonásig érvényes !!!
Széchenyi István Hitelszövetkezet
Igazgatósága

