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Megyenapi díjátadó ünne-
pi közgyûlést tartott szep-
tember 13.-án a

, a
. A

Himnusz közös eléneklését
követõen az

játéka és
elõadásában a Repub-

lic együttes, Az erdõ közepén
címû dala csendült fel, majd
Vass Albert: A Láthatatlan lo-
bogó címû versét

olvasta fel.
elnök be-

szédében e nap jelentõségét a
számvetés és a kitüntetés lé-
nyegében jelölte meg. Mint
mondta, az idõk során a megye
szerepe megváltozott sokféle
tekintetben, de az, ami állan-
dó, az itt élõk identitása, mun-
kaszeretete, és a hely adta ter-
mészeti adottságok.

A tervek között említette a
turisztika és az önkormányzati
infrastruktúra terén elért eddi-
gi fejlesztések bõvítését, az
ipari parkok létesítésének fon-
tosságát. Kiemelte a megye
kulturális értékeinek megóvá-
sát, melynek egyik felemelõ
pillanataként említette a Zala-
vári Történelmi Emlékpark lét-
rehozását. Jelentõs felújítás-
ként tett említést az

, a
és a megye városairól,

Zala Megyei
Önkormányzat Zalaváron
Történelmi Emlékparkban

Egerszeg Vonós-
ötös Perlakiné Vigh
Valéria

Szépligeti
Mátyás

Manninger Jenõ

Egervári
Várkastélyról Festetics-kas-
télyról

Értéket teremtenek és közvetítenek
Ünnepi közgyûlés Zalaváron

A kitüntetettek. Alsó sor balról: Molnár Ferencné, Tunkel Nándor, Adorján József, Ónodi Jó-
zsefné. Középsõ sor balról: Kozma István, Léránt Viktória, Gálné Németh Ildikó, Bakonyi Erzsé-
bet, Fehér Etelka, Fonyó Viktória, Horváth Hajnalka. Felsõ sor balról: Szemes Béla, Horváth
Orsolya, Pelényi Márton, Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke, Gróf Zsolt, dr. Dömötör Károly,
Stégli János.

Passuth László népszerû
regényének címe némi vál-
toztatással illett a magunk mö-
gött hagyott napokra. Esõisten

Esõisten siratta Zalát...
– majd belefulladtunk záporozó könnyeibe

Zúdul a víz a lendvadedesi záportározóból.

Fotó: Goór ZsoltFotó: Goór Zsolt
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(Folytatás az 1. oldalról)

melyek a kulturális turizmus
szerves részét képezik. A le-
köszönõ elnök utalt a megye-
gyûlés élén eltöltött nyolc év
eredményeire, majd jelezte,
hogy mindezt csapatmunka
révén sikerült megvalósítani. A
felsorolt fejlesztések mellett a
megyében munkálkodó és pél-
daként szolgáló emberek érté-
ket adó és közvetítõ tevékeny-
ségét helyezte elõtérbe. Elis-
merésük egyik állomása a díj-
átadás is azok részére, akik az
élet különbözõ területén alkot-
tak kiemelkedõ teljesítményt.

Manninger Jenõ átnyújtot-
ta a megyei közgyûlés kitün-
tetéseit, elsõként köszöntve

zenetanárt, aki
a hévízi együt-
test alapította és szerettette
meg a komoly, a barokk és a
reneszánsz zenét a gyermekek-
kel, felnõttekkel egyaránt. E
színvonalas, gazdag életút díja-
zásaként a Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetõ címet vehet-
te át. A nyolcvan esztendõs
díjazott meghatódva beszélt a
politikai rendszereken átívelõ
pályájáról, melynek voltak gát-
jai, a mai nap azonban az
elismerést hozta meg számára.

A Zalavári Történelmi Em-
lékparkban tartott közgyûlé-
sen ezen kívül tizenhat díjat
adott át Manninger Jenõ.

Zala megye 2014. évi díja-
zottjai:

zenetanár.
A Musica Antiqua együttes

alapítója, aki tevékenysége ré-
vén több száz kisdiákkal is-
mertette és szerettette meg a
komolyzenét, a barokk és re-

Adorján József
Musica Antiqua

Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ cím:

Adorján József

neszánsz zenét, igényes, zene-
értõ felnõtteket nevelve belõ-
lük. Az együttessel számos szín-
vonalas hazai és külföldi kon-
certet adtak, szakmai munká-
juk elismeréseként díjak és ki-
tüntetések sokaságát nyerték el.

ügyintézõ,
Lenti.

Az adóügyi igazgatásban
hivatástudattal végzett több
évtizedes példamutató, szín-
vonalas munkájáért.

házi-
orvos, Miklósfa-Liszó közsé-
gekben.

Több évtizedes önzetlen,
lelkiismeretes gyógyító és
egészségmegõrzõ munkájának
elismeréséül.

intéz-
ményvezetõ helyettes, Kolping
Gondozási Központ Lenti és
kistérsége.

A szociális ellátás területén
hivatástudattal, szakmai hozzá-
értéssel végzett példamutató
munkája elismeréséül.

A zalai népi kultúra és nép-
dalkincs ápolásáért, megismer-
tetéséért, megõrzéséért vég-
zett magas színvonalú köz-
mûvelõdési tevékenység elis-
meréséül.

közoktatási-ér-
tékelési referens, Zala Megyei
Kormányhivatal, Oktatási Fõ-
osztály, Zalaegerszeg.

A több évtizedes áldozatos
tanári munkásságáért és a

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díj:

Ónodi Józsefné

Zala Megye Egészségügyé-
ért Díj:

Dr. Dömötör Károly

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásáért Díj:

Horváth Hajnalka

Zalai közmûvelõdésért Díj:
Csesztregi Pávakör.

Zalai Pedagógus Díj:
Szemes Béla

magas színvonalú pedagógus
szakmai tevékenységéért.

gimnáziu-
mi tanuló, Vajda János Gim-
názium, Keszthely.

Kiemelkedõ tanulmányi és
versenyeredményei elismeré-
séül.

paraspor-
toló, Zalaigrice. Zala megye pa-
rasport életében játszott meg-
határozó szerepéért, a kima-
gasló országos és nemzetközi
sikerekért, amelyeket fekve-
nyomásban elért.

edzõ, szervezõ,
Zalakaros.

A fiatalok körében végzett
több évtizedes kiemelkedõ és
sokrétû sportoktatói, edzõi és
szervezõi munkájáért.

újságíró,
Nagykanizsa.

Több évtizedes kimagas-
lóan végzett újságírói, fotóri-
porteri és irodalmi alkotótevé-
kenységéért.

Zalaszent-
grót Város Rendõrõrsének õrs-
parancsnoka.

Hivatástudattal végzett, ma-
gas színvonalú lelkiismeretes
munkája elismerésérül. Rend-
kívül jó kapcsolatot alakított ki
a települési önkormányzatok-
kal és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatokkal, amely ha-
tékony együttmûködést ered-
ményez, s elismerést vált ki a
környéken élõk körében.

Az Év Zalai Diákja Díj:
Fonyó Viktória

Zala Megye Sportjáért Díj:
Tunkel Nándor

Zala Megye Ifjúsági Sport-
jáért Díj:

Stégli János

Zala Megyei Sajtódíj:
Bakonyi Erzsébet

Zala Megye Közszolgála-
táért Díj:

Kozma István

Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért Díj:

Kertbarátkör-Egyesület Tófej.

Zala Turizmusáért Díj:
Horváth Orsolya

Zala Megye Fejlesztéséért
Díj:

Gróf és Társai Kft.,

Zala Megye Építészetéért
Díj:

nh. Pelényi Gyula

Zöld Zaláért Díj:
Forrásvíz Természetbarát

Egyesület

Vajda Lajos Díj
Fehér Etelka

Török Irén

A természet és a környe-
zetvédelmi szempontú isme-
retterjesztés és a környezettu-
datos fogyasztói magatartás ki-
alakításában végzett közösség-
formáló tevékenységért.

ügyveze-
tõ, Hévízi Turisztikai Non-
profit Kft.

Zala megye és a Hévíz-Ba-
laton turisztikai térség marke-
ting munkájában végzett ki-
emelkedõ színvonalú tevé-
kenysége elismerésérül.

Pacsa.
Közép-Zala fejlesztéséért,

foglalkoztatási helyzetének ja-
vításért végzett eredményes
munkájáért.

építész,
Zalaegerszeg.

Több évtizedes színvonalas
építészeti tevékenységéért.
2014. áprilisában hunyt el, a
70 - 80-as évek korszakának ki-
emelkedõ építésze volt, aki a
kor kötöttségei ellenére is ké-
pes volt újat létrehozni sajátos,
letisztult stílusával, eszköz-
rendszerével. Tanítómestere
és példaképe volt számos fiatal
építésznek Zala megyében és
azon túl is.

, Gyenesdiás.
A környezettudatos szem-

lélet megalapozásáért, terjesz-
téséért, a hagyományteremtõ
és hagyományõrzõ tevékeny-
ségért, a természet-és kör-
nyezetvédelmi fejlesztésekért.

:
, népi szõttes

készítõ.
A hetési szõttes hazai és

határon túli megismertetésé-
ért, a hagyományõrzésért.

Értéket teremtenek és közvetítenek
Ünnepi közgyûlés Zalaváron

Manninger Jenõ méltatta a kitüntetettek munkásságát.

Zala Megye Díszpolgára, Adorján József pohárköszöntõt mond.
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Szeptember 24-e
ün-

nepe.
„1218. augusztus 1-én éj-

szaka Barcelonában a Boldog-
ságos Szûz látomásban buzdí-
totta Nolascói Szent Pétert a
fogolykiváltó rend alapítására.
Mint rendi ünnepet a pápa
1615-ben hagyta jóvá. (…) Az
ünnep 1969-tõl nem szerepel a
liturgikus naptárban, de a Fo-
golykiváltó Boldogasszony tisz-
teletének tartalma bõvült a
szenvedélybetegek, a különbö-
zõ függõségekben szenvedõk
szabadulásának kérésével.”

Fogolykiváltó Boldogasz-
szony napja ma is „sátoros”
ünnep. Számos helyen tarta-
nak ilyenkor búcsút, ahol év-
rõl évre zarándokok tömege
jelenik meg és fohászkodik a
szabadító . Ko-
rábban a világháborús fogság-

Fogoly-
kiváltó Boldogasszony

Szûzanyához

Fogolykiváltó Boldogasszony
– új „szerepkörben”

ban sínylõdõk kiváltásáért fo-
hászkodtak a hívõk, mára in-
kább a lelki rabságból való
szabadulásunkért könyörgünk.
Imádkozunk a kábítószerese-
kért, az alkoholistákért, a tes-
tiség-, a szerencsejátékok - és
minden más káros szenvedé-
lyek rabjaiért.

Napjainkban igazán nagy
szükség van erre „… hiszen az
Élet tagadása államok feletti
szervezett formákat ölt. Ma az
igazság tagadása nem csak ha-
zugság, hanem annak relativi-
zálása. Ma az a jó, ami nekem
jólesik, a carpe diem, és a sze-
retet puszta szexualitássá válik.
Ma a szépet, a tisztát, a szentet
tagadó szellemiség a divat, és a
média erejével hatol be a csa-
ládok otthonaiba.”

(Idézett szövegrészek: In-
ternet.)

f.l.

Évrõl évre zarándokok tömege keresi fel szûkebb pátriánk
nevezetes kegyhelyét, a búcsúszentlászlói templomot.

Dr. Pál Attila

Fi-
desz-KDNP

– Mi a megyegyûlés felada-
ta, mit tesz, miért fontos a te-
vékenysége, különösen most, a
2014-2020-as idõszak uniós
forrásainak felhasználása ide-

az elmúlt
négy évben a megyei közgyû-
lés alelnökeként vett részt a
megye feladatellátásának átala-
kításában. Az októberi önkor-
mányzati választásokon a

Zala megyei lista-
vezetõjeként indul, s amennyi-
ben a pártszövetség gyõzni
fog, a megyei közgyûlés elnöki
posztját töltheti be.

„Fejlett, erõs Zala megyét szeretnénk!”
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Fidesz-KDNP megyei listavezetõjével

jén? Miért fontos, hogy a
megye és a megyei jogú vá-
rosok összefogjanak?

– A megyei közgyûlés nem
más, mint a megye minipar-
lamentje. A megyei jogú váro-
sok kivételével (az ott élõk eb-
ben a szavazásban nem vesz-
nek részt) három szavazólapot
kapnak a településeken élõ
polgárok. Az elsõn a polgár-
mesterre, a másodikon az ön-
kormányzati képviselõkre le-
het szavazni. A harmadikon a
pártok nevei szerepelnek,
amelyre szavazhatnak, és ez

alapján áll majd ösz-
sze a „megye parla-
mentje” – mondja dr.
Pál Attila. – Ha a Fi-
desz-KDNP többsé-
get szerez Zalában,
ugyanúgy, mint az
országban, akkor ön-
állóan vezethetjük a
megyét. Tehát októ-
ber 12-én a pártok
közül a 3. helyen
szereplõ Fidesz-KDNP
lista a nyerõ!

– A szavazásnak
tehát ez a politikai
tétje, de van gaz-
dasági-területfejlesz-
tési súlya is. Hogyan
változott a megye
szerepe az elmúlt
években?

– Ma már nem egy több-
ségében intézményfenntartó
szervezet. Terület- és gazda-
ságfejlesztéssel komolyan fog-
lalkozó feladatot kaptunk a
kormánytól és számon is kérik
majd tõlünk a megvalósításo-
kat. Ezért az elmúlt években
elkészítettük Zala megye gaz-
daságfejlesztési programját. A
partnerségi megállapodás meg-
köttetett Brüsszel és Magyaror-
szág között a következõ hét
évre, és októberben már az
elsõ pályázatokat ki is írhatják.
Ami a megyei területfejlesztési
programban szerepel, az való-
színûleg nagy többséggel zöld
utat kap. Az igények és a fel-
merült források összehasonlí-
tásánál kell okos sorrendet fel-
állítani, mert az igény nyilván
többszöröse a rendelkezésre
álló pénznek.

– Mekkora összegrõl van
szó?

– A források nagyságrendje
a következõ hét évben a terü-
leti operatív program szerint
15 milliárd forint, ezen felül 11
milliárd a kisvárosi keret és a
megyei jogú városok számára
is biztosítanak több milliárd
forintot. Mindebbõl adódik,
hogy Zalának a megyei jogú
városokkal nagyon jó, harmo-
nikus és kiegyensúlyozott kap-
csolatot kell fenntartania. A
közös gazdasági elképzelést –
munkahelyteremtés, termelõ
beruházások indítása, a fiata-
lok itthon tartása, a kis-és kö-
zépvállalkozások támogatása –
erõsíteni kell, segíteni egymást
a célok elérésében. Tisztelettel
kérem a választópolgárokat,
hogy minél többen vegyenek
részt 2014. október 12.-én az
önkormányzati választáson, és
szavazataikkal támogassák a
Fidesz-KDNP valamennyi je-
löltjét!

Dr. Pál Attila – A megyei közgyûlés nem
más, mint a megye miniparlamentje.

A megyei közgyûlések komoly terület- és gazdaságfejlesztés-
sel foglalkozó feladatokat kaptak a kormánytól.
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Esõisten siratta Zalát...
– majd belefulladtunk záporozó könnyeibe

siratta Zalát (s több más me-
gyét is), úgy záporoztak köny-
nyei, hogy majd beleful-
ladtunk.

megye, a
, a

(folytathatnánk a sort)
a vezetõ hazai hírek élén. Le-
mondtunk volna szívesen er-
rõl a népszerûségrõl.

Küzdöttek a vízzel az em-
berek... Elismerés, köszönet és
tisztelet jár ezért a helytállá-
sért. Most ilyen nyarunk és
ilyen õszelõnk van. A meteo-
rológusok még nem fejtették
meg az okát ennek az özön-
víznek.

Hamarosan mûködésbe lép
majd az összeesküvéselmélet-
gyártók fantáziája, hogy rájöj-
jenek a rendkívüli csapadék-
bõség titkára.

Zala Principális,
Lenti, Lendvadedes Mura,
Letenye, Murarátka, Murasze-
menye

Az emberek addig is dere-
kasan dolgoztak (dolgoznak) a
gátakon, küzdöttek (küzde-
nek) az elemekkel.

A Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munkatár-
sai, a megyei kormányhivatal,
az önkormányzatok dolgozói,
tûzoltók, rendõrök, katonák, a
veszélyeztetett települések la-
kói, nagyon sok önkéntes küz-
dött azért, hogy ne következ-
zen be a katasztrófa. Munkáju-
kat, kitartásukat eddig siker
koronázta, de még tart a küz-
delem.

Talán Esõisten is feladja,
látva az itt élõ emberek el-
szántságát, kitartását.

Most már jöhetne az a bi-
zonyos öreg hölgy, a vénasszo-
nyok nyarának réteket, szántó-
földeket, kerteket szárító me-
legsége!...

E.E.

(Folytatás az 1. oldalról)

Árvízi védekezés Murarátkánál. A Zala Alibánfánál.

Rigó Csaba kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság elnöke (jobbról) és Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója tájékoztatja az újságírókat a
kialakult helyzetrõl.

82 önkéntes indult útnak Zalaegerszegrõl a kormányhivatal
állományából, hogy segítsen a Mura melletti védekezésben.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Fotó: Mirkó ImreFotó: Mirkó Imre Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Mármint a liberalizmus és
a demokrácia.

tusnádfürdõi
beszéde hatalmas vihart kavart
a balliberális oldalon. A minisz-
terelnök azt találta mondani
(amúgy nem elõször), hogy a
liberalizmus ideje lecsengett
és új társadalmi berendezke-
désre, illiberális, munka alapú
államra van szükség.

Orbán Viktor

„Il” legyen, vagy „szemkilövetõs”?
A kormányfõ okfejtése rend-

kívüli módon szíven ütötte a
baloldalt, de mondhatni világ-
szintû rengést okozott az un.
liberális demokrácia nemzet-
közi képviselõi körében is. Si-
kolyok és hörgések szakadtak
ki a demokráciát féltõk szegy-
csontja alól; szerintük Orbán
víziója végképp lerombolná
azt a keskeny pallót is, amely

még átjárást enged a szabad, a
liberalizmus emlõjén viruló
Európába.

min-
denki megszólalt, aki úgy gon-
dolja, hogy legfõbb dolga a
magyarországi demokrácia fél-
tése, óvása. Orbánt a letûnt
totalitárius diktatúrák vezérei-
hez, és a
történelem jelenkori etapjá-
ban diktátornak kikiáltott

hasonlították. Miköz-
ben velõtrázó jajveszékelésü-
ket hallgatja a jámbor halandó,
óhatatlanul visszapereg 2006
õszének eseménysora.

volt ak-
kor Magyarország miniszterel-
nöke. Gyurcsány, akinél (ige-
hirdetései szerint) nincs na-
gyobb, demokrata és liberális.
Nem „il”, hanem olyan igazi,
szóval „nyugatos”. Nos, ennek
a virtigli liberális demokra-
tának a regnálása idején a
rendõrség rárontott a békés
tüntetõkre. Volt, akinek a
csontja törött a gumibotos

Bécstõl New Yorkig

Hitlerhez, Sztálinhoz

Pu-
tyinhoz

Gyurcsány Ferenc

attaktól, aki még rosszabbul
járt, annak a szemét lõtték ki;
vér folyt a pesti utcán, mint
1956-ban. Történt mindez a
szabad, liberális demokrácia
jegyében…

És most Orbán Viktor mást
gondol a világról. Természete-
sen szó nincs arról, hogy a mi-
niszterelnök tagadná a klasszi-
kus liberalizmus alapeszméit,
az illiberális állam orbáni ví-
ziója arról szól, hogy a szabad-
ság fogalma ne egyezzen a
parttalan szabadossággal, a
tisztességes haszonszerzés le-
gyen megkülönböztethetõ az
umbuldák által összeharácsolt
milliárdoktól, s hogy a rend
kritériuma ne feleljen meg a
szemkilövetés gyakorlatának.
Hogy ne az államot mûködtetõ
adók elcsalói, a spekuláció, a
korrupció gátlástalan lovagjai
tömjék meg zsebüket a mun-
kából élõk kárára.

Errõl lenne szó. Lehet vá-
lasztani az alternatívák közül.

f.l.

Orbán Viktor tusnádfürdõi beszéde nagy vihart kavart a bal-
liberális oldalon. Pedig csak arról beszélt, hogy munka alapú
államra van szükség.

Gyurcsány Ferenc regnálása idején a rendõrség rárontott a
békés tüntetõkre, lehet választani!
Szabadon.

Esély...

– Szívecském, a kampányom közben odajött hozzám egy
ember, és azt mondta, hogy szüksége lenne egy ilyen jó
bohócra a cirkuszában...
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Pontosan egy hó-
nap van vissza az ön-
kormányzati választá-
sokig.

fél tucat polgár-
mesterjelölt méret-
teti meg magát ok-
tóber 12.-én. A

közvélemény-
kutatása szerint a
legnagyobb eséllyel

, a
jelöltje

pályázik e tisztségre.
Vele beszélgettünk.

– Hú, ez nehéz
kérdés volt elsõre!
Szerintem dr. Gyime-
si Endre, a város ko-
rábbi polgármestere,
aki kiváló levéltáros,
meg tudná mondani.

Zalaegersze-
gen

Za-
latáj

Balaicz Zoltán Fi-
desz-KDNP

– Tudja, hogy
hány éves volt Za-
laegerszeg legfiata-
labb polgármestere,
amikor beiktatták
hivatalába?

– Én is. Várhidi

„Az elsõ helyen csak Zalaegerszeg érdeke állhat!”
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjével

s a közönség, vagyis a válasz-
tópolgárok támogatása dönt.
Nem alapvetõ követelmény az
életkor, nem példa nélküli,
hogy 36 évesen polgármester
lehet valaki, de ezt döntse el az
a közösség, vagyis Zalaeger-
szeg lakossága, amelynek szol-
gálatába szegõdik a majdani
városvezetõ.

– Ez alapvetõen igaz, de
ügyeltünk arra, hogy minden
generáció képviselve legyen.
Gondoljunk csak dr. Tóth Lász-
lóra, a jelenlegi közgyûlés Fi-

– Fiatal polgármesterjelölt-
höz fiatalos csapat tartozik.
Ez jellemzi a Fidesz-KDNP
képviselõjelölt-gárdáját Zala-
egerszegen…

desz-KDNP frakciójának veze-
tõjére, aki a rendszerváltás,
vagyis 1990 óta a közgyûlés
tagja. De említhetem Herkliné
Ebedli Gyöngyit és Dékány
Endrét, akik már 16 éve meg-
határozó szereplõi a közgyû-
lésnek. Aztán jönnek a közép-
generáció tagjai, akik velem
együtt 2006 óta képviselõk,
mint Sümegi László, Makovecz
Tamás vagy Sándor Dénes
György. S itt vannak a fiatalok,
a debütáló jelöltek. Ez három
korosztály, ami véleményem
szerint jó üzenet a választópol-
gároknak. Együtt van a rutin, a
tapasztalat, az új lendület; a
polgármesternek – amennyi-
ben bizalmat kapunk – pedig
az lesz a feladata, hogy olyan
egységes csapatot kovácsoljon,
amely az eredményes és ha-

tékony városvezetéshez szük-
séges.

– Édesapjának – mint
régóta a sajtó területen dolgo-
zó televíziós szerkesztõnek,
operatõrnek – van rálátása a
politikára, annak árnyolda-
laira is. Nem mondta azt,
hogy fiam, ez nem a te te-

rületed?! Az anyai aggódásról
nem is beszélve…

– Miért változott meg a
véleményük?

– Korábban igen, most már
nem.

– Az igazi félelem szüleim-
ben a 2000-es évek közepén
volt, amikor 2005-ben dr. Gyi-
mesi Endre felkért kampány-
fõnökének. Édesapám – aki
benne volt a napi politikai tör-
ténésekben – azt gondolta,
hogy megmaradok a szakpoli-
tikánál, a felsõoktatásnál, az
oktatáspolitikánál. Aztán kam-
pányfõnök lettem, kilencszer
egymás után, majd bizottsági
elnök, végül alpolgármester.
Belátták, hogy ez egy kijelölt
pálya. A féltést azóta felváltotta
a bíztatás, természetesen kellõ
aggódással párosulva.

– Tehát nem az volt a vég-
sõ cél, hogy kampányfõnök-
világbajnok legyen!

– Hogyan viseli a kam-
pányt Balaicz Zoltánné?

– Ezzel azért tisztában kel-
lett lennie…

– Nem! Pontosan annyi
idõs voltam, amikor kampány-
fõnök lettem, mint most Bali
Zoltán, a jelenlegi stábvezetõ.
Azzal ijesztegetem, hogy a kö-
vetkezõ tíz évre újra megvan a
kampányfõnökünk.

– 2005-ben ismertem meg
a feleségemet, Editet. Zalaeger-
szegen tanított, aztán úgy hoz-
ta a sors, hogy külföldön kel-
lett munkát vállalnia. Hosszú
idõ után kapott állást a Dózsa-
iskolában. Ezt követõen dön-
töttünk úgy, hogy hivatalos
formában is összekötjük éle-
tünket. Nincs könnyû hely-
zetben, sok mindent ki kell
bírnia mellettem.

– Már az elõzõ években –
az alpolgármester párjaként –

Lajos jogász 1900-ban, 29 éve-
sen lett Zalaegerszeg polgár-
mestere és hét éven keresztül
töltötte be ezt a funkciót. Be-
vallom: ezt az információt dr.
Gyimesi Endrétõl szereztem.
Ön már csak második lehet a
36 évével, ha bizalmat kap a
polgároktól…

– S még mondja valaki, hogy
csak érett korban kerülhet
ilyen magas funkcióba az em-
ber. Ami engem illet, szeret-
ném óvatosan kezelni az esé-
lyeket, megtisztelve ezzel rivá-
lisaimat és a választás fontos-
ságát, komolyságát. Valameny-
nyien azonos rajtvonalról star-
tolunk, s a pillanatnyi forma, a
felkészültség, az állóképesség,

Balaicz Zoltán: 36 évesen lehet Zala-
egerszeg polgármestere, ha bizalmat kap
a választópolgároktól.

Együtt van a rutin, a tapasztalat és a fiatalos lendület. A Fidesz-KDNP zalaegerszegi jelöltjei
(balról): ifjú Sándor Dénes György, Bognár Ákos, Gecse Péter, Makovecz Tamás, Herkliné
Ebedli Gyöngyi, Dékány Endre, Balaicz Zoltán, Sümegi László, Orosz Ferencné, dr. Tóth László,
Galbavy Zoltán, Bali Zoltán és Böjte Sándor Zsolt.

Csapatkovácsolás egy jótékonysági rendezvényen. Mi került a
kondérba?...
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ízelítõt kapott abból, hogy mit
kell elviselnie egy politikus
mellett. A mostani helyzetben
azonban még nagyobb türe-
lemre, lemondásra van szük-
ség. Szerencsére remek közös-
ségi ember, sok programra el-
kísér. Néha aztán tanulságos
észrevételeket kap politikus fe-
leségektõl, mint például a nagy-
családos Vigh László, illetve a
kétgyermekes Gyimesi Endre
nejétõl, hogy mire számíthat.
Lehet, hogy ez a lelkesedés
idõvel alábbhagy majd…

– Ez a dolgok természetes
rendje!

– Azt mondtuk, hogy egy
új, lendületes, pozitív hangula-
tú kampányt szeretnénk foly-

– A Balaicz-családban azon-
ban még nincs utód. Gondo-
lom, ebben a ciklusban nem
marad el a gyermekáldás...

– A kampány sûrûjében
vagyunk. Mik az eddigi ta-
pasztalatok?

tatni. Nem foglalkozunk az el-
lenfelekkel, nem megyünk be-
le személyeskedésekbe. A saját
programunkat szeretnénk be-
mutatni, azt közvetíteni. A
visszajelzés ezzel kapcsolatban
nagyon kedvezõ. Szeptember
30-ig folytatjuk az aláírásgyûj-
tést, annak érdekében, hogy
minél több polgárhoz szemé-
lyesen eljussunk és kérjük a vé-
leményüket, javaslatukat, akár
kritikájukat. Ezt a munkát
mintegy kétszázan segítik. Az
emberek kedvelik ezt az új
szemléletmódot, s ez elõreve-
tít egy új összefogást, amikor
félre tehetünk minden politi-
kai acsarkodást. Amikor majd
feláll az új testület, attól kezd-
ve arra kell koncentrálnia va-
lamennyi képviselõnek, hogy
az elsõ helyen csak Zalaeger-
szeg érdeke állhat! Ezért érde-
mes dolgozni, s ezt a célt kell
szolgálni!

Ekler Elemér

Balaicz Zoltán nejével. Nem könnyû politikus feleségének
lenni: türelmet, megértést, lemondást követel.

Hétfõn látott napvilágot a
hír, hogy lemondott

, az pártigazgató-
ja. A lemondott szocialista fõ-
pártfunkci közleményében az-
zal indokolta lelépését, hogy
érzése szerint elfogyott körü-
lötte a levegõ. Amint írta, az
utóbbi idõben azt tapasztalta,
hogy elveszítette párttársai bi-
zalmát, s hogy benne látják a
gátját annak, hogy az új pártel-
nök, megvalósít-
sa a programját.

A nem túl buzgó médiafo-
gyasztó igazából ritkán találko-
zott Velez Gábor nevével. A kö-
zelmúltban viszont

, a szocialistákhoz közel
álló blog volt fõszer-
kesztõje teregetni kezdte a szo-
cialisták szennyesét. Németh
többek között arról beszélt,
hogy az MSZP a 2010-es vá-
lasztások elõtt titkosszolgála-
ti eszközökkel megfigyeltette

Velez
Árpád MSZP

Tóbiás József

Németh
Gábor

Egyenlítõ

Nem zörög a haraszt?...

volna
feleségét. A volt fõszer-

kesztõ szerint a szocialisták
részérõl azzal keresték meg,
hogy kövessék Lévai Anikót vi-
déki útjain, s gyûjtsenek olyan
kompromittáló adatokat, me-
lyeket fel lehet használni a mi-
niszterelnök lejáratására is a
kampányban.

„A 2010-es országgyûlési
választások elõtt egy kicsivel
keresett meg Velez Árpád,
hogy van tudomása olyan gaz-
dasági machinációkról, amik-
kel egyébként elõ lehetne se-
gíteni Mesterházy Attila kam-
pányát. Egész pontosan arról
beszélt, hogy Lévai Anikónak
vannak olyan vidéki útjai, ame-
lyek egyébként Orbán Viktor-
ra nézve is terhelõ információ-
kat hordozhatnak magukban.
És mondta, hogy ez egy marha
jó téma lenne egy belemenõs

Lévai Anikót, Orbán
Viktor

Velecz Árpád úgy érzete, hogy elfogyott körülötte a levegõ.

Aggodalom

– Hallod haver, most alighanem komoly veszély fenyegeti
a szabadságeszményünket... Orbán valami munkaalapú
társadalmi berendezkedést emleget!...
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

újságírónak. Ezért mondta, hogy
keressem Mesterházy Attila
egyik barátját, Boros Györgyöt,
aki egy biztonságtechnikai
cégnek a vezetõje. És õ tud in-
tézni olyan eszközöket, amik-
kel ezeket az utakat akár le is
tudjuk követni, dokumentál-
ni.” – Németh Gábor mondta
ezeket, s közben kilátásba he-
lyezte, hogy további, a szocia-
lista pártot kompromittáló ada-
tokat fog a közzel megosztani.

A most lemondott Velez
Árpád köztudottan a pártel-
nök, a megrendítõ választási
vereségek után lemondott

híve volt a
párton belül. Óhatatlanul fel-
merül az emberben a kérdés,
hogy most, miután Tóbiás Jó-
zsef vezeti a pártot, nem ka-
pott-e esetleg belülrõl, felülrõl
némi inspirációt, hogy leadja a
kulcsot. Az MSZP-nek a folyó
kampányban aligha jönne jól

Mesterházy Attila

egy újabb botrány, amit esetleg
Németh Gábor „szennyestere-
getõ” akciója gerjeszthet a saj-
tóban, a közbeszédben.

A következõ napok választ
adhatnak arra, hogy mi inspi-
rálta valójában Velez Árpád
hirtelen lemondását. Majd
megtudjuk. Vagy nem. De: régi
igazság, hogy nem zörög a
haraszt…

f.l.
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Az ha-
marosan leköszönõ elnöke,

személye-
sen hozta és adta
át az unió és
hazánk hét évre szóló partner-
ségi megállapodásának doku-
mentumait, amit a felek a hely-
színen láttak el kézjegyükkel.
A leköszönõ bizottsági elnök
(hajdani portugál miniszterel-
nök) részérõl a személyes
megjelenést akár vehetjük na-
gyon udvarias gesztusnak is,
ami részben kompenzálja a bi-
zottság hazánk ellen folytatott
és nagyrészt alaptalan áská-
lódásait.

Barroso tehát súlyt helyez
arra, hogy vele kapcsolatban
inkább a szépre emlékezzünk
a jövõben. Aligha hiszem ugya-
nis, hogy még huszonnyolc-
szor kezébe venné a vándorbo-
tot és a tagországok fõvárosai-
ba zarándokolna az értékes
iratcsomagokkal.

Az aktus kapcsán érdemes
arról elmélkedni, hogy miként
is állunk mi az EU-val anyagi
(pénz) ügyek tekintetében, hi-
szen a köré épített közbeszéd
tele van valótlan, enyhén vagy
súlyosan félreértelmezett elbe-
szélésekkel. A balliberális ol-
dalról sulykolt – és a közbe-
szédben berögzülõ – elbeszé-
lésmód szerint az unióból ér-
kezõ pénzáradat a fejlettebb
tagországok áldozatvállalása a
szolidaritás jegyében, amit
azért hoznak, hogy a fejletle-
nebb tagországok nívóját köze-
lítsék a centrumországokéhoz.

Ebben az értelemben hang-
zik igazán jól a vád, hogy mi

Európai Bizottság
Jo-

sé Manuel Barroso
Budapestre

Orbán Viktornak

A békülékeny Barroso Budapesten
Partnerség és szolidaritás

hálátlanok vagyunk, ha a ke-
nyéradók kezébe harapunk és
nem követjük hangra, betûre a
bölcs tanácsokat, amik az EU-
ból jönnek akkor is, ha esetleg
azok csak ránk vonatkoznak,
mindenki más viszont nem
köteles azokat követni.

A hangadók azt is javasol-
ják, hogy ezért büntetésként
zárolják Brüsszelben a nekünk
szánt „ajándékok” áradatát ad-
dig, amíg meg nem javulunk. A
nemzetközi és a hazai ballibe-
rális sajtó teljesen ebben a
hangnemben tárgyalta az el-
múlt években az uniós ügyeink-
ben keletkezett konfliktusokat.

Az elfogadott közbeszéd
panellel szemben azonban a
magyar-uniós viszony teljesen
más alapokon kiegyensúlyo-
zott, sõt inkább az unió fejlett
tagországainak kissé elõnyö-
sebb viszonyrendszerén nyug-
szik. Az uniós tagságra való
felkészülés másfél évtizedében
(1989-2004 között) hazánk
megnyitotta piacait az uniós
tagországok gazdaságai elõtt,
aminek szereplõi ezzel a lehe-
tõséggel bõséggel éltek is. Má-
ra a termelõ és exportkapaci-
tások döntõ hányadát úgy bir-
tokolják, hogy a befektetett
tõkéjük a tagság óta eltelt tíz
évben többszörösen megté-
rült. Cégeik piaci hatékonysá-
gát (versenyképességüket) jó-
részt a nyugati harmadát sem
elérõ, de termelékenységében
azt felmutató alacsony hazai
munkabéreknek köszönheti.

Magyarországon megter-
melt dollár és euró milliárdok
azonban hazánk helyett a fej-

lett nyugati országok cégkasz-
száiban csapódnak le és adó-
ként azok egy része így kerül
be a nekünk uniós forrást biz-
tosító nyugati államkasszákba.

Nyitott a fogyasztói és a
pénzügyi szolgáltatások piaca
is. Azt mondhatjuk, hogy alig-
hanem csak a nyugatiaknak
lett nyitott, mert ezekbõl a
szektorokból a hazai tulajdon
szinte teljesen kiszorult. Az itt
realizálható profitoknak is azo-
nos az útja. Éves mérlegben a
piacnyitásból adódó kifelé irá-
nyuló pénztranszferek szerény
számítás szerint is több, mint
kétszer felülmúlják a legered-
ményesebben lehívott uniós
források összegét. A piacnyitás
következtében tehát sokkal
több pénz távozik oda, ahon-
nét az EU-források megérkez-
nek. Az már a nyugati piac és
adószabályozás kérdése, ha a
nálunk elõállított profit egy ré-
sze mégsem a fejlett tagorszá-
gokban, hanem valahol off-
shore helyeken landol, mint
például , ahonnét
az ország kis mérete miatt csak
kevés kerül be a közös EU-
költségvetésbe.

A nyitott gazdasági térnek
megfelelõ az uniós országok
és magának az uniónak a költ-
ségvetése is. Egyrészt a hazai
adókat koncentráló részbõl áll,
amit a közös EU-kasszába tör-
ténõ befizetések terhelnek,
amit viszont kiegészít az uniós
közös költségvetésbõl jogosan
járó és határozottan nem aján-
dék, hanem járandóság transz-
ferek. (Az EU-ból transzferek
minden tagországba érkeznek
eltérõ nagyságrendben.)

Ebbõl a szempontból a
és a is így

mûködnek. E két ország ugyan
nem tagja a szervezetnek, de
élvezi a piac nyitottságát,
amiért ellentételként közvetle-

Luxemburg

nor-
vég svájci alapok

nül és nem az EU-költségve-
tésen keresztül juttat forráso-
kat egyes jogosult tagorszá-
goknak.

Ebben az értelemben van
közük a pénzek elköltéséhez a
fogadó kormányoknak, de a bi-
zottság sem bújhat ki a fele-
lõsség alól. A norvég és a svájci
juttatás is magyar költségvetési
pénzforrás, aligha megenged-
hetõ tehát az önkényes pályá-
zati bírálat, vagy a hazai tör-
vényeket megkerülõ pénzinté-
zeti engedélyekhez kötött te-
vékenység. A két donorország-
nak is tudomásul kell ezt
vennie.

Az ünnepélyesen átnyújtott
partnerségi dokumentumok
tükrözik is azt, hogy ez a mi
költségvetésünk része, szem-
ben azzal, ami az elõzõ hét évi
dokumentumot jellemezte. Ott
a készítõ balliberális kormány-
zat azt mondta, hogy a kiadá-
sokat uniós sugallatokra kell
beállítani, olyan tételeket kell
szeretni, amikor a pénz vala-
milyen módon visszajut oda,
ahonnét jött. A források zömé-
bõl olyan árukat kell venni,
amiket a donorországokból ad-
nak el, olyan projekteket kell
készíteni, amik kivitelezését
nyugati cégek végzik.

A mostani partnerségi meg-
állapodás pedig a hazai gazda-
ság fejlesztését helyezi elõny-
be. A pénzt úgy szándékozik
elkölteni, hogy abból maximá-
lis hazai jövedelembõvülés áll-
jon elõ. Addig azonban, hogy
ez az állapot elõálljon, hosszú
út vezetett, mert a nyugati fe-
jekben is le kellett küzdeni a
„mi adakozunk” hamis tudatot
és fel kellett cserélni az „egyen-
jogú partnerek vagyunk” tu-
datra. Barroso szívélyessége
ezt kétségtelenül jelezte.

közgazdász
Boros Imre

Barroso személyes megjelenését tekinthetjük udvarias gesz-
tusnak is.

Fotó: Tóth Gergõ - NépszavaFotó: Tóth Gergõ - Népszava

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Zalatáj humorda
Reszortfelelõs: Farkas László

Lealacsonyító...

Árvíz Zalában

Kampány idején

– Uraim, tiltakozunk az ellen, hogy az önök unalmas, nem
túl okos jelöltje, az a Falus Ferenc hozzánk hasonlítsa
magát!...

– Azt hallottam, hogy régen volt valami Noé nevezetû
bárkatulajdonos, aki az õseinket kimentette az akkori nagy
vízbõl...

– Házastársi kötelezettségszegési eljárást fogok kezde-
ményezni ellened az Európai Uniónál!...

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zalaegerszegi Becsali-TUNGSRAM Lakóterületi Sport-
egyesület 9.961.084 Ft 100%-os vissza nem térítendõ
támogatásban részesült a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1397
Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogra-
mok - lokális színterek pályázati konstrukciójában.

A Zalaegerszegi Becsali-TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület az 1976-
ban alapított Zalaegerszegi TUNGSRAM Sportegyesületnek a jogutódja. Az
egyesület célja a sportegyesületi tagság igényein alapuló, egészséges
életmódot szem elõtt tartó sportolási, testedzési tevékenység, felüdülés
biztosítása.
Annak ellenére, hogy két évtizede javulás figyelhetõ meg a magyar lakosság
egészségi állapotában, még mindig messze elmarad szinte valamennyi
egészségmutató tekintetében az Európai Unió más országaitól.
Az egyesület a TÁMOP 6.1.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében
9.961.084 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült, mely által
lehetõsége nyílt 1 éven keresztül egészségfejlesztési témájú programok
megvalósítására.
A projekt 2013 szeptemberében vette kezdetét a 10 hónapon át tartó teke
és a kosárlabda sportfoglalkozással és ebben a hónapban került
megrendezésre az egyik egészségnap is, melyen egészségügyi
állapotfelmérés, egészséges táplálkozási útmutató alapján fõzõverseny,
interaktív kiállítás, családi vetélkedõ és kispályás labdarúgó-torna várta a
résztvevõket.
2013 októberétõl 8 hónapon át fitness sportfoglalkozás és a teke egyéni
házibajnokság elsõ fordulója került megrendezésre.
2013 novemberétõl két újabb sportfoglalkozás indult: a 4 hónapon át tartó
labdarúgás és a 6 hónapon át tartó úszás. A stresszkezelési elõadás elsõ
része is novemberben valósulhatott meg.
2013 decemberében a teke egyéni házibajnokság második fordulóját
tartották meg, továbbá a drog- és alkoholfogyasztás veszélyeire felhívó
elõadás és a defibrillátor mûködésérõl és használatáról is hallhattak
elõadást, ezen túl interaktív kiállítást tekinthettek meg a résztvevõk. A
decemberi hónapban stressz menedzsment csoportfoglalkozás is
megtartásra került. Az év utolsó napján szilveszteri futás várta az
érdeklõdõket.
2014 januárjában teremlabdarúgó-tornát, 2014 februárjában
stresszkezelést és a defibrillátor mûködésérõl és használatáról szóló
elõadást szervezett az egyesület.
2014 márciusában a következõ programok valósultak meg: teke egyéni
házibajnokság harmadik fordulója, defibrillátor mûködésérõl és
használatáról szóló elõadás és stressz menedzsment csoportfoglalkozás.
2014 áprilisában sor került egészségügyi állapotfelmérésre,
horgászversenyre, stressz menedzsment csoportfoglalkozásra, valamint
egészséges táplálkozásról szóló elõadásra is.
A teke házibajnokság utolsó elõtti fordulója 2014 májusában került
megrendezésre, továbbá receptverseny, a defibrillátor mûködésérõl és
használatáról szóló elõadás, rákmegelõzési elõadás, stressz menedzsment
csoportfoglalkozás és biciklitúra programok közül választhattak az
érdeklõdõk.
2014 júniusában a drog- és alkoholfogyasztás veszélyeire és az egészséges
táplálkozásra kívánták felhívni a figyelmet egy-egy elõadás meg-
rendezésével. Június 6-án rendezték meg nagy sikerrel a második egész-
ségnapot, melyen számos program volt, többek között: egészségügyi ál-
lapotfelmérés; egészséges étkezés útmutató alapján; tanácsadás a dohány-
zás, a drog- és alkoholfogyasztás veszélyeirõl; stresszkezelési tanácsadás és
kérdõív, sportverseny 5 pályán. A hónapot a tekeverseny zárta.
2014 júliusában egynapos természetjáró túra várta az érdeklõdõket.
2014 augusztusában a teke házibajnokság utolsó fordulója került
megrendezésre, stressz menedzsment csoportfoglalkozás, továbbá a
defibrillátor mûködésérõl és használatáról szóló utolsó elõadás. A
programsorozatot munkacsoport megbeszélés zárta augusztus 15-én.
A pályázat során olyan eszközöket tudott beszerezni az egyesület, melyek
hosszú távon szolgálják az egyesület tagjait.
A programok nagy sikerrel valósultak meg.

EGÉSZÉGFEJLESZTÉS A ZALAEGERSZEGI BECSALI-TUNGSRAM
LAKÓTERÜLETI SPORTEGYESÜLETNÉL
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1397
2013.09-01-2014.08.31.

Zalaegerszegi Becsali-Tungsram
Lakóterületi Sportegyesület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 3
E-mail: gezalaczik49@freemail.hu
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A „mindent meggondolt és
mindent megfontolt” uralkodó
1914. július 28-án kelt hadüze-
netét követõen a katonavona-
tok megindultak felé.
A hadvezetés által néhány he-
tesnek, hónaposnak gondolt
invázió helyett kezdetét vette a
négy esztendõt felölelõ kegyet-
len háború, amelyre az em-
beriség addigi történetében
nem volt példa.

A hazától messzi frontokat
végigharcoló honvédek között
voltak azok a

, akik a többi szerencsés-
sel együtt hazatérhettek a
Nagy Háborúból. Közülük el-

Szerbia

nemeshetési tü-
zérek

Négyszer is lehulltak a falevelek (2.)
Nemeshetési tüzérek a Nagy Háborúban

sõként fõtü-
zérre emlékezünk, akit az olasz
harctéren ért az összeomlás.

A harcok kegyetlenségének
felidézéséül álljon itt egy sze-
melvény cí-
mû kötetbõl, amely végigkíséri
a magyar tüzérség történetét a
kezdetektõl a világháború
végéig.

„Egy hétig egyik támadás a
másikat ûzte.

Mindegyiket az ütegek per-
gõtüze vezette be s valameny-
nyi vad kézitusában végzõdött.
A fékezhetetlen ellenségnek
azonban alattomos szövetsége-
se akadt: a kolera. A VII. had-

Albert Zsigmond

A Magyar Tüzér

test még a Kárpá-
tokból hozta ide ma-
gával s az elszige-
telten elõforduló
megbetegedési ese-
tekrõl alig-alig szer-
zett tudomást a csa-
pat. De a Karszt
izzó nyarában s a
férõhelyek túlzsú-
foltságában tápot
kapott ez a nya-
valya. S minthogy a
betegeket a dúló
harc alatt elszállíta-
ni nem lehetett,
ezek ott fetrengtek
kínjukban s ott hal-
tak meg a harcolók
között; eltemetésük-
rõl azonban szó sem
lehetett. Így csak ki-
tették a hullákat a
gránátok sírtásó munkájának s
amikor már a mellvédek ron-
csai is eltûntek, olasz tete-
mekkel együtt, mellvédet épí-
tettek belõlük, mint az õskori
mondákból tanulták.

De a küzdõ felek a hullák
irtózatos bûzétõl sem zavartat-
ták magukat s az ellenség tüze
tovább õrjöngött kiapadhatat-
lannak látszó készleteibõl. A
sagradói domb elragadásával
kínálkozó lehetõség ördögi ál-
dozatra ösztökélte az olaszt:
mikor gyalogsága, zárótüzünk-
ben a rést tovább hasítani nem
tudta, reggelre a betörési
hellyel szemben, nyíltan egy

tábori üteg állott s gyorstûzzel
lõtte a reteszállást. Ez a sze-
rencsétlen üteg egy 30,5 cm-es
ütegünk jóvoltából csak per-
cekig mûködött, mert a mo-
zsárüteg célba vette s három
bombával ama bizonyos hír-
mondóig bezárólag, elintézte.
De a háború kemény volt s az
olasz igen-igen szívós. Reggel-
re új üteget állítottak fel a lej-
tõn, majd harmadikat, negye-
dik reggelre ötödiket s mit
sem törõdtek azzal, hogy – ár-
nyalati különbség nélkül –
mindegyiket ugyanaz a sors
érte.”

(Folytatjuk)
f.l.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Forrás: A Magyar Tüzér

3,5 cm-es mozsár töltése.

Forrás: A Magyar TüzérForrás: A Magyar Tüzér



12 2014. szeptember 18.Zalatáj

Az már februárban, a múlt
szezon közben eldõlt, hogy
néhány hónapos megbízatása
után teljes bajnoki évre kap
megbízatást ve-
zetõedzõ, akinek munkáját
továbbra is se-
gíti másodedzõként. A techni-
kai vezetõi teendõket

látja el, az utánpótlás
szakág vezetéséért

felel, az égi pályákra
távozott gyúrói
munkáját ezentúl

végzi.
Raúl Jimenez, a

edzõje nemrég szurkolói fó-
rumon vázolta fel az elképze-
léseket és mutatta be az újon-
nan érkezõket.

– Olyan kosárlabdázókat ke-
restünk, akik szeretnek dol-
gozni, ugyanis hiába jó játékos
valaki, ha nem szorgalmas. A
másik szempontunk az volt,
hogy az illetõ több poszton is
bevethetõ legyen. Emellett olyan
magyar játékosokat kerestünk,
akik már bizonyítottak, de
még tudnak fejlõdni – emelte
ki a vezetõedzõ. Hozzátette,
hogy az idei kerettel több va-
riációs lehetõsége lesz a csa-
patnak, így felállt védelem el-
len is hatékonyabb támadójá-
tékra számít.

A fiatal tehetségek között
megemlítette a Nyíregyházáról

Raúl Jimenez

Heinrich Róbert

Kis At-
tila

Kovács
László

Polster Péter
Kuszler Gá-

bor
ZTE KK

A játékoskiválasztásnál fontosak voltak a mentális tényezõk
Az elõzõnél eredményesebb szezont remélnek a ZTE KK-nál

igazolt . Az el-
múlt szezonban hiányolták a
távoli dobásokat, ezt pótolhat-
ja a kiváló mutatókkal ren-
delkezõ amerikai-magyar hát-
véd, . Az amerikai

jó fizikumú
irányító. A szakmai vezetés
elégedett volt

, de Graham kétszeres szlo-
vák bajnokként magasabb szin-
ten is bizonyított már, nagy
fogás volt leigazolni. Szlovákiá-
ban az év játékosává és irányí-
tójává választották. Magyaror-
szágon kevés tehetséges fiatal
magas játékos van, a magyar-
izraeli leveheti a
terhet a múlt szezonban sokat
vállaló válláról. Az
amerikai újonc

szeptember végéig tartó
próbaidõvel sikerült a szezon
végéig megállapodni,

viszont nem, az õ
helyére érkezett a holland elsõ
ligából .

távozása
után a szurkolók hiányolták a
rutint az új keretbõl, de Raúl
Jimenez biztosította õket,
hogy rendelkezik a ZTE ezzel.
Mohácsi Mátét szembesítették
korábbi nyilatkozatával, aki
meglepetésszerû szereplést
vár(t) a csapattól. A fiatal be-
dobó hozzátette: a légiósok és
a magyarok már most egysé-

Mohácsi Mátét

E.J. Kusnyer
Justin Graham

Gerald Boston-
nal

Daniel Tamir

Lekli József
Cole Darling-

gal

Justin
Safforddal

Nathan Healy
Kámán Tamás

gesek, mindenkinek a nyolc
közé jutás lebeg a szeme elõtt.

ügyvezetõ
kifejtette, hogy a játékosok ki-
választásánál fontosak voltak a
mentális tényezõk. A csapatnál
rendnek kell lenni, a játékosok
házirendet kaptak, elvárás,
hogy a ZTE színeit méltókép-
pen képviseljék. A szerzõdése-
ket úgy kötötték, hogy védje a
klub és a játékos érdekeit is.
Egyértelmû cél a legjobb nyolc
közé kerülve a minél jobb sze-
replés, mert így a csapat mellé
több támogatót lehetne szerezni.

A szurkolók az ellenfelek
légiós igazolásai kapcsán meg-
jegyezték, hogy kiegyensúlyo-
zott, erõs bajnokságot várnak.
Raúl Jimenez egy hétköznapi
szakmunkás példáján keresz-
tül kifejtette: a magyar játé-
kosoknak is jobban kell telje-
síteniük, ha légióst kapnak ma-
guk mellé. A magyaroknak
ilyenkor két lehetõségük van:
vagy jobban dolgoznak a kül-
földinél, vagy olcsóbban. Két
egyformán teljesítõ játékos
esetében a magyart szeretnék
elõnyben részesíteni. A ma-
gyar fiatalok is jobban fejlõd-
nek, ha jobb játékos mellett
kell bizonyítaniuk, és megküz-
deniük a helyért. Végül ki-
emelte: alacsony teljesítmény-
nyel nem lehet sokat keresni,
ugyanakkor nem fizethetik túl
a játékosokat, mert az a klub
bukását is jelenthetné.

A drukkerek természete-
sen kíváncsiak voltak a klub
anyagi helyzetére is, melyre
reagálva Podlovics Péter el-
mondta, hogy erre az évre is

Podlovics Péter

megítélték az önkormányzati
támogatást, de a teljes összeg
még nincs a bankszámlán.
Egyeztetett pol-
gármesterjelölttel, aki biztosí-
totta, hogy a város továbbra is
a csapat mellett áll. A TAO-
pályázatnál elfogadott 60-70
milliós keretet december 20-ig
kell feltölteni. Jelenleg is foly-
nak a tárgyalások a jövõbeni
támogatókkal, amelyek társasá-
gi adójukkal segíthetik az egye-
sületet. Az ügyvezetõ kiemelte:
pénzügyileg biztosított a csa-
pat szereplése. A nagyobb tar-
tozások rendezésére év végén
és áprilisban is segélyt kaptak
a várostól.

A csapat a felkészülési mér-
kõzések sorát szeptember 12.-
én a horvát másodosztályú

ellen kezdte,
majd a szeptember 19-21. kö-
zött megrendezendõ

folytatódik a baj-
nokságra hangolódás. A ZTE
az A-csoportban a a

a ellen mérkõ-
zik. A B-csoportban a

a a
(szlovén), s a né-

gyes küzd a döntõbe jutásért.
Szeptember 28.-án, vasárnap,
18 órakor a szlovén

csapatával mérkõzik a
csapat, a bajnokság minden bi-
zonnyal október 11.-én, szom-
baton, kezdõ-
dik a ZTE számára. Az elõzetes
sorsolás már elkészült, az egyez-
tetések után alakulnak ki a kez-
dési idõpontok, melyeket a csa-
pat honlapján (www.ztekosar.hu)
is közölnek.

Balaicz Zoltán

KK
Velika Gorica

45. Gö-
csej Kupával

Veszprém,
MAFC, Sopron

Kör-
mend, Jászberény, Gro-
suplje Baja

Zlatorog
Lasko

Nyíregyházán

Pataki Balázs

Kovács László, Raúl Jimenez, Podlovics Péter, Heinrich
Róbert és a játékosok a szurkolókkal.

Pillanatkép az elõzõ bajnokságból. Raúl Jimenez és segítõi, s
persze a szurkolók is jobb szereplést várnak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


