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A korrupció kezdetei

– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemá-
solhatom a matek házidat!

Csikorgó faggyal, s az ilyen-
kor szokásos õrülettel, zajjal,
petárdákkal, mámorral, majd
letargikus ébredéssel köszön-
tött ránk az új esztendõ, az
ünnepi percek elrohantak, el-
fogyott a karácsonyi beigli, s
visszarázódtunk a nyomasz-
tóan szürke hétköznapokba.

Néhány napig bizonyára
elõfordul majd, hogy kezünket
félrevezeti a régi lendület, s
elvétjük a keltezést, de aztán
lassan megszokjuk: a 2015.
évet pergetjük...

Anyagba gyökerezett éle-
tünk aktuális újévi félelmei a
„mi drágul?” típusú kérdések
köré szoktak szervezõdni, e
kérdésre azonban idén rend-
kívül egyszerûen lehet vála-
szolni.

Ugyanis minden drágul,
nem kicsit, nagyon…

Reménnyel?
Új évet kezdtünk

Mindenbõl kevesebb, si-
lányabb jut majd, esetenként
nem is jut.

Merhetünk tehát kicsik
lenni, mint azt hajdani, délceg
ávósból lett miniszterelnö-
künk oly bölcsen javasolta…

A baj talán nem is ezzel
van, a szegénység nem új ke-
letû dolog nálunk, volt már
alkalmunk gyakorolni a túlélés
technikáit.

Az igazi baj a félelem maga.
A félelem ugyanis öl, pusz-

tít, lelkileg összetöppeszt,
megfonnyaszt, elemészt.

Aki fél, az veszít.
A félelem alapja pedig

egyértelmûen a hiány, s még
csak nem is az anyagiak hiá-
nya, hanem annak a hármas
egységnek a hiánya, mely a
keresztény filozófia szerint a
kegyelmi élet alapjául szolgál.

Ez fogyott el belõlünk és
körülöttünk, hiányzik a hit, a
remény és a szeretet…

Ha pedig a fenti hármas
egység csorbul, akkor minden
csorbul, bármely elem hiánya
jóvátehetetlen károkat okoz
bennünk és általunk.

Olyan idõk elõtt állunk,
melyek próbára tesznek majd
mindent, az embert magát, s
mindazt, amit alkotott.

Vészterhes, nyomasztó, fe-
nyegetõ idõk száguldanak fe-
lénk, s a félelem lassan ön-
gerjesztõ spirállá gerjed ben-
nünk, mar, émelyít, keserít,
csikar…

Félni pedig leginkább ma-
gunktól van okunk, az ember-

tõl, aki féktelen tobzódásában
elérte azt a határt, ahonnan
már csak visszafelé vezet az út,
s most visszafordulva saját vi-
csorgó önmagával találta ma-
gát szemben.

S mert az ember gyenge,
hiányt szenved hitbõl, remény-
bõl s szeretetbõl, állati ösz-
tönei által vezérelve támad
saját fajtájára.

Ezek a támadások pedig a
történelem által jól körülírt,
felismerhetõ elõjelek és körül-
mények által meghatározottak,
kétségünk ne legyen, ezt látjuk
ma a világban. Nagyon osto-
bának kell lenni ahhoz, hogy
az aktuális magyar gondokat

Az ünnepi percek elrohantak. Mi vár ránk 2015-ben?

Fotó: MTIFotó: MTI

Áder János január 5-én bejelentette, hogy megalakult a Kör-
nyezeti Fenntarthatóság Intézménye. A köztársasági elnök
szerint a jelenlegi formában fenntarthatatlan a fenntartható
fejlõdés a világon.

Fotó: mno.huFotó: mno.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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(Folytatás az 1. oldalról)

– Én ezután csak akkor jövök tüntetni, ha csak a mobilte-
lefonokat kell villogtatni!...

Vasárnap estére kormányel-
lenes tüntit szervezett a

csoport. A
Fõtérre tervezett demonstrá-
cióra való felhívást alig har-
mincan tették magukévá. A „Te
mit tennél lapátra 2015-ben? –
Újévi fogadalom” hívószavak-
kal verbuvált tüntetõk közül
néhányan szemetes- vagy hóla-
páttal jelentek meg, hogy
szimbolikusan lapátra tegyék
az .

Pécs közel 158 000 lelket
számláló város. A hanghallató
demonstrációt a város Fõte-
rére, s nem a Misina tetõre
szervezték, ami mégiscsak na-
gyobb strapát kívánt volna a
résztvevõktõl. A nagyváros la-
kosságszámához viszonyítva a
Fõtéren megjelentek száma
szóra sem érdemes. Mint kis-
körmöm alatt a piszok.

A szónokok azt hangoztat-
ták, hogy a jelenlegi kabinet
korrupt, alkalmatlan az ország
vezetésére, ezért kellenek a

Pécs-
nek Hangja Van

Orbán-kormányt

Lapátosok…
tüntetések, hogy mielõbb la-
pátra tehessék az országrontó
Orbán-kormányt. Lényegében
semmi új nem hangzott el, a
hanghallatók csupán a más
tüntikrõl már jól ismert mon-
datokat mantrázták. A meg-
mozdulás végén istenbizonyra
megfogadták, hogy rajta tart-
ják szemüket Orbánékon, s
újra hallatják hangjukat, ha a
szükség úgy hozza.

A „besült” demonstráció
újabb bizonyíték arra, hogy
csak a tüntetésért szervezett
tüntetések egyre kevesebb em-
bert mozgatnak meg. Néhány
lapáttal felvonuló ember nem
az a rettegett divízió, amely
megrengetné a kormányt. A
józan polgárok többségének
elege van az izgága „civilek-
bõl”, akik mostanra önjelölt
Messiásokként tetszelegve el
tudnak bolondítani néhány
ezer, néhány száz, esetleg csak
két-három tucat elégedetlen
vagy kiábrándult embert.

Ami meg a lapátokat illeti.
Még csak január közepén já-
runk, nem kizárt egy kiadós
havazás, és szükség lehet a nem
tüntetéshez szokott kéziszer-

számokra. A hóeltakarítás in-
kább profilba illõ foglalatosság
számukra, a társadalmi hasz-
nosságról nem is beszélve…

f.l.

Reménnyel?
Új évet kezdtünk

tartsuk életünk és reményeink
veszélyforrásának, noha itt és
most kétségtelenül ezek adnak
alkalmat az elkeseredett töme-
gek hergelésére, manipulálá-
sára, a legalantasabb ösztönök
felszínre hozására.

Kicsiny, léket kapott ladik-
ban hánykolódunk a viharos
tengeren, olyan idõ közeleg,
mely a legnagyobb óceánjá-
rókat is elsöpri majd, s mi egy-
más torkának ugrunk a félig
elsüllyedt lélekvesztõben…

Most, egy új év kezdetén,
talán nem ünneprontás kicsit
szembenézni azzal, hogy mit
kockáztat az ember rövidlá-
tásával, ostobaságával!

Egyrészt nem árt tudni,
hogy Európában – s általában
a világban – nagyon ritkán
múlt el évszázad pusztító öl-
döklés, fegyveres harc nélkül,
sokkal inkább két nagy konf-
liktus jutott egy évszázadra,
mint egy.

Másrészt az újabb kori vi-
lágégéseket ugyanazok a körül-
mények, figyelmeztetõ jelek
elõzték meg, mint amelyeket
ma látunk szerte a világban.
Ha elolvassuk az 1929 és 1939
közti évtized történetét, úgy
tûnhet, mintha a jelenkor for-
málói kottából játszanának egy
hátborzongatóan disszonáns
mûvet…

Aztán azt is jó tudni, hogy
hétmilliárdan vagyunk, s ebbõl

ötmilliárd „felesleges”, létszám
fölötti.

Tudjuk, halljuk, hogy a mai
tömegpusztító fegyverekkel
már nem lehet játszani, mégis,
a világ hatalmai fegyverkez-
nek, egyre gyártják az ördögi
technikát. Mellesleg minden
háborút az érintett kor legmo-
dernebb fegyvereivel vívtak…

Ám hagyjuk most a leg-
rosszabb esélyt, ne fessünk
ennyire kilátástalan képet ma-
gunk s a világ elé!

Annyi azonban bizonyos,
hogy átfogó, drasztikus, az élet
minden területét érintõ vál-
tozások következnek itthon és
szerte a világban. Be kell követ-
kezniük, mert a jelenlegi rend-
szer, a végtelen növekedést
hajszoló fogyasztói õrület, a
világhatalmi szintre emelt spe-
kuláció, az elbutított, mani-
pulált, agymosott, bamba tö-
megekkel a mindenható profit
érdekében szabadon játszado-
zó világrend túlélte önmagát,
tovább nem tartható.

(Ami magyarul értelmet-
len, az a valóságban is hazug,
hiszen sokszor hallottuk, „a
növekedés alapja a fogyasztás.”
Értsd: Attól nõ, hogy fogy…)

Nem az a legnagyobb baj,
ha átrendezõdik a térkép, re-
cseg-ropog az európai álom,
szétesõben az EU, nem újdon-
ság ez, hiszen a történelemben
a nemzetállam bizonyult az
egyedül idõtálló berendezke-

désnek. Amit kettévágtak –
Németország – az összeforrni,
amit összetákoltak – Csehszlo-
vákia, Jugoszlávia, Szovjetunió
– az szétválni igyekezett, hogy
csak szûkebb földrajzi és
kronológiai környezetünkben
maradjunk. Az sem tragédia,
ha rosszul aludt a forint, beteg
a BUX index, vagy luftot rúg a
kamatláb. (Istenem, de gyö-
nyörû szó...)

Az igazi baj az, hogy a nyo-
masztóan sötét jövõtõl való
félelem kiöli belõlünk az em-
bert, éppen azokat az érté-
keinket likvidálja, melyek se-
gítségével átvészelhetnénk,
túlélhetnénk a nehézségeket.

Emberi értékeink nélkül
ugyanis állati, leállatiasodott
megoldásokhoz fogunk folya-
modni, s ez az igazi veszély, ez
okozhatja vesztünket. Mit te-
het hát az egyén, hogy maga,
környezete, családja mentesül-
jön a pusztító, megnyomorító

félelemtõl, s derûs napokat
élhessen a várhatóan nehéz
idõkben is? Elõször is töreked-
jen a mentális higiéniára,
igyekezzen távol tartani magát
a lelki szennyezõdésektõl, s
építse életét a hit, remény és
szeretet egységére. Fontos,
hogy egyetlen napunk se
teljék el öröm nélkül, ehhez
pedig az kell, hogy fedezzük
fel, lássuk be, létezik öröm a
birtokláson, az anyagi világon
túl is.

Végül pedig béküljünk ki
önmagunkkal és a világgal,
hogy egyiktõl se kelljen tar-
tanunk.

Szabó Lajos, lazariánus atya
szerint jóban kell lenni befelé,
kifelé és felfelé, hogy egészsé-
gesek maradhassunk.

Mert aki fél, veszít…
Hát ne tegyük, s akkor tán

2015 is hoz majd szépet s jót
számunkra!

-najó-

Hétmilliárdan vagyunk, s ebbõl – egyes vélemények szerint –
ötmilliárd „felesleges”, létszám feletti.

Fotó: greenpeace.blog.huFotó: greenpeace.blog.hu
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Borzalmas bûncselekmény
rázta meg a napokban a vi-
lágot. Két fiatal férfi betört egy
újság szerkesztõségébe, és hi-
deg fejjel legyilkolta a lap
munkatársait. A
megjelenõ ar-
ról híresült el, hogy a lap ka-
rikaturistái „bátor” rajzokkal
gúnyolták ki a világvallásokat,
illetve azok szimbolikus alak-
jait, köztük prófétát.

A brutális gyilkosság meg-
mozdította a világot. Egyre-
másra jelentek meg képek a
„Je suis Charlie” (Charlie va-
gyok) feliratokkal fényképez-
kedõ hírességekrõl, politiku-
sokról. Megszólaltak a tárgy-
körben a világ vezetõ orszá-
gainak elsõ emberei

. Mindenki
elfogadhatatlannak, megbo-
csáthatatlannak tartja a tucat-
nyi életet kioltó merényletet.

A szatirikus lap az elmúlt
idõben többször is kapott már
komolyan vehetõ halálos fe-
nyegetést. Sokszor tett felje-
lentést a katolikus egyház is a
szerkesztõség ellen, de az élet-
ellenes fenyegetések az iszlám
szélsõségeseitõl hangzottak el.

Párizsban
Charlie Hebdo

Mohamed

Obamá-
tól Angela Merkelig

Charlie vagyok… vagy mégsem?
2015. január 7-én aztán bekövet-
kezett a tragédia. A

Kalasnyikovokkal le-
mészárolta a szerkesztõség je-
len lévõ tagjait, és megölt két
rendõrt is. Az arab származá-
sú, de már Franciaországban
született fivérek Allah nevé-
ben, a Mohamed prófétát gya-
lázó rajzok miatt adták le a
gyilkos lövéseket.

Az áldozatul esett újságírók
minden bizonnyal a szólássza-
badság mártírjaiként kerülnek
majd be Frankhon újkori tör-
ténetébe. Ami így rendben is
van. Ölni nem szabad. Újság-
írókat sem. Akkor sem, ha me-
rõben ellenünkre van az a
szellemiség, amit a Charlie
Hebdo tragikus halált halt
munkatársai terjesztettek. A
lap elõdje a „Journal bete et
méchant” „kitûzõt” viselte,
aminek magyar fordítása: os-
toba és gonosz újság…

Látva a merényletrõl ké-
szült sokkoló képeket, hallva a
terrorcselekmény elborzasztó
híreit, azt mondom: Je suis
Charlie – Charlie vagyok!
Ugyanakkor látom a most itt-
ott bemutatott karikatúrákat,

Kouachi-
testvérpár

amelyek a honi Móricka címû
szenny-vicclap színvonalát sem
haladják meg, elgondolkodom:

Charlie vagyok-e. Vagy még-
sem?...

f.l.

A Charlie Hebdo szerkesztõsége.

Borzalmas bûncselekmény történt.

A világ számos vezetõ politikusa – köztük Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök – részt vett a tiltakozó meneten.

A világsajtót még mindig uralja a szörnyû eset.

Fotó: magyarkurir.huFotó: magyarkurir.hu

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: Europress AFPFotó: Europress AFP
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Nincsenek nagy böjtjeink a
tekintetben, hogy halljunk va-
lami épületes marhaságot

. A „kapitány” idõ-
rõl-idõre kirukkol egy-egy
olyan megnyilvánulással, ami
hétszámra muníciót szolgáltat
a honi médiának. Napjaink

budapesti láto-
gatására való várakozással tel-

Sza-
nyi Tibortól

Angela Merkel

Ácsi! Most az én nótámat!...

nek. A szocialisták EU parla-
menti képviselõje jó idõben
hallatta hangját a kancellár
asszony vizitje elõtt.

Szanyi Tibor néhány napja
egy Facebook-bejegyzésben ar-
ra buzdította a sorozatos kor-
mánybuktató „tüntik” közössé-
gét, hogy „Ne Merkelnek pó-
zoljatok, hanem ellene tüntes-

setek! Ez a kancellár töredékét
sem hálálta meg annak, amit
Németh és Horn tettek Ma-
gyarországért, Németorszá-
gért, Európáért.” Indítványa
nem nyerte el sem a „demok-
ratikus” ellenzék, sem a ma-
gukat civilként meghatározó
„hivatásos tüntetõk” tetszését.
Szanyi erre csavart egyet a
dolgon: törölte bejegyzését a
közösségi oldalról és kívánal-
makat fogalmazott meg Angela
Merkel számára.

Így fogalmazott: „… senki
sem azt várja, hogy Angela
Merkel beleártsa magát egy
másik európai ország belpoli-
tikai folyamataiba, de morá-
lis és politikai értelemben
viszonozhatná Németh Mik-
lós és Horn Gyula egykori
tettét.” Majd így folytatta:
„Akárcsak negyedszázada né-
met barátainknak, most a
magyar népnek van szüksé-
ge egy igazi európai demok-
rata bátorító gesztusára, amely
felgyorsíthatná az Orbán-re-
zsim elkerülhetetlen bukásá-

hoz vezetõ események so-
rozatát.”

Szanyi okfejtését követve
azt gondolhatjuk, hogy Mer-
kelnek az egykori határnyitást
meghálálva, ki kellene monda-
nia „morálisan és politikailag”,
hogy Orbán Viktornak nincs
helye Európa demokratikus
politikusainak körében.

Orbán Viktor szokásos pén-
tek reggeli rádiós interjújában
reagált a Szanyi sajtótájékoz-
tatóján elhangzottakra is. A
miniszterelnök kijelentette:
Angela Merkel az unió vezetõ
államának, Németországnak
vezetõje, s nem prímás, akitõl
bárki nótát rendelhet. A kan-
cellár bizonyára tudja, hogy
miért látogat Magyarországra.
Aligha szorul Szanyi instruk-
cióira a vizitje során alkal-
mazandó metodikát illetõen.
Látogatása nem „Önök kérték”
mûsor lesz. Angela Merkel
minden bizonnyal saját kottá-
ból fog játszani. Így hát Szanyi
kapitánynak Ácsi!

f.l.

Szanyi Tibor idõrõl-idõre kirukkol egy-egy különleges meg-
nyilvánulással.

Angela Merkel és Orbán Viktor. A német kancellár bizonyára
Szanyi Tibor ötletei nélkül is tudja, hogy miért jön Magyaror-
szágra.

Fotó: hirszemle.huFotó: hirszemle.hu

Fotó: kormany.huFotó: kormany.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Dr. Csidei Irén
Zala Megyei

Kórház

Zalatájnak
– Ön tett egy bejelentést...

– Ha nem én, akkor más
faggatja Önt. A mai technikai
körülmények között nincse-
nek titkok...

2015 január
31-én megválik a

fõigazgatói posztjától.
Felhívtuk a fõigazgató

asszonyt, aki január 8-án fõor-
vosi értekezleten jelentette be
a fejleményeket. Készségesen
nyilatkozott a .

– Várjunk egy-két napot...,
de nem szükséges, hiszen...

– Valóban nincs értelme
ebbõl titkot csinálni.

„Indoklás nélkül mondtak fel”
Távozik posztjáról dr. Csidei Irén, a Zala Megyei Kórház fõigazgatója

– Ön bejelentette, hogy
január 31-távozik a megyei
kórház élérõl. Ez közös meg-
egyezéssel történik?

– A felettes szerv döntött
így?

– Nem, hanem felmondás-
sal. Nem én mondtam fel.

– A GYEMSZI (Gyógyszeré-
szeti és Egészségügyi Minõség-
és Szervezetfejlesztési Intézet -
a szerk.) tette meg a javaslatot
a szakminiszter felé. Indoklás
nélkül történt a felmondás.
Nincsen arra utaló jel, hogy al-
kalmatlanság, vagy egyéb okok
miatt történt volna a felmon- A fõigazgató szerint indoklás

nélkül történt a felmondás.

Kacifántos dolog a politika.
Mûvelõik fordulékonyságához
képest a szélkakas csak kismiska.

A politika felkent szereplõi
gyakorta mennek szemben
akárcsak tegnap vallott állás-
pontjukkal. Nem tudni, hogy
égi sugallatra, vagy pusztán
saját jól felfogott érdeküket
szem elõtt tartva tagadják-e
meg korábbi nézeteiket, de
többnyire alighanem ez utób-
bi körülmény „forog fenn”.

közeljövõben várha-
tó látogatása elõszelének kap-
csán jutottak eszembe mind-
ezek. Az orosz elnöki vizit

Putyin

Két puszi Totótól…
meglehetõsen felkorbácsolta a
honi belpolitika mostanában
amúgy sem pangó mocsarát. A
„demokratikus ellenzék” párt-
jai nagy garral lázadnak
és Putyin randevúja ellen,
közöttük is élharcos

és pártja, a
.

„A Demokratikus Koalíció
felszólítja Orbán Viktort, hogy
hagyjon fel az orosz érdekek
képviseletével, addig legaláb-
bis mindenképpen, amíg õ Ma-
gyarország miniszterelnöke. A
Demokratikus Koalíció szerint
az oroszbarát Orbán-kormány

Orbán

Gyur-
csány Ferenc De-
mokratikus Koalíció

már nem csak hazánk függet-
lensége, hanem az egész régió
stabilitására jelent veszélyt.”
(Demokratikus Koalíció 2015.
01. 07.) A napokban kelt köz-
lemény szerint Gyurcsány Fe-
renc manapság már nem lát-
ná szívesen Putyint magyar
földön.

Nem volt ez mindig így.
Gyurcsány miniszterelnöksége
idején, 2006-ban fogadta az
orosz elnököt. A mostanában
abcúg lett Putyinnal nem csu-
pán a parlament falai között
tárgyalt, hanem a diplomáciai
látogatás szokványos menet-
rendjén túllépve, meghívta
családi házába is ebédre.

„A tokaji bor és a Totó nevû
puli tetszett leginkább az
orosz elnöknek, amikor szer-

dán Gyurcsány Ferenc család-
jánál ebédelt. A Blikk úgy tud-
ja, hogy Putyin a tervezettnél
több idõt töltött a magyar kor-
mányfõ házában, és a külügy
embereinek kellett szólniuk,
hogy ideje lenne indulni Prá-
gába. A lap azt írja, hogy Totó
két puszit adott a vendégnek,
aki nagyon élvezte, hogy anya-
nyelvén beszélhet Dobrev Klá-
rával.” Így szólt az egykori
tudósítás Putyinnak az Apró-
villában töltött óráiról.

Az oldott hangulatú együtt-
lét arra utal, hogy akkoriban a
Gyurcsány-Putyin viszony ko-
rántsem nélkülözte az „elvtár-
si” szívélyességet. De mint fö-
lül írva vagyon, a politika ka-
cifántos dolog…

f.l.

Totó és gazdája kedvelte Putyint.

A Putyin- és a Gyurcsány-házaspár ebédje…

Fotók: sonyo.blog.huFotók: sonyo.blog.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
dás. 18 év fõigazgatói munka
után ez furcsa is lenne.

A Zalatáj nyomtatott változa-
ta is részletesen foglalkozik majd
az üggyel. A kórházzal kapcso-
latos írásaink olvashatók a hon-
lapunkon: www.zalatajkiado.hu

E.E.

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz
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A kormány az elmúlt év végén folya-
matosan az új pályázati rendszer kidolgo-
zását ismertette az állampolgárokkal a saj-
tó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályá-
zati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a tele-
pülési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a ter-
vezés fontosságáról beszélgettünk

, az
ügyvezetõjével.

– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalko-
zásokat, önkormányzatokat, civil szerve-
zeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevé-
teli forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsor-
ban pályázati tanácsadással, pályázatírás-
sal, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénz-
ügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új terve-
zési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazda-
ság élénkítéssel, a kis- és középvállal-
kozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesz-
tés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon be-
lül a megújuló energiaforrások elterjesz-
tése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett ön-
kormányzati és civil szervezeti fejlesz-
tések támogatása is várható.

Ró-
zsás Zoltánnal RF Consulting Kft.

– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?

Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek

– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?

– Információink alapján a pályázati ki-
írások közel egy idõben az év elején je-
lennek meg több témakörben, melyre a pá-
lyázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõké-
szítsék beadásra. A kiírások többsége a be-
adás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az ered-
ményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészít-
ve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költség-
kalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pil-
lanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsola-
tot szakemberekkel, akik kellõ ta-
pasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyúj-
tunk segítséget a szervezetek számá-
ra számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gár-
dával a hátunk mögött a teljes elõ-
készítés, lebonyolítás elõsegítése cél-
jából.

– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések le-
bonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tud-
ják segíteni az elképzelések megvaló-
sítását.

– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?

(x)

Rózsás Zoltán

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

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!

Az más...

– Biztos úr, még mielõtt végzetesen félreértené a szitut,
közlöm, hogy most éppen forgalomlassító demonstrációt
tartok!...

Készülõdés az iskolába

– Telefon, papírzsepi, buszbérlet nálad, a sótartó meg
itt lesz a hátizsák oldalzsebében.
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Az üzlet, amibõl kihagytak
az korrupt, az abból hasznot
húzók tehát mind korruptak,
amiben benne vagyok az a pia-
ci verseny fényes diadala –
hangzik a jól ismert, szállóigévé
vált felettébb cinikus bölcses-
ség, jelezve, hogy a közvéle-
mény kevés tájékozottsággal
rendelkezik errõl az egész tár-
sadalmat szétrohasztó káros
jelenségrõl.

A közbeszéd formálói, de a
törvényhozók sem tettek sokat
azért, hogy a közfelfogás világos
képet nyerjen e gyakran hasz-
nált, de valós tartalmát illetõen
homályban hagyott jelenségrõl.
Annyit azonban mindenképpen
megértett a közvélemény, hogy
a korrupció káros, tehát aki
korrupcióval kapcsolatos hírbe
kerül, arra gyanakodva néz. Ép-
pen ez a homályos korrupció-
értelmezés ad lehetõséget a
velejükig korruptaknak, hogy
mintegy elõvágásként az õket
bírálókat a média erõvel (ami-
hez van pénzük és kapcsolatuk
bõven) eleve korruptnak nyil-
vánítsanak és velük szemben
féktelen ellenszenvet keltsenek,
feledtetve saját korruptságukat.

Megsokszorozódó erõvel
tör felszínre a düh, ha kor-
rupcióval az éppen hatalmon
lévõket vádolják. A düh felkel-
téséhez nem kell bizonyíték.
Érdemes mindezek miatt a
korrupció legbelsõ természeté-
vel megismerkedni. A korrup-
ció legátfogóbb jellemzõje,
hogy valakiket (korrupt haszon-
élvezõk) olyan anyagi elõnyök-
höz juttat, aminek forrása má-
sok (a becsapott kárvallottak)
kára.

Többfajta korrupt jelenség
létezik, kár a teljességre töre-
kedni a felsoroláskor. Cégtulaj-
donos a társa kárára, a cég
üzletfeleivel összejátszva csinál
magának külön hasznot. Cégek
egymás közötti üzletében az
egyik cég a másik tudatos meg-
tévesztésével nyerészkedik. Pénz-
intézetek az ügyfeleiket piaci
árak (kamatok, árfolyamok)
manipulálásával károsítják meg.

Gondolatok a korrupcióról
Cégek manipulált (kreatív)
könyveléssel az államot foszt-
ják meg a jogos adóbevételek-
tõl stb.

A leggyakoribb és egyben a
legnagyobb volumenû az állam
kárára (tehát mindannyiunk ká-
rára) elkövetett korrupció. A
korrupció valós természetének
megértéséhez mindenképpen
szükséges a bennfentes (insi-
der) fogalmának és káros tevé-
kenységének megértése. A benn-
fentes olyan állami, vagy magán
üzleti titkok ismerõje, amelyek
bizonyos kívülállóknak kiemel-
kedõen nagy üzleti hasznot
eredményezhetnek. Cégek és az
állam is igyekszik ezeket a tit-
kokat megõrizni, a titkokat is-
merõ munkatársakat pedig
anyagi érdekeltséggel, szerzõ-
désekkel arra szorítani, hogy
ezeket a titkokat harmadik fe-
leknek ne szolgáltassák ki.

Ha valahol a zöld mezõn az
állam, vagy az önkormányzat
ipari területet kíván kijelölni,
annak idõben történõ megis-
merése a terület (szántóföld,
rét) tulajdonosait késõbb nagy
haszonhoz juttatja, amit a benn-
fentes lecsaphat a kezükrõl, ha
mint állami alkalmazott, vagy
önkormányzati tisztségviselõ
ismeri a titkot és felvásároltatja
közös haszonra titkos kapcso-
latával jó idõben az érintett
területet. A legféltettebb és egy-
ben legígéretesebb és benn-
fentesek által leginkább vadá-
szott titkok értelemszerûen az
állami költségvetések, a bankok,
biztosítók (beleértve a jegy-
bankokat) vannak, valamint a
tõzsdei cikkekkel kapcsolatos
információk területén találha-
tók. Külön kell szólni arról is,
hogy az ezen titokkörbe tartozó
valós információk helyett félre-
vezetõ információk is a hasznot
hozó korrupt esetek közé tar-
toznak. Ide tartozik országok
gazdasági helyzetének alakulá-
sáról alkotott félrevezetõ infor-
mációk, hiszen ezekre is bedõl
a közönség egy része és érdekei
elleni gazdasági mûveleteket
végez.

A félrevezetõ információk-
kal való korrupt „üzletelés” ti-
pikus területe a tõzsde és a
devizapiacok. A pánikba került
kisbefektetõk olyankor adják el
a kezükben lévõ részvényeket,
vagy a devizát, amikor a legin-
kább nem kellene, ezzel éppen
saját veszteségeiket növelik és a
bennfentes spekuláns tárcáját
hizlalják. Ilyen jelenséget lehe-
tett megfigyelni az 2011-2012-es
forint elleni támadásokkor,
amikor is néhányan polgártár-
saink közül 320-on eurót vettek,
„menekítve” vagyonukat, amit
aztán rosszabb árfolyamon tud-
tak csak visszaváltani, tehát
nem megvédték, hanem elpaza-
rolták vagyonuk egy részét.

Mielõtt a parlamenti válasz-
tások óta hazánkra zúdított kor-
rupciós vádakat megvizsgál-
nánk, célszerû néhány mozza-
nat erejéig a hazai és a nem-
zetközi történéseket legalább az
1989-es rendszerváltástól nap-
jainkig kizárólag a kiugróan
korrupt esetek, fõként a benn-
fentesség tükrében áttekinteni.
A jelentõsebb gazdasági cselek-
mények (adás-vételek) szinte
kivétel nélkül bennfentes csele-
kedetek voltak. A hazai termelõ
vagyon magánosítása a piaci
erõk teljes kizárásával történt. A
spontán privatizációban ehhez
még a törvények is bennfentes
módon készültek.

Milliárdos állami vagyontes-
teket lehetett fillérekért magán-
cégekbe vinni, úgy, hogy azt az
érvényes törvények ezt nem
szankcionálták. A legtöbbször
vállalati tanácstag, vagy az ér-
dekelt fõhatósági funkcionális
pontosan ismerte a vagyon
valós értékét, amikor azt tö-
redék áron magánosította. Fõ-
hatósági bennfentesek hada jut-
tatta az állami vagyon legér-
tékesebb részeit külföldiek ke-
zére is, amiért kisebb-nagyobb
üzletrész, vagy off shore szám-
lán készpénz járt.

A leggátlástalanabb korrupt
bennfentes üzletelés azonban a
bankrendszerben folyt. Kiemel-
kedõen értékes pénzügyi infor-
mációk jegybanki ismerõi egy-
ben az ezek idõben történõ
megismerésében érdekelt ke-
reskedelmi bankoknak is igaz-

gatói voltak másfél évtizedig.
Nem kétséges, hogy a jegybank
veszített, a veszteségeket az ak-
kori jegybanki dolgozók okoz-
ták saját és bankjaik hasznára.
Ennél tipikusabb és gyalázato-
sabb korrupciót talán nem is
kell keresni, és mégsem volt
ezzel tele a nyugati sajtó, nem
sajnálkoztak a Budapestre akk-
reditált nagykövetek, nem vá-
daskodtak, nem gyanúsítottak
senkit, fõleg nem a magyar
állam szerveit. Vajon miért?

Akik ma bennünket a legér-
zékenyebb ponton, éppen a
közpénzek behajtásánál az adó-
hatóságnál gyanúsítanak kor-
rupcióval érdemes csak a kö-
zelmúlt korrupciós gyakorlatu-
kat emlékükbe idézni. Korrup-
ciót intézményesítve zúdítottak
ezer milliárd dollár veszteséget
bankjaik Európára, amikor a
rossz hiteleket kiválónak tün-
tették fel. Bennfentes könyv-
vizsgálók ismerték és hamisí-
tották a valóságot, ezzel a mér-
gezett hitelektõl megszabadu-
lók nyertek, a korrupció áldo-
zatává vált európai bankok ve-
szítettek, amit az európai adó-
fizetõk pénzén rendeztek. Mi-
nek, ha nem bennfentes infor-
máción alapuló korrupciónak
kellene nevezni azt, amikor az
amerikai, egyébként magán-
bankként mûködõ jegybank a
direkt és indirekt módon ér-
dekeltségi körébe tartozó ma-
gáncégeket és bankokat ment
az adófizetõk terhére.

A fentiekkel természetesen
nem azt kívánjuk sugallni, hogy
a magyar adóhatóságnál nem
volt, vagy éppen nem lehet
korrupció. Volt és ma sincs ez
teljességgel kizárva. Az hogy
volt, mi sem bizonyítja jobban,
mint a közelmúltban lesittelt
tucatnyi adóhatósági tisztviselõ
Székesfehérváron. Ha van bi-
zonyíték élõ, vagy múltbeli
adóhatósági korrupcióra, azt
elõ kellene adni, ahelyett, hogy
a bagoly mondja verébre, hogy
az nagyfejû mondás érvé-
nyesüljön. A feltárást és nem a
sejtelmeskedést lehet csak jó
szándéknak és baráti segítség-
ként elkönyvelni.

közgazdász
Boros Imre

– Ezt a korrupciót! Azért az pofátlanság, hogy a Béla ingyen
kapja a fröccsöt, mert a sógora olcsón szállítja a lõrét a
tulajnak…
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Ki a korrupt? Mindenki másra mutogat…
Forrás: Kean Collection
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2015. január ötödiki hatállyal lemondott tisztségérõl
polgármestere. – a hivatalos

bejelentésen túl – a falu honlapján is tájékoztatta errõl a
polgárokat.

Mint írta, döntését egészségügyi okok miatt hozta meg.
Egyúttal köszönetet mondott a kávásiaknak azért, hogy 2014.
október 12-én másodszor is bizalmat szavaztak neki az önkor-
mányzati választáson.

A lemondás miatt idõközi polgármester-választásra kerül
sor Káváson. körjegyzõ tájékoztatása szerint
ennek idõpontjáról lapzárta után dönt a helyi választási
bizottság.

Az új polgármester megválasztásáig alpol-
gármester irányítja a települést.

Kávás Fekete Heribert László

Takács Árpádné

Vaski Csaba

(e)

Lemondott a polgármester
Idõközi választás lesz Káváson

Évszázadok óta a dél-zalai
kisváros egyik legközkedvel-
tebb találkozóhelye, látnivaló-
ja, jelképe a . A
több száz éves, még a grófi

letenyei platán

Eljárás a letenyei platán megcsúfítása miatt

2010-ben a platán kiérdemelte az „Év Fája” díjat Magyaror-
szágon.

A szerelmi kapcsolatot most már a közösségi oldalakon is
megoszthatná a közvéleménnyel az ifjú pár, nem kell ehhez a
platánt rongálni.

idõkben ültetett fa a városi
könyvtár mellett természetvé-
delmi területen, a kastélypark-
ban található, melynek árnyat
adó lombjai alatt régen úri,

falusi mulatságokat, tánceste-
ket tartottak, manapság nép-
szerû városi programokat ren-
deznek. A

és a szavazóknak
köszönhetõen a növény 2010-
ben Magyarországon az „Év
Fája” díjat érdemelte ki.

A platánon jelenleg is sok
olyan felirat, bevésés van, amit
a maguk után nyomot hagyni
kívánó emberek ejtettek rajta
és hát a szerelmesek is meg-
örökítették rajta bimbózó kap-
csolatuk egy-egy állomását.

November elején aztán egy
méternyi, piros színnel odafes-
tett közlemény hirdette egy
helyi leányzó és kedvese kap-
csolatát, amit a letenyeiek már
nem toleráltak, melynek han-
got is adtak közösségi fóru-
mokon is, ahová felkerültek a
fáról készült fotók is. Az ügyet
a helyi média hozta nyilvános-

Letenyéért Közéleti
Egyesületnek

ságra január második hetében
és a pár nevét már aznap este
szétmázolták a város jelképén.
A mázolmány a mai napig ott
éktelenkedik a platánon és te-
szi csúffá a település egyedül-
álló látványosságát.

polgármes-
ter az ügyben írásos bejelen-
tést tett
jegyzõnél, aki eljárást kezde-
ményezett a letenyei platán
megnevezett rongálójával szem-
ben. Az adatokat a hivatal
szakemberei összegyûjtötték, a
bizonyítási eljárás folyamatban
van. A fiatalember a helyi mé-
diának írt üzenetében azt írta,
hogy elnézést kér Letenye
minden lakójától a fa össze-
firkálásáért. A mintegy 300
éves platán 1-2 év alatt a kéreg
változásával veti le magáról az
ominózus felfestést.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd

dr. Keresztesi Tímea

Mirkó Imre

Dodó és Brumi a Mókusban

– Nem értem mi a baj Putyinnal?! Világba jó csávó ez.
Bemondták, hogy le akarja nyomni a vodka árát...!

Pszichés ártalom

– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az
uram mély depresszióba zuhant!...
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Nem egyszerû dolog ma-
napság a

írni. Egyrészt azért,
mert nem elegáns dolog ilyen
helyzetben állandóan kritizál-
ni, éppen elég gond van a
csapat háza táján e nélkül is.

Nehéz viszont pozitív dol-
gokat írni jelenleg. S ha meg-
próbálja az ember folyamatá-
ban elemezni a visszaesés
okait, barátinak nem nevez-
hetõ telefont és levelet kap.

A sport nem egyoldalú
játék. Nem önmagáért van. Ha
egy átlagosnál tájékozottabb,
hozzáértõ szurkoló számára is
érzékelhetõ a probléma, akkor
azt szóvá kell tennie a sajtónak.
Mint ahogy 1988-ban, 1990-
ben, 1992-ben és 2010-ben el-
mondtuk, leírtuk elismerõ vé-
leményünket, méltattuk a csa-
pat kitûnõ teljesítményét is.

Most sajnos nem írhatunk
dicsérõ cikkeket. Csak az álta-
lunk vélt problémákra hív-
hatjuk fel a figyelmet.

A ZTE labdarúgó-csapatá-
nál kiadták a jelszót: vissza a
gyökerekhez! Bár az együttes
jelenleg az NB II középme-
zõnyében szerénykedik, talán
ez a törekvés elõbb-utóbb
eredménnyel párosul.

A ZTE kosárlabda-csapatá-
nál is aktuális lehet ez a
szemlélet. Persze nem megy
egyik napról a másikra a meg-
újulás. Nem árt megkeresni
azokat a kiválóságokat, akik
egykor fõszerepet játszottak a
zalaegerszegi férfi kosárlabda-
sportban. Ha nem is tudnak
már aktív szerepet vállalni a

ZTE férfi kosárlabda-
csapatáról

„Ez már nem az én világom”
Beszélgetés Szücs Józseffel, a ZTE elsõ bajnokcsapatának kapitányával

(Folytatás a 10. oldalon)Az 1988-as bajnokcsapat kapitányaként (a felsõ sorban jobbról a második).

– Gellér Sanyi azt mondta: akkor keressük meg a közös
nevezõt! De attól kezdve nem volt mese.

klub életében, talán nem árt
megismerni véleményüket. Eset-
leg lehet ezekbõl tanulsá-gokat
levonni, ötleteket meríteni.

az elsõ riport-
alanyunk. Aki tisztában van a
város sportéletével, annak nem
kell bemutatni a sokszoros
válogatott kosárlabdázót, az
egykori kiváló centert.

– Hogy miért? Ezt nem tu-
dom konkrétan megmondani.
Talán azoktól kellene meg-
kérdezni, akiknek közük volt a
klubhoz, s lényeges kérdé-
sekben döntöttek. Úgy érzem,
hogy játékosként tettem a dol-
gom, mindent elkövettem a
ZTE sikeréért, senkit nem
bántottam meg. Amikor felve-
tõdött egy külföldi lehetõség,
a klub kérésére maradtam.
Igaz, megígérték, hogy késõbb
elengednek, de erre már nem
került sor, hiszen 1988-ban
visszavonultam, mint ZTE-játé-
kos. Azt hiszem, a kérdésedre
valaki másnak kellene vála-
szolnia. Én nem tudok…

Talán – feltételezésem
szerint – lehetett egy kiváltó

Szücs József

– Az 1988-ban kupát és
bajnokságot nyert csapat ka-
pitánya voltál. A sikeres sze-
zon után visszavonultál, pon-
tosabban levezetésképpen még
játszottál egy ideig az ausztr-
iai Fürstenfeld együttesében.
Zalaegerszegi pályafutásod
lezárása óta tulajdonképpen
nincs kapcsolatod a klubbal.
Miért?

– Úgy gondolod, hogy nem
adtál okot a végleges sza-
kításra?

–

oka annak, hogy nem erõl-
tették velem egy újfajta kap-
csolat kialakítását, de ebben
nem vagyok biztos. Amikor
1988-ban bajnokságot nyer-
tünk, jutalomként az egész csa-
patot kivitték Görögországba.
Gellér Sándor, a bajnokcsapat
vezetõedzõje azonban nem
volt az utazók között. A szál-
loda egyik szobájában össze-
jöttünk, poharazgattunk, örül-
tünk a bajnoki címnek. Köz-
ben megjelentek a vezetõk is.
Ekkor már biztos volt, hogy
Sanyi helyett új edzõ lesz. S
ekkor megjegyeztem: nem
tudom, hogy gondolják, de egy
tapasztalatlan edzõ, aki elõtte
játékvezetõ volt, képes megfe-
lelni az elvárásoknak? Mert a
közvélemény minimum dobo-
gós helyet vár a csapattól. Hi-

szen a cél nem lehet más, mint
a bajnoki cím megvédése, vagy
ahhoz közeli eredmény. Lehet,
hogy ez a felvetésem bántó
volt a klubvezetés számára.
Amikor Fürstenfeldbe igazol-
tam, az ottani edzõ, Kristóf
László azt tanácsolta, hogy
amennyiben lehetséges, heti
egy-két alkalommal vegyek
részt a ZTE edzésén is. Az a
füles jutott el hozzám azon-
ban, hogy nemkívánatos sze-
mély vagyok a ZTE-nél.

– Nem tudom.

– Nem került szóba, hogy
szerepet kapok a klubnál.

– Erre nagyon nehéz vála-
szolni. Amikor befejeztem a
kosárlabdázást a ZTE-nél, Auszt-
riába kerültem, a munkám oda
kötött. Elõtte az Alugépgyárnál
dolgoztam három hónapig, s
az akkori igazgatónak, Mé-
száros Józsefnek köszönhe-
tõen kaptam egy év fizetés nél-
küli szabadságot. Idõközben
elvégeztem egy külkereske-
delmi szakiskolát a fõiskolai
diploma megszerzése után, de
az idegen nyelv még nem iga-
zán ment. Kézenfekvõnek
tûnt, hogy miközben Ausztriá-
ban kosarazom, a nyelvet is
tanulom, s azt majd tudom

– Miért?

– Talán mert játékosként
határozott, erõs egyéniség vol-
tál, s ha egy ilyen ember
netán pozícióhoz jut a klub-
nál, annak lehet önálló vé-
leménye is?

– S ha megkerestek
volna?...
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„Ez már nem az én világom”
Beszélgetés Szücs Józseffel, a ZTE elsõ bajnokcsapatának kapitányával

(Folytatás a 9. oldalról)
hasznosítani, hiszen az Alu-
gépgyárgynak sok megrende-
lése volt német nyelvterü-
letrõl.

– Az egy év letelt, jött a
privatizációs idõszak, s az
Alugépet feldarabolták. Ettõl
kezdve nem volt visszaút. Az
volt a biztos a családom szem-
pontjából is, hogy maradok
Ausztriában.

– Azért bennem volt a koc-
kázat vállalása, de tudat alatt
mégis a család biztonsága ha-
tározta meg minden lépé-
semet.

– Ha jól emlékszem, De-
vecz Miklós töltött be vezetõ
szerepet akkor a klubnál. Já-
tékosmegfigyelõi pozíciót aján-
lottak… Nem kívánt volna
teljes embert, nagy lekötött-
séget, talán tudtam volna
segíteni.

– A találkozásnak, a beszél-
getésnek nem lett folytatása.
Én nem az a típusú ember
vagyok, aki bekopog, s azt
mondja: itt vagyok, tudnának
használni?! Nyilván, ha az
egzisztenciám ezen múlott
volna, talán másképpen gon-
dolkodom. De stabil munka-
helyem volt, nem hiányzott az,
hogy állásért kuncsorogjak a
ZTE-nél. Nem, nem… én nem
ilyen ember vagyok!

– Ha jól emlékszem, nem
lett semmi ebbõl az elkép-
zelésbõl…

– Közismert rólad, hogy
nagyon fontosnak tartod a
családot, vagyis soha nem
mentél bele bizonytalan dol-
gokba.

– De közben jött egy fel-
kérés-jellegû közjáték.

– S miért nem tetted meg?

Egy jellegzetes Szücs-dobás…

Varga Ferenccel, a ZTE NB I-es csapatának elsõ edzõjével egy
jubileumi összejövetelen.

– Elõfordult késõbb hason-
ló „felkérés”?

– Te pedig továbbra sem
kopogtattál a ZTE ajtaján…

– Nem.

– Nem. Az elmúlt év elején
volt egy jubileumi összejöve-
tel. A többség, aki számított az
egykori játékosok közül, ott

volt ezen. Akkor felvetõdött,
hogy a közelben élõk hogyan
tudnának tapasztalatukkal, vé-
leményükkel segíteni a csa-
patnak. Akkor is elmondtam
tisztán és érthetõen a klub és a
város vezetõinek, hogy nem az
a típusú ember vagyok, aki
majd kopog a ZTE ajtaján.
Szívesen segítek, ha szükség
van rá, akkor, amikor tudok,
mert nekem a munkahely az
elsõ. Ha ez megfelel, akkor
állok rendelkezésükre.

– 2000 óta vagyok a
gyárnál.

– Termelésirányító vagyok.

– A termelési része. Az irá-
nyítás Ausztriában van. Mart-
fûn a termelés befejezõdött.

– Idõközben változott a
munkahelyed is. Földrajzilag.
Ha jól emlékszem, a Martfûi
Cipõgyárban dolgoztál…

– Milyen beosztásban?

– S most Romániában mû-
ködik ez a cég…

– Mennyire vagy képben a
jelenlegi csapat szereplésével
kapcsolatban?

– Az egykori varázslatos
légkört a mai generáció már
el sem tudja képzelni. Zsúfolt
lelátók, székek a küzdõtéren,
a ruhatári asztalokon tom-
boló szurkolók…

– Mondj egyet!

– Nem nagyon. Csak szub-
jektív véleményem lehet. Az
eredményeket figyelemmel kí-
sérem, hiszen a jelenlegi tech-
nika erre már lehetõséget ad.
Sajnos nincs okuk örömre a
szurkolóknak. Úgy gondolom,
hogy valami nem stimmel.
Nem vagyok abban biztos,
hogy jó döntés volt a spanyol
edzõ elküldése. Akkor voltam
igazán meglepõdve, amikor a
krízishelyzetben felállítottak
egy ad hoc bizottságot. Nem
akarok senkit megbántani, de
a tagok jelentõs része nem volt
odavaló. Nem azért, mert nem
rendes emberek, hanem azért,
mert alkalmatlanok a feladat
megoldására. Úgy gondolom,
hogy a pénz rossz irányba vitte
el a csapatot, mindenki a maga
kis pecsenyéjét sütögeti. Nincs
összetartás a ZTE-ben, nincs
olyan vezéregyéniség, aki he-
lyére teszi a többieket. Ez nem
csapat!...

– Amikor itthon vagyok,
sokszor megállítanak az utcán.
Ez a kitüntetett figyelem nem
csak nekem szól, hanem az
akkori együttesnek, az 1988-as
bajnok- és kupagyõztes csapat
valamennyi tagjának. Sokan
kérdezik: tudod mikor voltam
utoljára kosárlabda-meccsen?
Amikor ti játszottatok. S ezt
rengetegen mondják. Sajnos.
Szomorú szembesülni a mos-
tani helyzettel. Valami meg-
változott, aminek nem kellett
volna. Ez több apró jelbõl is
érzékelhetõ.

– Elõbb említettem már,
hogy tavaly januárban volt egy
jubileumi megemlékezés, ami-
re meghívtak bennünket. A
ZTE éppen a Sopron ellen
játszott bajnokit, sajnos kika-
pott. A mérkõzés után tudod
hányan jöttek fel a VIP-terem-
be? Hárman: Kis Attila fia,
Raúl, Kertész és Velkey. Ha én
edzõ vagyok, s egy ilyen ren-
dezvény van, akkor a csapat-
nak együtt kell lennie. Még
akkor is, ha kikaptak. Ez a



112015. január 15. Zalatáj

jelenik meg.
2015. február 19-én

Megyei közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:

Grafikus:
Kiadja:

Pethõhenye
Az ügyfélszolgálat címe:

8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;

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

Készült:
ISSN: 0865-1353

Terjeszti: a Kiadó és a
Magyar Posta

Elõfizethetõ a postahivatalokban
és a szerkesztõségben.

Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft,
1/4 évre 570 Ft,

1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.

Ekler Elemér
Farkas László

Zalatáj Kiadó

Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4.;

Göcsej Nyomda Kft.

Lapunk
legközelebbi
száma

2015

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

csapatjáték alapja, a kiinduló-
pontja.

– Boronyák Robi, a gyúró
felakasztott egy köszörûkövet
az ajtó fölé. Ezt írta mellé:
„csorbakiköszörülõ”. Minden-
ki beverte a fejét belé, de
emlékeztetett arra, hogy mi a
teendõnk a visszavágón. Ame-
lyen aztán, hosszabbítás után,
legyõztük a 29-szeres bajno-
kot, s következett Zalaegersze-
gen a mindent eldöntõ har-
madik meccs.

– Az elõbbi példával csak
azt szerettem volna érzékel-
tetni, hogy ha jó a szellem, ha
van csapategység, az tudásbeli
különbséget is kiegyenlíthet.
Nálunk akkor minden együtt
volt egy olyan edzõvel, aki
tudott beszélni a játékosok
nyelvén.

– De volt! Ám ezt a közön-
ség soha nem vette észre. A
pályán a személyes ellentétet
félretettem, mert az elsõdleges
szempont az volt, hogy a csa-
pat nyerjen. Ha nálam jobb
pozícióban volt, akkor meg-
kapta tõlem a labdát. Úgy
gondolom, hogy ez a szellem
ma már nem létezik.

– Nem tudom, hogy milyen
kiút lehet. Én nem vagyok

– Emlékszem egy felejthe-
tetlen történetre. 1988. április
17-én a bajnoki elõdöntõben
a Bp. Honvéd megnyerte az
elsõ mérkõzést Zalaegersze-
gen. A találkozó után, az öl-
tözõbe érve meglepetés várt
benneteket…

– A folytatás ismert: 87-82-
re gyõztetek, s készülhettetek
a bajnoki döntõre a Baja
ellen.

– Soha nem volt konflik-
tusod valamelyik csapattár-
saddal?

– Látsz kiutat? Van egyál-
talán kiút?

Patonay Imre. Amikor eljöttem
Körmendrõl, abban az is köz-
rejátszott, hogy egy velem egy-
korú Patonay nem tud annyit
mutatni, hogy olyan jó játékos
legyek, mint amivel esetleg
Kristóf Lászlónál, Varga Fe-
rencnél, vagy ifj. Gyimesi Já-
nosnál lehetek. Azt hiszem té-
vedtem. De ezeket a tévedése-
ket is be kell ismerni. Minden-
ki azt mondja: amikor bajnok-
ságot nyertünk 2010-ben, Völ-
gyi volt az edzõ.

– Én nem akarom Völgyi
Péter érdemeit kisebbíteni, de
amikor elment Paksra, nem
tudott igazán eredményt fel-
mutatni.

– Sabali Balázs, a Sopron
vezetõedzõje egyébként ha-
sonló helyzetben van, mint
Völgyi Péter volt Zalaegersze-
gen. Akár tetszik, akár nem.
Csak ki kell mondani. Lehet,
hogy „Putesz” egy goromba
ember, mert ha valami nem
tetszik neki, hát mindenkit el-
küld melegebb éghajlatra.
Mindenkit helyére tud tenni.

– Patonay egy fanatikus
ember, aki szereti és érti a
kosárlabdát.

– Érdekes felvetés ez. De itt
van Bencze Tamás. Gáll Tamás
egykori csapattársa… Én miért

– De itt volt Patonay Imre
is.

– Patonay most Sopron-
ban van. S jól szerepel a csa-
pat. Igaz, „Putesz”, mint Zala-
egerszegen, csak szürke emi-
nenciás.

– Én is erre gondolok, ami-
kor a párhuzamokat kere-
sem.

– Nemrég készítettünk
riportot Gáll Tamással, a ZTE
NKK vezetõedzõjével. Itt, Za-
laegerszegen, az oldalvízen si-
keres edzõ lett. Nem sokan
gondolták volna ezt…

nem lettem olyan edzõ, mint
Bencze Tomi? Gállhoz nem
hasonlítom magam.

– Biztos vagyok abban,
hogy nem Bencze Tamástól.
Mert amikor együtt dolgoztak
Egerszegen, akkor Bencze To-
mi volt a fõnök, s nem Gáll
Tamás. Egész más, amikor õ a
vezetõ, s hozzá kell alkalmaz-
kodni. Nálunk ez úgy zajlott,
hogy Gellér Sándor, a veze-
tõedzõ elmondta a vélemé-
nyét, s utána mi következtünk.
Sanyi azt mondta: akkor ke-
ressük meg a közös nevezõt!

– Persze. De attól kezdve
nem volt mese. Benne volt a
Sanyi és a mi véleményünk is.
No, de térjünk vissza Gáll
Tamásra, hiszen a mai zala-
egerszegi kosárlabdáról van
szó. Amikor beszélgettem vele,
elmondta, hogy szerény körül-
mények között dolgoznak. Ezt
közölte is a lányokkal, hoz-

– Gáll Tomi idõközben
megtanult valamit.

– Lehetett vele beszélni?

záfûzve, hogy aki ezek után
nem akar a ZTE-ben kosarazni,
az menjen, aki viszont sze-
retne, az maradjon.

– Többnyire csak néznek
rám, mint borjú az új kapura.

– Hát idáig jutottunk. Ez
már nem az én világom. S talán
már tudod is az eredeti kér-
désedre a választ. Azt, hogy
miért nincs már közöm a za-
laegerszegi kosárlabdázáshoz.

– Ha betévedsz a sport-
csarnokba, s szembe jönnek
veled a mostani játékosok,
tudják, hogy kivel talál-
koznak?

– Nem csodálkozom ezen.
Ha már a megyei napilap sem
tudja helyesen leírni Szõcs
János, a ZTE nagyszerû lab-
darúgó-edzõjének nevét, ak-
kor miért tudná egy közép-
szerû, az ország másik végé-
bõl idetévedt, vagy egy sokad-
rangú légiós azt, hogy mit
jelentett Szücs József a zalai
kosárlabdasportnak.

E.E.

Gellér Sándor még izgatott, a kapitány, Szücs József azonban

már nyugodt. Tudja, hogy a döntõt már megnyerte a ZTE. A

csapat 1988. május 8-án sporttörténelmet írt Zalaegerszegen.

Azt nem állíthatjuk, hogy a kutya sem hallgat Szücs Józsefre.

Málna, a 4 éves magyar vizsla figyeli minden mozdulatát, s

állandóan játszani hívja.
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

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

26 éves

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Aligha van hatvan-hetven
esztendõt megért futballszere-
tõ magyar, akit ha álmából
riasztanak is, ne tudná felmon-
dani a futballtörténetbe

néven beíródott haj-
dani magyar válogatott névso-
rát:

Aranycsapat volt ez való-
ban. A futball minden csínját-
bínját ismerõ együttes rendel-
kezett olyan zsenikkel, akik
egy-egy, az ellenfeleket demo-
ralizáló epizóddal elévülhetet-
len érdemeket szereztek ab-

„Arany-
csapat”

Grosics, Buzánszky, Ló-
ránt, Lantos, Bozsik, Zaka-
riás, Budai II., Kocsis, Hideg-
kuti, Puskás, Czibor.

Csapat az égben
Buzánszky Jenõ halálára

ban, hogy a csapat bucira ver-
te Európa és a világ válo-
gatottjait. Különös kegye volt
az a sorsnak, hogy egy idõben
kerültek egy öltözõbe Grosics,
Puskás, Kocsis és a többiek. Ez
a csapat megváltoztatta a fut-
ballvilág addigi rangsorát, ami
az „évszázad mérkõzésének”
kikiáltott Wembley-stadionban
lejátszott angol-magyar össze-
csapás (6:3) alkalmával csúcso-
sodott ki.

1956 vihara szétszórta a
csapatot. Nem írták le többé az
újságok, nem kiáltotta az éter-
be a kor legendás rádióripor-
tere, a futball-Szepesi György

világ által ámulva tisztelt név-
sort: Grosics, Buzánszky, Ló-
ránt, Lantos…

Az évek múlásával már csak
az emlékezetünkben együtt
lévõ csapat tagjai fizikai való-
ságukban is sorra itt hagytak
minket. Zakariás József kezdte
a sort, aki fájdalmasan fiatalon,
47 éves korában, 1971-ben tá-
vozott az élõk sorából. Aztán
jöttek sorban a többiek. Az
utolsók között távozott Pus-

kás (2006), a legendás „Öcsi”.
Szinte friss még a gyászunk
Grosics, a „fekete párduc” ta-
valy nyáron volt elhunytát kö-
vetõen, s most itt hagyott ben-
nünket a hírmondónak maradt
Buzánszky Jenõ.

A világverõ csapat most
már a teljes klasszikus össze-
állításban az égben. Számunk-
ra maradt a kalaplevett gyász,
az emlékezés.

f.l.

Buzánszky Jenõ is itt hagyott bennünket.

A világverõ csapat most már teljes összeállításban az égben.

Az „évszázad mérkõzésére” emlékezve… Balról Buzánszky
Jenõ, Grosics Gyula és Szepesi György.


