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Jönnek, csak jönnek. Autó-
val, busszal, gyalog. Valóságos
invázió lélekszomorító képei
töltik meg naponta a médiu-
mok oldalait, jókora szeletet
szakítanak ki a hírcsatornák
mûsoridejébõl a menekülthul-
lámról szóló tudósítások. Mára
elképesztõ mértékûre duzzadt
a déli határunkon beáradó
menekültek tömege. Menekül-
tek? Nézzük csak, hogy okos
lexikonszerkesztõk miképp
határozzák meg a fogalmat. „A
menekült olyan személy, aki
származási vagy szokásos lak-
helyének országán kívül van,
mert faji, vallási, nemzetiségi

Áradat…
vagy politikai üldözés éri, vagy
mert üldözött társadalmi cso-
port tagja.” Így fogalmaz az in-
ternetes lexikon, a Wikipédia.

Nos, igen. Mind ,
mid a , - és

vannak olyan térségek,
ahol háborúk dúlnak, másutt a
törzsi torzsalkodások, a mérhe-
tetlen szegénység teszik ne-
hézzé a hétköznapokat. Vi-
szont, ha az idegenek már-már
népvándorlásszerû beáramlá-
sát tekintjük déli határunkon,
aligha kétséges, hogy az új
hazát keresõk többsége nem
tartozik a fentebb idézett fo-
galom definíciója alá. Teljesen

Afrikában
Közel Közép-Ke-

leten

nyilvánvaló, hogy a migránsok
nagyobb része a jobb élet re-
ményében vág neki a nagyvi-
lágnak, ami most az öreg kon-
tinens boldogabb felét jelenti.

A honi baloldal és médiája
által egységesen menekültként
kezelt vándorok egyre növek-
võ terhet jelentenek a befo-
gadó országok számára.

egész egyszerûen
már képtelen elhelyezni a na-
ponta százával, ezrével be-
áramló illegális határsértõket.
A táborokban összezsúfolt kü-
lönbözõ kultúrájú, más-más
vallású migránsok között is
nem ritka a feszültség. A be-
vándorlók menekült kérelmük
elbírálásáig szabadon járhat-
nak, kelhetnek, állandó konf-
liktus helyzetet generálva köz-
tük és a leginkább veszélyez-
tetett határszakaszok „benn-
szülött” lakosai között. Napon-
ta hallunk híreket a beván-
dorlók általi károkozásokról,
erõszakos cselekményekrõl.

A magyar kormány a part-
talan menekültözön megféke-
zése érdekében döntött egy

Ma-
gyarország

ideiglenes kerítés felhúzásáról.
A mûszaki zár mintegy más-
félszáz kilométeren állná útját
az illegális bevándorlóknak. A
baloldali pártok a döntés miatt
alaposan fölhorgadtak. Új vas-
függönyrõl kezdtek beszélni,
az addigi de-
honesztáló jelzõit (homofób,
antiszemita, intoleráns stb.)
megtoldották egy újabbal, rá-
sütötték a kabinetre, hogy ide-
gengyûlölõ. Annak ellenére,
hogy saját szavazóik jelentõs
többsége is egyetért a kor-
mány tervével, õk rendületle-
nül mantrázzák a korlátok
nélküli liberális szólamokat.

Be kell látnia mindenkinek,
itthon és a mindenható unió-
ban, hogy a helyzet mára tart-
hatatlanná vált. Magyarország
eddig is befogadta az üldözöt-
teket, s így marad ez a jövõben
is. Ez a kormány koncepciója.
Viszont, nem kérdõjelezhetõ
meg a szándék, hogy az újkori
népvándorlásnak gátat kell
szabni. Ha kell, az új „vasfüg-
gönnyel” is.

Orbán-kormány

f.l.

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!

– Itt lakik az a Gyurcsány. Ide becsengetünk. Azt mondják
õ szívesen fogad bennünket.
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Mórahalomnál már épül a próbakerítés.

Fotó: szegedma.huFotó: szegedma.hu
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A és az
tudósítása szerint vitát akart
elindítani a

azzal a
javaslatával, amely szerint a
kommunista diktatúrához kap-
csolódó cselekedetek esetén
lehetõség lenne büntetõeljárás
lefolytatására akár elhunyt el-
követõvel szemben is – mond-
ta , a NEB elnök-
helyettese az M1 aktuális csa-
tornán minap.

Máthé Áron szavai szerint a
javaslattal „disputát” szeretett
volna kezdeni a NEB, és való-
ban elindultak errõl szóló
szakmai kezdeményezések, tár-
sadalmi vita vette kezdetét.
Nyitott kérdés, hogy

ez úgy alkalmazható-
e, mint , a
lényeg az, hogy lefolytathas-
sanak vizsgálatokat, megszület-
hessenek történeti, jogi érték-
ítéletek – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: izgalmas
kérdés Magyarországon, hogy
egy-egy cselekménynek, ese-
ménynek vagy történelmi sze-
mély politikájának a történeti
és a jogi értékelése hogyan
hozható összhangba. Hozzá-
fûzte: a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottságát a rá vonatkozó tör-
vény „nem véletlenül” ruházza
fel a jogalkotási koncepciók
kidolgozásának részfeladatá-
val, pontosan azért, hogy az
igazságtétel huszonöt éve hú-
zódó folyamatában is „a törté-
nelem és a jog kicsit közelebb
kerüljön egymáshoz”.

Felhívta a figyelmet arra: a
lengyel és a magyar esetekben
a történelmi háttér, a társa-
dalmi tapasztalat eltérõ, hiszen
Lengyelországban az 1980-as
években még tömegesen alkal-
mazott erõszakot a diktatúra,

Magyar Hírlap MTI

Nemzeti Emléke-
zet Bizottsága (NEB)

Máthé Áron

Magyar-
országon

Lengyelországban

Késõ bánat…
és ott tömegek vettek részt a
kommunista diktatúrával szem-
beni szervezkedésekben, míg
Magyarországon „tárgyalásos
rendszerváltozás” történt.

, a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottsága jogi fõosztá-
lyának vezetõje az M1 aktuális
csatorna mûsorában júniusban
beszélt arról: a bizottság rend-
kívül fontosnak tartja, hogy a
kommunista korszakkal kap-
csolatban az áldozatok és az
elkövetõk esetében is megtör-
ténjen a teljes körû igazság-
tétel. A tapasztala-
tait is figyelembe véve ennek
érdekében jogalkotási javas-
latokat dolgoztak ki. Kiemelte:
lengyel példára lehetõvé ten-
nék, hogy akár elhunyt elkö-
vetõvel szemben is lefolytat-
ható legyen a büntetõeljárás.

Uraim! A szándék dicséretes,
de elkéstek vele! Mint sok min-
dennel az elmúlt 25-26 évben.

Ezt a rendszerváltásnak ne-
vezett folyamat idõszakában
kellett volna megtenni. Nem
csak a rózsadombi paktummal
foglalkozni.

Azzal – elfogadom – kellett
foglalkozni. Mert ezt diktálták
a nagyhatalmak. Nem azt a fel-
adatot adták, hogy a kommu-
nista diktatúra bûncselekmé-
nyeit vizsgálják.

A kommunista diktatúra
számos szereplõje egyébként
azzal volt elfoglalva ebben az
idõben, hogy az elveszített po-
litikai hatalmát a gazdasági
szférába konvertálja.

Tudták, hogy a gazdasági
hatalom majd politikai nyere-
séggé, hatalommá változik. Ez
történt 1994-ben, amikor hon-
fitársaink óriási fölénnyel
visszaszavazták a hatalomba a

által fémjelzett

Ka-
tona Gábor

Biszku-per

Horn Gyula

posztkommunistákat. Akivel
szemben egyébként jogosan
lefolytathatnák a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága által javasolt
büntetõeljárást.

Ilyen alapon persze a vád-
lottak padjára kerülhetne a
teljes privatizáció, s a kárpót-
lás. Folytassam? Szinte min-
den, ami az elmúlt évtizedek-
ben történt. Mert szinte min-
den rosszul történt.

A kommunista rendszer fõ-
szereplõi lassan kihalnak. Nem
velük kellene foglalkozni! Itt
vannak a rendszer új baloldali

haszonélvezõi, õk a veszélye-
sebbek. S azok az úgynevezett
jobboldaliak, akik mindenféle
pótcselekvéssel akarják a fi-
gyelmet elterelni az aktuális
problémákról.

Nekünk már nem
, Biszku Béla a probléma,

hanem a jelenünk és a jövõnk.
Ha eddig nem tudtunk mit
kezdeni velük, múltjukkal, üze-
netükkel, hagyjuk, hogy az idõ
megoldja ezt a problémát.

Nekünk most sokkal fon-
tosabb feladataink vannak!

Kádár
János

E.E.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!

Biszku Béla a bíróságon. Késõ bánat...

Rákosi Mátyás (balról) a tribünön... A kommunista diktatúra
vezéralakja volt.

Kádár János, aki ártatlanokat küldött a halálba. Köztük volt
Nagy Imre miniszterelnök is...
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A Támop 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetû célcsoportok
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának erõsítésével c. pályázati kiírás
kapcsán a Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egye-
sület „A fiatalok helyben maradásáért Zalalövõn!” címû,
TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0462 azonosító számú pályáza-
ta 8 037 760 Ft támogatásban részesült.

A projektben 2014. április 1-tõl 15 hónapon keresztül
egyesületi ügyintézõ és közterületi gondnok foglalkoztatása
vált lehetõvé. Elõbbi feladata a szervezet mindennapi tevé-
kenységeinek koordinálása, a gondnok fõ feladata az egye-
sület által gondozott közösségi kert mûvelése volt.

A projekt 2015. június 30-án zárul.

Zalalövõ, 2015. június 29.
Fekete Krisztián

egyesület elnöke

Uniós támogatásból hátrányos helyzetû
fiatalok foglalkoztatása

Zalalövõi Városszépítõ és Környezetvédõ Egyesület
Cím: 8999 Zalalövõ Szabadság tér 1.
E-mail: varosszepito@zalalovo.hu

Július 11-én volt a
mészárlás európai em-

léknapja. 1995 júliusában Sreb-
renica környékén több, mint
8 000 bosnyákot – elsõsorban
férfiakat és fiúkat – könyör-
telen módon kivégeztek. A pél-
dátlan bûncselekményt a

vezette
hajtotta

végre.
A második világháború be-

fejezése óta ez volt
a legkegyetlenebb tömegmé-
szárlás, ami elkövettek. A

székelõ

egyhangú határozata
alapján a szrebrenicai mészár-
lás népirtásnak minõsíthetõ. A
napokban az

tartott szavazáson
azonban vétója
miatt nem nevezi a BT nép-
irtásnak a több, mint nyolc-
ezer bosnyák lemészárlását.

Keserû iróniája a sorsnak,
hogy éppen annak az ország-
nak a fõvárosában mûködik a
Volt Jugoszlávia Nemzetközi
Bûnügyi Bírósága, amelynek
katonái szeme láttára követték

srebre-
nicai

Rat-
ko Mladics Szerb Köz-
társasági Hadsereg

Európában

Há-
gában Volt Jugoszlá-
via Nemzetközi Bûnügyi Bí-
rósága

ENSZ Biztonsági
Tanácsában

Oroszország

Európa felelõssége...
Egy szubjektív emlékezés a srebrenicai népirtásra

el a vérengzést. Elõzõleg az
ENSZ már az UN-erõk által
védett „biztonságos területté”
nyilvánította Srebrenicát, a
népirtást azonban mégsem
akadályozták meg, noha több
száz felfegyverzett holland bé-
kefenntartó tartózkodott a tér-
ségben.

Európa emlékezett és gyá-
szolt július 11-én. Hogy mikép-
pen számol el lelkiismeretével,
nem tudom. Az elsõ világhá-
borút lezáró békeszerzõdések
óta ugyanis a kontinens kény-
szerpályára került. A háború
utáni rossz békekötések újabb
világégéshez vezettek, az össz-
etákolt, soknemzetiségû orszá-
gokban izzott az etnikai gyû-
lölet parazsa, ami aztán lángra
is lobbant.

A felelõsséget soha sem
lehet patikamérlegen kipor-
ciózni a bûnt elkövetõk között.
Vajon milyen mértékben okol-
hatók Európa akkori nagyha-
talmainak vezetõi a srebreni-
cai vérengzésért? Mert felelõ-
sek, az biztos.

Európa az elmúlt idõben
szinte minden jelentõs dolog-

ban kudarcot vallott. S itt van
most egy újabb konfliktushely-
zet. Az
üldögélõ képviselõk, s a tes-
tületek vezetõi szerintem nem
is érzékelik, hogy az öreg
kontinensre zúduló menekült-
áradat mekkora veszélyt jelent.

Európa elfáradt. Itt van
Európa alkonya?

Július 11-én emlékezett
Európa. Talán jobb lett volna
inkább cselekedni akkor, 1995
júliusában. Hágában egyéb-
ként még mindig folyik a per
Ratko Mladiccsal és Radovan
Karadzsiccsal szemben. Húsz
évvel a tömegmészárlás után.
Ez mindent elárul az európai
bürokratákról.

Azt a mérhetetlen ciniz-
must pedig jobb nem is mi-

Európai Parlamentben

nõsíteni, amit a szerb minisz-
terelnök,
megengedett magának a meg-
emlékezésen, amikor a feldü-
hödött bosnyákok megdobál-
ták. Az életére törtek – panasz-
kodott. S õk mit tettek több,
mint nyolcezer bosnyákkal
1995-ben? Kegyetlenül lemé-
szárolták õket. Vucictól – aki
tagja volt a Vojislav Seselj ve-
zette szélsõséges Szerb Radi-
kális Pártnak – származik
egyébként ez a hírhedt mon-
dás: „Ha meggyilkoltok egy
szerbet, mi 100 muszlimot
gyilkolunk meg”. Az emlékezés
így álságosnak tûnik.

Európa pedig bûnrészes volt
a népirtásban. Minimum azzal,
hogy nem akadályozta meg...

Aleksandar Vucic

E.E.

Kegyetlen vérengzés, népirtás történt.

Európa bûnrészes volt a népirtásban. Minimum azzal, hogy
nem akadályozta meg…

Aleksandar Vucic felháborodott a fogadtatáson. Csak nem arra
számított, hogy vállára veszi a tömeg?...
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Parádésok, szervezõk, részt-
vevõk!

Immár huszadik alkalom-
mal döntöttetek úgy, hogy egy
kulturálisnak hazudott, a sza-
badságjogok alapvetõ félreér-
telmezésén alapuló, teljes mér-
tékben kontraproduktív, a ha-
zai szexuális kisebbséget al-
kotó emberek nagyobb részé-
nek elemi érdekeivel szögesen
ellentétes exhibicionista õr-
jöngést tartotok a magyar fõ-
városban. Meleg vagyok, de szí-
vem legmélyébõl vetem meg,
és tartom rendkívül veszélyes-
nek, amit két évtizede mûvel-
tek: amit ráerõltettek a fõvá-
rosra és leginkább a melegek
azon csendes többségére,
akiknek a nevében álságosan,
õket semmilyen formában
meg nem kérdezve tartjátok a
Pride-ot – azt a látszatot keltve
Magyarország elõtt, mintha
õket „képviselnétek”.

Mindezt ráadásul idén úgy
teszitek, hogy az egyik legna-
gyobb magyar költõ, József At-
tila ismert sorát hívjátok kétes
módon segítségül:

Ez a pofát-
lanság nekem azt jelenti, hogy
a magyar kultúra nem ér nek-

„Húsz esz-
tendõm hatalom.”

tek valójában egy fabatkát
sem, és azt is, hogy a nemze-
tinek hazudott kormány tel-
jesen csõdöt mondott, mert
nem képes a normális többség
akaratát érvényesíteni – sem a
heteroszexuálisok, sem a me-
legek viszonylatában. Ti bizo-
nyítjátok be, hogy az igazi
hatalom ebben az országban
még mindig a szélsõségesen
liberális elemek kezében van.
Teljesen mindegy, hogy milyen
„illiberalizmusról” szószátyár-
kodik a miniszterelnök, az iga-
zi hatalom az, hogy ti végül
huszadjára is keresztülvittétek
az akaratotokat, s lelketlen
söpredékként azon a sugár-
úton tombolhattok, amely nem-
zetünk legnagyobbjainak pant-
heonjába torkollik.

Most tisztázzuk a legalap-
vetõbb félreértést, ezt a min-
dent alulmúló, egyébként
rendkívül rafinált kommuniká-
ciós trükköt. Azt a kifejezést,
hogy „meleg közösség.” Nin-
csen ilyen. A közösség vala-
milyen közös szellemi értéket
hordozó, produktív és ezért
hasznos emberi összetalálko-
zás. Közösség sportegyesület,
a természetjárók társasága, egy

bibliakör, egy mûvészklub, em-
berek családi vagy baráti kap-
csolatok mentén szervezõdõ
összejövetele. De közösség le-
het egy politikai közösség is –
a lényeg, hogy szellemi szem-
pontból értékesen produktív
legyen az eredmény. A puszta
szexuális orientáció viszont
önmagában nem érték, és
szexuális orientáció alapján
éppen ezért nem is lehet ki-
mondani, hogy mindenki, aki

ilyen vagy olyan, az ettõl egy
„közösséget” alkot. Ahogyan a
„heteroszexuálisok” sem kö-
zösség, úgy a melegek sem
azok. Ez a hazugság azt hasz-
nálja ki, hogy a közösség sza-
vához és értelméhez – amihez
nektek semmi közötök nin-
csen – az ember gondolkodása
teljesen érthetõ módon, auto-
matikusan pozitív emocio-
nális viszonyulást hoz létre.
Miért nem láttam még „meleg

Nekem ti nem vagytok a „közösségeim”!
Egy nemzeti érzelmû meleg férfi nyílt levele a felvonulókhoz

A felvonulás egyik résztvevõje.

Ez is megvolt. A hétvégén
került sorra a „meleg hét” záró
rendezvénye, a

. A „meleg” gyûjtõfogalom
szivárványszínû ernyõje alá so-
rolódott mások: homoszexuá-
lisok, leszbikusok, transzvesz-
titák, mindazok, akik a „hagyo-
mányos” férfi-nõ kapcsolattól
eltérõen, szexuálisan a saját
nemük egyedeihez vonzód-

Budapest Pri-
de

„Szivárvány” az Andrássy úton
Huszadszor parádéztak a melegek

nak, hosszú sorokban vonul-
tak az úton.

Az évrõl évre a fõváros kö-
zösségét erõsen megosztó pa-
rádé az idén minden eddiginél
békésebben zajlott Budapest
„fõutcáján”. A rendõrség erõs
biztosítással tartotta távol az
ellentüntetõket, s talán az is
közrejátszott a vonulás béké-
sebb kimenetelében, hogy a

Andrássy

mostani parádén szemmel lát-
hatóan kevesebb volt a gyalá-
zatosan irritáló performansz, a
vallásgyalázó jelmez. Meglehet,
a rendezvény szervezõi las-
sacskán ráébrednek, hogy a
korábbi évek végletekig provo-
katív felvonulásai inkább kont-
raproduktívak voltak, egyálta-
lán nem szolgálták a kitûzött
célt, a másság tolerálását.

Az idei felvonuláson is
megjelentek a tömegben is-
mert politikusok, közéleti sze-
mélyiségek, mûvészek. A balli-
berális politikai oldal pártjai
egyértelmûen kiálltak a ren-
dezvény mellett. Még a vonu-
lást megelõzõ napokban tá-
madt némi konfliktus a

berkein belül. , a
párt Baranya megyei politiku-
sa olyasmit talált leírni, ami a
DK szabadságképébe nem fér
bele. Sütõ orvos. Bejegyzésé-

De-
mokratikus Koalíció (DK)

Sütõ László

ben arról értekezett, hogy az
orvostudomány minden kro-
moszóma rendellenességet be-
tegségnek tart. Nem lehet ki-
vétel a nemi kromoszómáé
sem. A szexualitás a fajfenntar-
tó ösztönön alapul, ergo férfi
és nõ között természetes. Utód-
nemzésre képtelen párkapcso-
lat normális országban nem
lehet családmodell.

Nos, a derék orvos okfej-
tése annyira kiverte a biztosí-
tékot a vadliberális DK-ban,
hogy maga a pártelnök,

kezdeményezte a
renitens képviselõ kiebrudalá-
sát a pártból. Idézzük vissza a
kirúgott képviselõ egy monda-
tát: „Utódnemzésre képtelen
párkapcsolat normális ország-
ban nem lehet családmodell.”

Magyarországon ez a szem-
lélet büntetést von maga után.
Normális?

Gyur-
csány Ferenc

f.l.

Sütõ László (képünkön) kizárását kezdeményezte Gyurcsány
Ferenc.
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közösséget” homokzsákokat pa-
kolni a gátakon?

Számotokra, az önzésen
alapuló világnézetetek miatt
teljesen érthetetlen dolgot fo-
gok mondani: egy társadalmi
szempontból felelõsen gon-
dolkodó meleg férfi számára
sokkal fontosabb, hogy a nem-
zete, a széles társadalom szá-
mára mi a jobb, minthogy
olyan „jogokért” kapálózzon,
melyeknek befogadására és
gyakorlására születésénél fog-
va nem alkalmas sem fizikai,
sem lelki értelemben. És az a
jobb, ha nem hergeljük telje-
sen értelmetlenül magunk el-
len az embereket, és ha a gyer-
mekek szellemi egészségét
nem veszélyezteti a folyama-
tos, idegesítõ, öncélú meleg-
propaganda. Ha egy lábbal szü-
lettem volna, akárhogyan is
rikácsolnék, fenyegetõznék és

követelõznék, nem lenne két
lábam. Meleg vagyok, nem lesz
gyermekem, nem fogadok
örökbe, nem lépek házasságra.
Ha így van, ha így lett, elfo-
gadom. Elfogadom, hogy me-
leg vagyok. Ti veritek szünte-
lenül az asztalt a melegek
elfogadásáért, mi lenne, ha
magatokon kezdenétek?

Olyanok vagytok, mint a
cigánybûnözõk és „roma pol-
gárjogi aktivistáik”: mikor hal-
lom egyszer, hogy a melegek-
nek vannak kötelességeik is a
társadalommal szemben, nem
csak jogaik? Soroljátok fel
õket: hazaszeretet, kötelesség a
közügyek gyakorlásában, fele-
lõsség a lakóhelyem, egyházam
stb. közös ügyeiben. Ha megte-
szitek ezt, ígérem, az elsõ sor-
ban vonulok majd én is veletek.

Azt mondjátok, minden
szexuális kisebbséghez tartozó

ember elfogadásáért küzdö-
tök. Nem kértem, és nem ha-
talmaztalak fel benneteket er-
re! Én, és még sok hozzám ha-
sonló normális ember elintézi
ezt a családjában, s azok elõtt a
barátai elõtt, akik fontosak
számára. Másra nem tarto-
zik. A privát coming out
elõsegíti, a ti viselkedésetek
pedig hatalmas erõvel rom-
bolja a melegekrõl alkotott
pozitív, vagy legalább nem
általánosan negatív kép ki-
alakulásának lehetõségét a tár-
sadalomban.

Azt mondjátok, amit tesz-
tek, az „kulturális, mûvészeti,
közéleti” esemény. Nem az.
Amit ti képviseltek az nem
kultúra, hanem szellemi halál.
Nem mûvészet, hanem öncélú,
teljesen értelmetlen és értel-
mezhetetlen exhibicionizmus.
És nem „közéleti”: csupán egy

apró kisebbség kicsinyes ön-
zésnek projekciója a valódi
közéletre.

És ezért: ti nekem nem
vagytok „közösségem”.

Az én közösségem a csalá-
dom, a nemzetem és az egyhá-
zam. És mindenki közösség-
ben van velem, aki lélekben
vallja, hogy az örök értékekhez
való saját érdekeimen messze
túlmutató igazi humánus ra-
gaszkodás felülír mindent, ami
kényelmes, de ártalmas ha-
zugság.

Menjetek haza. Pontosan
annyit érnek a tetteitek, mint a
hazugságaitok. Az én nevem-
ben ne vonuljatok, mert ne-
kem van igazi kultúrám, van
igazi közösségem. És ezekbõl
semmilyen átjárás nincsen a
tiétekbe, és a tiétekbõl sem
ezekbe.

F.M.

Huszadszor vonultak….

Rajz: Farkas László

Nagyon modern idõk

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letöl-
teni?...
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Hétfõn reggelre
fellélegzett. Több mint fél na-
pos egyezkedés után megszü-
letett a döntés
ügyében. Az , az
euroövezet szempontjából két-
ségtelenül fontos megállapo-
dás született. Nincs „grexit”, a
görögök maradnak az euróval
fizetõk táborában. Lement a
függöny egy felvonás után.

Európa

Görögország
Európai Unió

Csak egy felvonásnak lett vége
A görög dráma folytatódik

Az unió nagyjainak dön-
tése értelmében Görögország
(legalább is egyelõre) meg-
menekült az államcsõdtõl; a
megállapodásnak köszönhe-
tõen a visz-
szatérhet a tárgyalóasztalhoz.
Ahhoz azonban, hogy a görö-
gök hozzájussanak a mentõ-
csomagként aposztrofált dik-
tátumnak köszönhetõ euro

Ciprasz-kormány

milliókhoz, az ország súlyos
feltételeknek lesz kénytelen
eleget tenni. A hétfõn hajnalra
létrejött megállapodás értel-
mében a kormánynak olyan
megszorításokat kellene ke-
resztül vinni a parlamenten,
melyek nagyobb terhet róná-
nak Hellász polgáraira, mint
amiket a népszavazással a gö-
rögök többsége elutasított.

Az igazi megpróbáltatás va-
lójában csak most jön Alexisz
Ciprasz kormánya számára. A
létrejött egyezség diktálta
megszorítások homlokegye-
nest ellentétesek azzal a prog-
rammal, amellyel Ciprasz párt-
ja, a hatalomra jutott a
választásokon. A Ciprasz vezet-
te kormánykoalíció hét hóna-
pos „populista” kormányzásá-
nak kudarcát is jelenti, hogy a
görög miniszterelnök a tárgya-
lások alatt kapitulált, rábólin-
tott a bekeményítõ német kan-
cellár, által
vezetett csoport által képviselt
feltételekre, amelyek egyértel-
mû megszorításokra kötelezik
a görög kormányt.

Ahhoz, hogy Görögország
hozzájusson a harmadik men-

Sziriza

Angela Merkel

tõcsomag által kilátásba helye-
zett pénzmaghoz, a parlament
többségének hozzájárulására
lesz szükség. S ennek a több-
ségnek a megszerzése igazán
kemény dió lesz. Különös te-
kintettel arra, hogy a kormány-
zó párton belül sincs egyet-
értés, a Sziriza politikusai kö-
zül is többen ellenzik a meg-
állapodáshoz kötött megszorí-
tások bevezetésének elfogadá-
sát. A kisebbik koalíciós párt, a

vezetõje,
úgy nyi-

latkozott, hogy pártja nem
tudja támogatni azt a meg-
állapodást, amely „50 milliárd
euró értékû, az állami tulaj-
dont érintõ garanciákról és az
emberek otthonainak lefogla-
lásáról is tartalmazó törvény-
módosításokról szól.”

Korai még megjósolni,
hogy az eddig is kiismer-
hetetlen görög helyzet milyen
látványos fordulatokat vesz az
unió által meghatározott, sür-
getõ határidõig. Az elõjelek
azonban egyértelmûen arra
utalnak, hogy a görög dráma
folytatódik.

Független Görögök
Panosz Kammenosz

f.l.

Érhetnek-e még bennünket
meglepetések a házasság kap-
csán feltörõ vélemények te-
kintetében? Azt gondolhattuk
eleddig, hogy a liberálisok által
szorgalmazott, a melegházas-
ság polgárjogi elfogadtatása
után aligha jöhet valami le-
döbbentõen új. Tévedtünk.

, az
egykori alapítója, parlamenti
képviselõje most felvetett egy
új lehetõséget, mi szerint a
házasság korszerûtlen intéz-
ményére ráférne egy kis vér-
frissítés. Kõszeg egy bejegyzé-
sében így fogalmaz: „Törvény-
nek kell kimondania, hogy ket-
tõnél több személy is köthet
házasságot. Erre azért van szük-
ség, amiért az azonos nemûek
házasságára. Hogy senki ne mond-

Kõszeg Ferenc SZDSZ

Kõszeg Ferenc a poligámia pártján
hassa, ez csak amolyan furcsa-
ság, nem olyan értékû házasság,
mint egy férfi meg nõ házas-
sága, és a belõle származó gye-
rekek is csak afféle zabigyere-
kek. Az egyenlõ méltóság elve
megköveteli, hogy három vagy
négy ember frigye éppen
olyan házasságnak tekinthessék,
mint bármely más házasság.”

Nos, az egykori szabad de-
mokrata potentát felvetése
újabb távlatokat nyithat meg a
család fogalmának eddigi, ápo-
rodottan konzervatív értelme-
zése ellenében. Nem lehet két-
ségünk afelõl, hogy a liberaliz-
mus fennkölt eszméinek fel-
kent prókátorai egy-kettõre
magukévá teszik a Kõszeg-féle
ideát. Mindez mulatságos len-
ne, ha egy a megszüntetett Lipót elmeosztályáról kikerült

pacienstõl származna e világ-
rengetõ gondolat. Kõszeg Fe-
renc viszont tanári diplomával
rendelkezik, meghatározó po-
litikusa volt a korábban az
ország dolgait jelentõs mérték-
ben befolyásoló SZDSZ-nek.

Ezeknek tudatában kissé
más a súlya a poligámia tör-
vényesítése érdekében kifej-
tett gondolatainak. Így e kis
írás végén ismételten felmerül
a kérdés: Érhetnek-e még ben-
nünket meglepetések?

-flam-

Kõszeg Ferenc… Itt egyedül üldögél.

– Nem nagyon komálom ezt az Orbánt, de nélküle most
alighanem mi is úgy szívnánk, mint a görögök.
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Dodó és Brumi a Mókusban

– Azt tanácsolják az orvosok, hogy tizenegy és három
óra között ne legyünk a napon, és gondoskodjunk a kellõ
mennyiségû folyadékbevitelrõl!...

„Sokszínû generációkon át”
nevû díjat nyert a .
Ezt a vízközmû-szolgáltató tár-
sadalmi szerepvállalásával, az
esélyegyenlõségi feltételek
megteremtésével érdemelte ki.
Az elismerés a vállalat fele-
lõsségteljes szemléletét pél-
dázza, ami azt jelenti, hogy
fontosnak tartják a szakkép-
zett fiatalok támogatását, s
egyben a tapasztaltabb, idõ-
sebb munkaerõ megbecsü-
lését. Segítik a különbözõ
nemzedékek együttmûködé-
sét, ennek érdekében gyakran
alkalmaznak azonos munka-
körben eltérõ korosztályú dol-
gozókat. A cég emellett ki-
emelt figyelmet fordít a fog-
lalkoztatási diszkrimináció el-
kerülésére és a megfelelõ
munkahelyi körülmények meg-
teremtésére.

– Büszkék vagyunk a díjra,
mivel ez egyben azt is jelenti,
hogy az általunk alkalmazott
vállalati gyakorlat jól mûködik
és sikeres. Fontosnak tartjuk
munkatársaink számára a
megfelelõ munkahelyi légkör
biztosítását. Figyelembe vesz-
szük érdekeiket és elvárásai-
kat. Ezzel érdemeltük ki az
elismerést. Nyitottak vagyunk,
próbálunk megfelelni a jövõ
kihívásainak. Feladatunk töb-
bek között, hogy cégünknél
az átlagéletkor 46 év legyen.
Alkalmazottaink 10 százaléka
jelenleg 60 év fölötti, s csu-
pán 3 százalékuk 25 alatti –

Zalavíz Zrt

hangsúlyozta , a
Zalavíz Zrt. vezérigazgatója.

Kitüntették
is, aki 1998 óta dolgozik a

társaságnál. Precíz és kitartó
munkájáért a Víz emlékérmét
vehette át.

– Megtiszteltetés és nagy
öröm számomra, hogy elnyer-
tem ezt az elismerést. Köszö-
nöm a Zalavíz Zrt.-nek, hogy
gondoltak rám és elõterjesz-
tettek erre a díjra. Sokat jelent
számomra, hogy egy olyan
munkahelyen dolgozhatom,
ahol megbecsülnek és értékel-
nek. Nagyon szeretem a mun-
kámat, szívesen végzem. Min-
dig akad új kihívás, ez külö-
nösképp motivál engem –
mondta Márton Tünde, a vál-
lalat controlling osztályve-
zetõje.

Nagy András

Márton Tün-
dét

A vállalat hazánk egyik leg-
megbízhatóbb vízközmû-szol-
gáltatója, amely tevékenységét
fogyasztóközpontú nézetek men-
tén, az igazságosság, a tisztes-

ség, a kreativitás, a minõség
és az értékteremtés alapján
végzi. Ezt példázzák a nemré-
giben elnyert kitüntetések is.

(x)

Generációs sokszínûség
Elismerték a Zalavíz Zrt.-t

A vállalat az ország egyik legmegbízhatóbb vízközmû-szolgáltatója.

Márton Tünde és Nagy András.
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Hazánk a gazdasági rend-
szerváltást a nemzetközi befek-
tetõi tõke kívánalmainak meg-
felelõen hajtotta végre. A folya-
mat már jóval a politikai rend-
szerváltás elõtt kezdetét vette.
Kifejezett célzatossága 1983-
tól már jól láthatóvá vált. Ezt a
célt szolgálta az újabb nem-
zetközi adósságnövekedési sza-
kasz 1983-89 között, az állami
vállalatok fejlesztési hitelein
történõ drasztikus kamateme-
lés, a cégek céltudatos piaci
leértékelése. 1990 után ehhez
illeszkedett szervesen a priva-
tizációs gyakorlat, ami kerülte
a piaci megmérettetést, a tõzs-
dei bevezetéseket, de miköz-
ben nem adta vissza a kom-
munista rendszerben elrabolt
vagyonokat, behozhatatlan
elõnyt adott a transznacionális
befektetõknek.

Az olcsó privatizációs ára-
kon túli nemzeti ajándékot az
olcsó bérû munkaerõ elõállí-
tását pedig a tömeges cég-
megszûnésekkel járó draszti-
kus csõdtörvény szolgálta.
1995-98-között végleg olcsó
bérû nemzetközi tõkével mû-
ködtetett exportorientált gaz-
daság lettünk, ahol máig szin-
te minden errõl szól, arról a
pár tucat nagycégrõl és kevés-
bé arról a 4-500 ezer ember-
rõl, akik éves tízezer euró
körüli bérért alkalmazóiknak
25-40 ezer euró tiszta profitot
termelnek. A dinamikus növe-
kedést is folyvást ettõl a szer-
kezettõl várjuk, sajnos sokan,
még a hozzáértõnek vélelme-
zett döntéshozók közül is, pe-
dig ez hiú remény.

A döntõen exportvezérelt
gazdaságtól még a jelenlegi 3-
3,5%-os növekedés is maga a
csoda, ami gyorsan szertefosz-
lik, ha importpartnereink las-
sulnak. Ha egyet
köhint, mi ismét ágynak
esünk. Igaz ugyanis, hogy a

Németország

A multik maguktól nem fogják emelni!
A bér, mint a közeljövõ döntõ növekedési tényezõje

gazdaságban elõállított javak
mintegy 75-80%-a exportra
megy, de az exportteljesít-
mény több mint háromnegye-
dét kevés számú és hazánkban
alig több mint félmillió em-
bert foglalkoztató transznacio-
nális szektor állítja elõ. (Sajnos
a statisztikusaink nem kényez-
tetnek el bennünket ez ügy-
ben sem pontos adatokkal.)

Ezek a cégek hozzá vannak
ahhoz szoktatva, hogy munka-
vállalóként évente 25-40 ezer
euró adó utáni profitot állítsa-
nak elõ, miközben 10-12 ezer
eurónyi bért fizetnek. Ezért
jöttek ide, „ezért” csalogatták”
õket ide, ne is várjuk, hogy ma-
guktól béreket fognak emelni.
Nincs arról sem megbízható
értesülés, hogy a szép számú
stratégiai megállapodás kiterjed-
ne a multik részérõl dinamikus
rövid, vagy akár hosszabb távú
béremelési vállalásokkal.

Gazdasági növekedésünk
viszonylag szép számai sem
álltak volna elõ anélkül a
többlet vásárlóerõ nélkül, amit
a kormány sorozatos intézke-
dései mozgattak. (SZJA-mér-
séklés, devizahiteles ügy ren-
dezése, családi adókedvezmé-
nyek.) Ahhoz, hogy akár a kör-
nyezõ országokhoz hasonlítva
elszenvedett lemaradásunkat
behozzuk és mérsékeljük le-
maradásunkat a fejlettektõl öt
százalék plusz növekedési át-
lagot kellene elérni folyamato-
san legalább a következõ év-
tizedben. (Gondoljunk arra,
hogy közben õk sem alszanak,
hanem igyekeznek.) Ehhez vég-
képpen dinamizálni kellene a
belgazdaságot, legfõképpen ke-
resleti oldalról, azt meg nem le-
het másként, mint több bérrel.

Már hallom is az ellenzõ
kórus keserves jajongását,
hogy ez inflációt okozna. Ezt
én sem szeretném, mert öröm-
mel tölt el, hogy három évtize-

des népfosztogató diadal után
sikerült az inflációt megfékez-
ni. Mára azonban kialakultak a
gazdaságban azok a feltételek,
amik módot adnak a bizton-
ságos béremelésekre.

Kezdjük mindjárt az állam-
mal. A drasztikusan lecsökkent
kamatok jelentõsen mérséklik
az állam kiadásait, százmil-
liárdokat takarít meg, szépen
csökkent az éves költségvetési
hiány is. Sokat javult az adó-
behajtás hatékonysága is. Ért-
hetõ, hogy az elmúlt négy év
azzal telt el, hogy a megta-
karításokból az állam igyeke-
zett visszaszerezni azokat a
gazdasági pozíciókat, amiket
szükségesnek tart az egészsé-
ges piaci mûködéshez (ban-
kok, energia szektor, egyes
közszolgáltatások stb.)

Reményeim szerint ezek
majd újra képesek lesznek
osztalékot is fizetni, mert lehet
az állam is jó gazda. A nagy ál-
lami cégbeszerzéseknek azon-
ban mára vége, a megtakarítá-
sokból lehetne béreket emel-
ni, fõként ott, ahol már azon
is régen túl vagyunk, hogy
nagyon szorít a cipõ, mint az
egészségügyben. Nem csak az
államnak okoz könnyebbséget
a kamatok csökkenése, de a
hazai vállalkozási szektornak
is. A minimálbér emelési gya-
korlat valóban tolja felfele a
bérszínvonalat.

Nyilvánvaló, hogy a bér-
emelések zömét nem az állami
szektortól kell várni, hanem a
kis- és közepes vállalkozások-
tól, de azokat helyzetbe is kell
hozni, hogy bért emelhesse-
nek, vagy több embert tudja-
nak foglalkoztatni. Ennek na-
gyon nem jó módszere, hogy a
részükre megítélt uniós támo-
gatásokat visszterhes formá-
ban, ráadásul kamattal terhel-
ve kívánjuk adni. Sokkal alkal-
masabb eszköz lenne a kocká-
zati tõkék juttatása, amit 5-7 év
múlva a tulajdonosok kivált-
hatnának. Növekedési poten-

ciáljukat nem terhelnék a ka-
matok. A különbözet megje-
lenhetne többletbérben. Egész-
séges növekedési többlet a
többletbérekbõl akkor lesz, ha
azok elkölthetõ jövedelemként
olyan helyekre kerülnek, ahol
nem kell attól tartani, hogy
vásárlásaikkal felborítják a kül-
gazdasági egyensúlyt, mert rá-
vetik magukat a luxus im-
portcikkekre. Vigyázni kell va-
lóban, hogy a többletbérek jó
helyeken váljanak többlet vá-
sárlóerõvé, amik a hazai cégek
kibocsátását élénkítik.

Jelenleg a pénz eltévelye-
désének veszélyétõl nem kell
nagyon tartani, hiszen a leg-
magasabb 10-es jövedelemka-
tegóriába már havi 200 ezer
forint fogyasztással be lehet ke-
rülni. Nagyon jó irány a mini-
málbérek emelése, de a család-
orientált adóügyi vásárlóerõ te-
relés is a nagy családok irányá-
ba. A magasabb bérek jóté-
kony hatást fejtenének ki az
állam adóbevételeire is, fõként
a forgalmi adókra, de a bérek
járulékára is. Jóval nagyobb ki-
fizetett bértömeghez alacso-
nyabb bérjárulék kulcsokat
lehetne rendelni, ezzel a cégek
foglalkoztatási kedvét növelni.

Jelenleg bérekben nagyon
csehül állunk, még a nem túl
magas GDP-n belül is az arány
tragikus. A legutolsó, 2013-as
adatok szerint a munkaválla-
lói jövedelem a GDP-nek alig
45%-a. Szinte nincs európai or-
szág, ahol ez 50% alatti. Nem
tûnik erõn felülinek a célt
kitûzni, hogy az éves átlagos
növekedés legalább egy évti-
zedig érje el a GDP 1,3-1,4%-át
reálértéken az indulásként már
2016-ban a 400 milliárd forin-
tot. Ez már jól érzékelhetõ, a
gazdaság jelenlegi feltételei ki-
bírják és végre érzékelhetõvé
válhat a rendszerváltás képvi-
seleti demokrácián túli jóléti
hatása is.

közgazdász
Boros Imre

A bérszínvonal alakulása az uniós országokban 2014/2015-ben.

Ha Németország egyet köhint, mi ismét ágynak eshetünk…
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Lassan egy kisregény ter-
jedelmû cikksorozat született
már a folyó

és között lé-
võ szakaszán található szennye-
zõ úszószigettel kapcsolatban.
2011-ben kezdtünk foglalkozni
a tarthatatlan helyzettel. Nem
sorolom, hogy milyen fórumo-
kat jártunk meg ez idõ alatt,
talán már nincs is értelme.

Június 25-én ugyanis csoda
történt. A folyó a kritikus sza-
kaszon megtisztult. Nem volt
hiábavaló a küzdelem. Az
igazsághoz tartozik – miután
nem történt érdemi intézke-
dés –, hogy a megyei fõügyész-
séghez fordultunk beadvá-
nyunkkal, hiszen közérdekû
bejelentésünkre nem kaptunk
választ a hatóságoktól. Aztán az
illetékes szakemberek megje-
lentek a Zala folyó kritikus
pontján felmérni a helyzetet.
Egyikük azt a hülye újságírót
emlegette, aki felfújta az ügyet.
Ez lennék én. Jó lenne talál-
kozni ezzel a kivételes képes-
ségû emberrel, aki anélkül tud
diagnosztizálni, hogy egyetlen
szót sem váltott még velem...
Ráadásul papírja sincs arról,
hogy pszichológus lenne.

A Zala partján aztán szem-
besülhettek a valós helyzettel.
Újszerû volt az élmény szá-
mukra, noha a feletteseik le-

Zala Zalaszent-
iván Pethõhenye

Csoda a Zalán!
A türelem tiszta folyót teremt?

vélben már korábban jelezték
nekünk, hogy megtették a
„szükséges intézkedéseket”.

Ezek a szükséges intézke-
dések minap történtek meg. A
munka – mint ahogy a fény-
képek is bizonyítják – nem fe-
jezõdött be. Van még tenni-
való bõven.

Július 6-án e-mailben érte-
sítést kaptunk az uszadék eltá-
volításáról a

Levelük utolsó elõtti bekez-
désével nem egészen tudok
egyetérteni. Így szól:

„A Zala teljes szakasza Na-
tura 2000 besorolású, így az
uszadék eltávolításának a hely-
színe is (Petõhenye 011 hrsz,
013 hrsz, 014/1 hrsz). A leírtak
miatt az uszadék torlaszok
megjelenése természetes vele-
járója egy ilyen besorolású te-
rületnek és a rendszeres mun-
kavégzés ezentúl sem lesz
megoldható a természetvédel-
mi elõírások és korlátozások
miatt.”

Viszont az utolsó bekez-
déssel tökéletesen egyetértek:

„Szomorúan tapasztaltuk,
hogy az eltávolított uszadék
torlasz nagy mennyiségû mû-
anyag PET palackot tartalma-
zott, mely a településekrõl ke-
rült a vízfolyásba. Szeretnénk
jelezni azt, hogy a vízfolyás

Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóságtól.

mentén élõ emberek is nagy
mértékben hozzájárulhatnak a
Zala jó állapotához, ha nem
hulladék lerakónak használják.
Kérjük az önkormányzatokat,
hogy tegyék meg ez ügyben a
szükséges intézkedéseket.”

Laikusként ellenben nem
értem, hogy egy Natura 2000
besorolású területen (az Euró-
pai Unió által létrehozott Na-
tura 2000 egy olyan összefüg-
gõ európai ökológiai hálózat,
amely a közösségi jelentõségû
természetes élõhelytípusok,
vadon élõ állat- és növényfajok
védelmén keresztül biztosítja a
biológiai sokféleség megóvását
és hozzájárul kedvezõ termé-
szetvédelmi helyzetük fenntar-
tásához, illetve helyreállításá-
hoz – a szerk.) a természet-
védelmi elõírások és korláto-
zások miatt a rendszeres mun-
kavégzés ezentúl sem lesz
megoldható. A Natura 2000
lényege éppen a természetes
élõhelyek védelme. A termé-
szetes élõhelynek pedig nem
„õslakója” a „nagy mennyiségû
PET palack”, a leeresztett foci-,
vagy teniszlabda, a konzer-
vesdoboz, a rongydarab, hogy
a többi – nem éppen gusz-

tusos – „betelepülõrõl” ne is
beszéljek. A több, mint négy
éve fennálló szennyezés meg-
szüntetése pedig a legnagyobb
jóindulattal sem nevezhetõ
„rendszeres munkavégzésnek”.

S még egy apróság: a Zala a
legnagyobb természe-

tes földfelszíni táplálója. Nem
mindegy, hogy milyen a folyó
állapota. Remélem, nem az
Európai Unió engedélyétõl
függ majd, hogy felszámolhas-
sunk ilyen, vagy ehhez hason-
ló szennyezéseket a jövõben
Magyarországon. Az uniónak
pillanatnyilag lenne fontosabb
dolga is…

Egyébként a Zala folyó
ezen partszakaszán évekkel
ezelõtt jelentõs mennyiségû
veszélyes hulladékot helyeztek
el, ami jelenleg is ott van. Ha
nem tévedek, ez is a Natura
2000 besorolású területhez
tartozik. Vagyis semmi keres-
nivalója ott az azbesztpalának,
vagy a növényvédõszer-marad-
ványnak. Kezdõdik tehát az
újabb környezetvédelmi akció.
Úgy tûnik, hogy ez még rá-
zósabb és körülményesebb
lesz, mint az elõzõ.

Balaton

E.E.

Június 25-én ez a látvány tárult a szemünk elé. Több, mint
négy év után eltûnt a szennyezés a folyóról.

Ilyen volt a Zala elõtte. Ha két év múlva ismét ilyen lesz, vajon
rendszeres munkavégzésnek számít a megtisztítása?

Ugyanitt, a folyóparton több tonna hulladék van, amit most fû
és gaz takar. Normális állapot ez egy Natura 2000 besorolású
területen?

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A közlekedési társaságok-
nál történt átszervezés érzé-
kenyen érintette a
együttesét, hiszen legnagyobb
támogatója, a in-
tegrálódott a több cég összevo-
násával létrejött

-be, így elveszí-
tette önállóságát.

–
tudakoltuk ügy-
vezetõtõl.

– A teljes klubvezetés azon
dolgozik, hogy megteremtsük
az élvonalban szereplés anya-
gi hátterét. A ZTE NKK-ra
mindig a takarékos gazdál-
kodás volt a jellemzõ, nem hal-
moztunk fel adósságot. Nagy
érvágás, hogy az új tulajdonos
jelentõsen csökkentette a tá-
mogatást.

ZTE NKK

Zala Volán

Északnyugat-
magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.

– Mit jelent ez a kosárlab-
da-csapat szempontjából?

Tóth László

– Mekkora jelenleg a való-
színûsége az NB I-ben való
szereplésnek?

Jelentõsen csökkent a támogatás
Ennek ellenére nem adja fel a ZTE NKK

– Amint összeáll a fedezet,
benyújtjuk nevezésünket a szö-
vetségnek.

– Ezután sem lesz! Akkor
vállaljuk az A-csoportos sze-
zont, amikor a költségvetés
összeáll.

– Rajtunk kívül legalább
három-négy olyan egyesület
van, amelyik hasonló problé-
mákkal küzd az élvonalban.
Olyan is van, amelynek jelen-
tõs tartozása van az elõzõ sze-
zonról.

– Ezt megerõsíthetem. Ta-
más Zalaegerszegen marad.

– A ZTE NKK-ra soha sem
volt jellemzõ a felelõtlen gaz-
dálkodás…

– Úgy tudom, hogy nem
csak a zalaegerszegi nõi
kosárlabda klub küszködik
anyagi nehézségekkel…

– Az biztosnak tûnik –
információnk szerint –, hogy
Gáll Tamás marad a veze-
tõedzõ…

– Távozik viszont a válo-
gatott Zele Dorina.

– Ebben a helyzetben nyil-
ván irreális elképzelés légió-
sok szerzõdtetése…

– Úgy tudjuk, hogy az
U20-as válogatottból 2-3
játékos Zalaegerszegre iga-
zol…

Zalaegerszeg önkormány-
zata

– Mi várható ezután?
Balaicz Zoltán

– Õ Pécsre, a PEAC-hoz
szerzõdött.

– Ha végül is kedvezõen
alakulna a pénzügyi helyzet,
akkor a 4-5-ös posztra igazol-
nánk, illetve ponterõs játékost
a 2-3-as pozícióba.

– Igen, helytálló ez az in-
formáció.

*

eddig évi 5 millió fo-
rinttal és a városi sportcsarnok
rendelkezésre bocsátásával tá-
mogatta a ZTE NKK-t.

–
kérdeztük pol-
gármestert.

– Sajnos a jelenlegi helyzet-
ben – korábbi kötelezettségvál-
lalásaink miatt – nincs lehe-
tõség a támogatás növelésére,
viszont az eddigit biztosítani
fogjuk. Felvettük a kapcsolatot
az Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. (a
Zala Volán jogutódja – a szerk.)
tulajdonosával, a Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt.-vel. Azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy a cég az
eddigi évi 50 millió helyett
csak 15 millió forint támoga-
tást tud nyújtani. A kiesõ 35
milliót sajnos a város nem
tudja pótolni. Megkerestük a
Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetségének elnökét,
Szalay Ferencet, aki elmondta,
hogy már dolgoznak azon,
hogy megoldást találjanak a
ZTE, s a hozzá hasonló hely-
zetben lévõ csapatok gond-
jaira – tájékoztatta a
Balaicz Zoltán.

Zalatájat

E.E.Tóth László: – Amint összeáll a fedezet, benyújtjuk nevezé-
sünket.

Balaicz Zoltán: – Az eddigi támogatást biztosítani fogjuk.

A 2014/2015-ös bajnokságot a 6. helyen zárta a ZTE NKK. A
következõ szezonban szerényebbek lesznek a célkitûzések a
megváltozott anyagi háttér miatt.

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A TÁMOP 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetû célcsoportok fog-
lalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek fog-
lalkoztatási kapacitásának erõsítésével c. pályázati kiírás
kapcsán a

A projektben 2014. április 1-tõl 15 hónapon keresztül egy
családi napközi gondozó és egy gondnok, karbantartó foglal-
koztatása vált lehetõvé. A fiatalok a családi napközi minden-
napos tevékenységében vettek részt, a munkavégzésük
során sikerült beilleszkedniük a szervezet életébe és sok
hasznos tapasztalatra tettek szert, mely a jövõben segítheti
a munkaerõpiacon az elhelyezkedésüket.
A projekt 2015. június 30-án zárul.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával
valósult meg.

SZAMANAZ Közhasznú Nonprofit Kft „Fia-
talok a fiatalokért - Fiatal pályakezdõ a gyermekek
napközbeni ellátásában” címû, TÁMOP-1.4.1-12/1-
2013-0533 azonosító számú pályázata 6 867 388 Ft
támogatásban részesült.

Hátrányos helyzetû fiatalok foglalkoztatása

Háromszor is elolvastam a
hírt. Az elsõ elolvasás után
megdörzsöltem a szememet. A
második után megnyugodtam,
hogy még tudok olvasni, mert
azt láttam, amit elõször. A har-
madik nekirugaszkodás után
nem tudtam azonnal eldön-
teni, hogy nevessek, vagy ká-
romkodjak. Persze csak fino-
man, olyan európai módon.

Aki még nem ismeri a tör-
ténetet, annak elmesélem. Az-
tán ki-ki – vérmérséklete sze-
rint – kacaghat, vagy szit-
kozódhat.

Az történt, hogy a múlt
csütörtöki, elleni
Európa-Liga selejtezõn az

ellenõrei náci jelkép-
nek nézték az

egyik molinóját. Nem
fogják kitalálni, hogy mi állt
ezen?

Olyan rasszista, antisze-
mita, neonáci kifejezés, amire
még nem volt példa futball-
stadionban. Pontosan idézem
a feliratot: „1888 ultras.”

Az 1888-as szám a klub ala-
pításának éve, az ultras kife-
jezést nem kell magyarázni. Az
UEFA ellenõreinek az szúrta a
szemét, hogy a molinón egy-
más után következett két nyol-
cas szám, a 88 pedig náci mo-
tívum. A szurkolóknak végül le
kellett szedniük a kifogásolt
drapériát – panaszkodott egyi-
kük, hozzátéve: értetlenül áll-
nak az eset elõtt, már csak
azért is, mert több molinó-

Vojvodina

UEFA

MTK-szurko-

lók

A „neonáci” MTK-szurkolók…
Az UEFA megint kitett magáért

jukon is szerepelt az évszám, s
azok maradhattak.

Hogy jön a képbe a náci
jelkép, a 88? Neonáci körök-
ben a jelentése állítólag

miután a H az ABC
nyolcadik betûje. Nyilván nem
nálunk, hanem a latin ABC-
ben. A magyar ABC-ben ugya-
nis a 14. betû a H. A nyolcadik
helyen a Dzs áll. Mind a 40,
mind a kiterjesztett, 44 betûs
ABC-ben. Ha ebbe a kódjáték-
ba belemegyünk, legfeljebb
Dzs-betûvel kezdõdõ tömeg-
gyilkosra asszociálhatunk:

, közismertebb nevén

Az UEFA ellenõrei tehát
éberek voltak, megakadályoz-
ták, hogy a „neonáci” magyar
szurkolók 1888-as feliratú mo-
linójukkal karlendítést provo-
káljanak ki a nézõtéren. Azok
az MTK-szurkolók, akik arra
vetemednek, hogy a mérkõzé-
seken olyan trágár kifejezése-
ket használnak mérgükben,
mint a kutyafáját, a fenébe,
vagy az ejnye-bejnye.

Azért kiváncsi lennék ezek-
re az UEFA-ellenõrökre. Már
így születtek, vagy csak a káni-
kula zavarta meg az agymûkö-
désüket? Vagy csak az UEFA
elõírását alkalmazták...

Ha igen, akkor ideje kód-
fejtõket alkalmazniuk a klu-
boknak. Az UEFÁ-nál pedig
pszichiátereket...

Meghülyült ez a világ!...

„Heil

Hitler”,

Dzsu-

gasvilire

Joszif Visszarionovics Sztálinra.

E.E.

Az állítólagos neonáci jelképet ábrázoló molinó a szurkolókkal.

Szurkolói ankét az MTK-nál. A fotó alapján nehéz lenne elhinni,

hogy a „88-as neonáci ügynök” be tudna épülni a klubhoz.

Fotó: index.huFotó: index.hu
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Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Megkezdõdött a városi sta-
dionban az és
a közös beruházása,
amelynek keretében új öltö-
zõépület építenek.

Az
melletti terüle-

ten felépülõ 320 négyzetmé-
teres létesítményben három
öltözõ, egy edzõi öltözõ, mo-
soda és szertár kerül kiala-
kításra.

a ZTE FC
klubigazgatója lapunknak el-

önkormányzat
ZTE FC

Ostoros Károly mun-
kacsarnok

Kocsárdi Gergely,

Öltözõk az utánpótlásnak
A város és a ZTE FC közös beruházása

mondta, hogy az öltözõk ki-
mondottan az utánpótlást szol-
gálják majd. Kulturált körül-
mények várják a fiatalokat, s az
új épületnek köszönhetõen
rangos utánpótlás-tornák meg-
rendezésére is nyílik lehetõ-
ség. A város és a ZTE FC közös
beruházását a 2014/2015-ös
sikeres TAO-pályázat (a Társa-
sági adókedvezmény sporttá-
mogatási rendszere – a szerk.)
tette lehetõvé.

e.e

A Zala megyei kézilabda-
bajnokság 2014-2015-ös sze-
zonjának bajnokcsapata a Za-

Példaértékû csapatszellem
Bajnokavató és éremosztás Zalaszentgróton

laszentgróti Nõi Kézilabda
Club. 20 mérkõzésen 16 gyõ-
zelem, 1 döntetlen és 3 vere-

ség a csapat mérlege, amellyel
magabiztosan nyerte a baj-
nokságot.

A szezonzáró ünnepségen
a

elnöke
adta át az érmeket és elis-
meréssel szólt a zalaszentgróti
kézilabda-életrõl, munkáról és
sikerekrõl.

, a város
polgármestere nagy tortával
lepte meg a játékosokat, így
gratulált a szentgróti lányok-
nak és kiemelte, hogy a csapa-
tot a város továbbra is tá-
mogatja.

megyei
elnökségi tag is megtisztelte a
rendezvényt és méltatta a csa-
pat munkáját. ,
az együttes játékos-edzõje meg-
köszönte mindenkinek a mun-
káját és támogatását, akik hoz-
zájárultak a csapat újabb si-
keréhez.

Sok-sok év munkája, a
példaértékû csapatszellem és a
jó háttérmunka az együttes
titka. Nagyon bízunk az után-

Varga Sándor, Zala Megyei
Kézilabda Szövetség

Baracskai József

Dr. Iglódi Endre

Császár Renáta

–

pótlás kitartásában, a munka
iskolai szinten is jól mûködik,
a legkisebbektõl, a szivacské-
zilabdázástól a középiskolá-
sokig mindenkinek van lehe-
tõsége kézilabdázni. Jó pihe-
nést kívánok a nyári szünetre
és augusztusban mindenkit
várok a folytatásra – mondta.

, a klub új
elnöke elismeréssel méltatta
azt a csapatszellemet, amely

elnöksége alatt
kialakult.

Városunk egyetlen nõi
csapata, amely évek óta kiváló
eredményeket ér el a kézilab-
da-sport területén, ennek titka
a kiváló csapategység, a kitartó
munka és a jó szervezés, ame-
lyet az elnökség végzett. Kö-
szönöm a csapat minden tag-
jának a szorgalmas munkát és
a támogatóknak, hogy biztosí-
tották a stabil mûködést, va-
lamint a szurkolóknak a buz-
dítást, amellyel a csapatot erõ-
sítették. Várjuk és reméljük a
további sikeres folytatást –
fogalmazott az új elnök.

Császár József

Mazzag Albert

–

A képen guggolnak, balról jobbra: Szalai Szabina, Viktorin
Kinga, Horváth Krisztina, Lábodi Klaudia, Süle Júlia, Császár
Renáta, Kocsis Erika, Molnár Panna, állnak balról jobbra:
Császár József, Tóth Tímea, Mester Anita, Bella Anett, Juhász
Edina, Góczi Zsóka, Góczi Réka, Oláh Katalin, Náczi Szilvia,
Varga Beáta, Husz Ferenc. A képrõl hiányoznak: Korcsmáros
Anna, Rácz Vanessza, Egyed Zsófia, Korcsmáros Letícia.

Éremosztás után a csapat tagjai és a leglelkesebb szurkolók.

Az új öltözõ látványterve.


