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A déli határszakaszon épü-
lõ ideiglenes határzár (ballibsi
értelmezésben a

) mindennapos
téma a médiában. Baloldali
politikusok, közéleti személyi-
ségek nyilvánulnak meg nyak-
ló nélkül a különbözõ fóru-
mokon, s mondják el ezred-
szerre is, hogy miért rossz,
ártalmas, embertelen a déli
határon épülõ kerítés.

Fidesz gyû-
lölet kerítése

Határtalan pofátlanság
A baloldal arzenáljából Ka-

tyusa-tûz sûrûségével pufog-
nak a lövedékek. A kormány
szociális érzéketlenségérõl, a
menekültekkel szembeni tole-
rancia teljes hiányáról, az em-
beriesség íratlan törvényeinek
durva sérelmérõl szólnak az
ellenérvek. Vannak, akik a szak-
maiság látszatával takarózva ér-
velnek. Törvénytelenségekrõl,

Imára borulnak a muzulmán menekültek a budapesti II. János
Pál (!) téren… Hamis baloldali érvek…

Augusztus 20-a országala-
pító királyunk,
ünnepe.

Szent István
Bár 1945 után, amikor a

kommunisták nyílt támadásba
kezdtek „A múltat végképp el-

István, a szent király
törölni” jelszóval az egyház el-
len is, arra törekedtek, hogy az
ünnep szakrális jellegét vissza-
szorítsák. Azt látták, hogy az
ünnep annyira beágyazódott a
magyar néplélekbe, hogy eltör-
lésével nem próbálkoztak. He-
lyette új „profilt” szabtak az
ünnepnek, s az egykori arató-
ünnepek külsõleges jegyei fel-
használásával az új kenyér ün-
nepének nevezték el augusz-
tus 20-át.

1949-ben megszületett a
sztálini szovjet alkotmánnyal
szinte minden lényeges elemé-
ben megegyezõ új magyar al-
kotmány. Életbe lépésének
napjaként augusztus 20-át je-
lölték meg, s onnantól kezdve
az alkotmány ünnepének ne-

vezték el a napot. Azonban a
kommunista rendszer minden
erõfeszítése ellenére sem lehe-
tett a gyökértelen ünnepet el-
fogadtatni, a templomokban
tovább élt államalapító szent
királyunk tisztelete. A gyászos
idõkben gyakorta csendült fel
a könyörgõ ének:

„Ah, hol vagy magyarok
tündöklõ csillaga!

Ki voltál valaha országunk
istápja!

Hol vagy István király?
Téged magyar kíván,

Gyászos öltözetben teelõt-
ted sírván”.

A rendszerváltást köve-
tõen amellett, hogy a

hivatalos állami
Magyar

Köztársaság

Szent István, országalapító királyunk.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hajléktalanok egymás közt

– A migránsok jól el vannak látva, de nem visz rá a nem-
zeti büszkeség, hogy tõlük kolduljak!

Rajz: Farkas László
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Határtalan pofátlanság
hatástanulmányok hiányáról,
környezetvédelmi kártételrõl
szólnak sirámaik. Mások egy-
szerûen azt mondják, hogy az
egésznek nincs semmi értel-
me, teljesen felesleges pénz-
pocsékolás a kerítés felhúzása.
Persze nem utolsó szempont
ellenzéki részrõl az sem, hogy
szerintük a Fidesz politikai
haszonszerzése áll a kerítés-
projekt hátterében. A baloldal
megmondó emberei szerint

így próbálnák az erõ-
sen megcsappant szavazóbá-
zisukhoz visszaterelni azokat a
választókat, akik azonosulnak a
kormányzó párt gyûlöletkeltõ
politikájával.

Mindezek után nem mehe-
tünk el csak úgy simán egy
különös jelenség mellett. A
kerítés kárhoztatók közül töb-
ben is vallási, hitbéli érveket
hoznak fel a határzár építésé-
nek ellenzése közben. és

Orbánék

Jézus

az tanításait, ki-
emelkedõ egyházi személyisé-
gek megnyilatkozásait építik
be érvrendszerükbe. Hivatkoz-
nak az anyaszentegyház törvé-
nyeire, a kereszténység egyik
alappillérére, a szeretetre. Te-
szik ezt pofátlanul olyan bal-
oldali személyiségek is, akik-
nek egyenes ági felmenõik kö-
zött nagyító nélkül is megtalál-
juk azokat az õsöket, aki bi-
zony tevékeny résztvevõi vol-
tak a szocializmus egyházelle-
nes politikájának. Akik a val-
lást csak mákonynak tekintet-
ték, minek segedelmével a pa-
pok az egyszerû lelkeket vissza-
tartották attól, hogy gondol-
kodjanak. Akik börtönök sötét-
jében kínozták, rosszabb esetben
bitófára küldték Isten szolgáit.

Amikor ezeket a farizeuso-
kat halljuk, eszünkbe kell jus-
son: a pofátlanság ellen nem
véd semmilyen kerítés.

apostolok

f.l.

A pofátlanság ellen ez a kerítés sem véd meg bennünket.

Rákosi Mátyásék a „múltat végképp eltörölték” volna. Szent
István azonban erõsebb volt.

Szent Jobb-körmenet… Levetkõzte kócsagtollas, aranypaszo-
mányos csillogását, de megmaradt a hívõk tiszta öröme.

ünnepe lett, augusztus 20-a
visszanyerte szakrális jellegét
is. Újra szabadon kerülhetett
megrendezésre a
által betiltott

A két világháború kö-
zött szemkápráztató pompával
megtartott processzió mára

Rákosiék
Szent Jobb-kör-

menet.

levetkõzte kócsagtollas, arany-
paszományos csillogását, de
megmaradt a hívõk tiszta örö-
me, hogy egy közösségben le-
gyenek a Szentkirály ereklyé-
jével, a magyarságot a keresz-
ténység oltalma alá vezetõ
Szent Jobbal.

f.l.

István, a szent király

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!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !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

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló



32015. augusztus 24. Zalatáj

Dodó és Brumi a Mókusban

– Brumikám, szólni kellene a csaposnak, hogy jobban
figyeljen oda az italok hõmérsékletét illetõn a helyi klíma-
változásokra!... Rajz: Farkas László

Az nemrég egy
tanulmányra hivatkozva a kö-
vetkezõket írta: „Az eljövendõ
hetven évben népes-
sége közel négyszeresére, a je-
lenlegi 1,2 milliárdról 4 mil-
liárdra fog nõni. Egy konkrét
ország, esetében ez
így néz ki: jelenleg 180 millió
ember lakja Nigériát, hetven
év múlva 980 millióan lesznek,
vagyis csak Nigéria lakossága
megközelíti majd az egymil-
liárdot.

Ennek a népességnek mi-
nimum a fele, vagyis kétmil-
liárd ember fog elindulni Af-
rikából

vagy felé, vagyis
mindegy, hogy merre, mert
egyszerûen nem lesz mit
egyen és igyon.”

Ha az embernek nincs mit
enni és inni, elindul. És nem
érdekli semmi sem. Akkor jön
el majd a világa.
Majd akkor kell eltöprengeni
az illiberális világon, kedves
liberálisok. Majd akkor lesz
napi élmény az Európa part-
jainál cirkáló hadihajók látvá-
nya, amelyek zárótûz alatt tart-
ják a menekülõk ladikjait.

Hetven év. Az unokáink
akkoriban középkorú férfiak
és asszonyok lesznek. Vagyis
ez nem a ködös jövõ, hanem a
holnap. Történelmi léptékkel
mérve egy pillanat Csak hát,
manapság a napi kommuniká-
ciós csatát kell megnyerni,
úgyhogy senki nem ér rá gon-
dolkodni.

Economist

Afrika

Nigéria

Európa, Ázsia, Ameri-
ka Grönland

Mad Max

Bevándorlás...
Pedig manapság már min-

den látható és tudható a jövõ-
bõl. Manapság apokaliptikus
jelenetek színtere a

, mert például Afrika
már most elindult Európa felé.
De az és
Európa közös erõvel szétbom-
bázta rendszerét,
mert. Itt most sok mindent le-
hetne írni, de teljesen mind-
egy az a sok minden. Azért,
mert az Egyesült Államok és
Európa nem normális, önsors-
rontó, ön- és közveszélyes el-
mebeteg. Hát azért. Így aztán
most nincsen . Nincs ott
állam. Eddig Kadhafi állama
felfogta a menekültáradatot,
most már nem fogja fel, ha-
nem a líbiaiak is csatlakoznak
a menekülõkhöz, és özönle-
nek Európába.

Kéretik a szi-
getén élõket megkérdezni a
liberális demokráciáról meg a
menekültek befogadásának li-
berális értelmezésérõl. És per-
ceken belül egész Európa Lam-
pedusa szigete lesz.

A - s
szintén özönlik a menekültek
tömege. Mert az Egyesült Álla-
mok úgy döntött, is
elviszi a „demokráciát”. Gyor-
san kinevezte hát fõ-
gonosznak, és szétszedte az
országát. Többek között fel-
fegyverezte a jelenleg fejeket
levágó és embereket elevenen
elégetõ tagjait,
éppen Aszad ellen. Aztán ami-
kor látta, mit tett, hamar elkez-

Földközi-
tenger

Egyesült Államok

Kadhafi

Líbia

Lampedusa

Közel Távol-Keletrõl

Szíriába

Aszadot

Iszlám Állam

dett tárgyalni Aszaddal, hogy
segítsen lefegyverezni és kiir-
tani az Iszlám Államot. Ugyan-
ezt csinálta Amerika
és Irakkal, ugyanezt

. Ugyanezt
– ugyanezt min-

denhol.
Amerika olyan, mint a

egykori fõszerkesz-
tõje. Átgázol mindenen, öl, de
nem veszi észre. Vagy úgy tesz,
mintha nem venné észre. Csak
amikor hazamegy, akkor tûnik
fel neki egy hosszú karcolás.
Akkor visszamegy a tett hely-
színére, és megpróbálja elsi-
kálni a dolgot.

Felelõtlen, ostoba, ön- és
közveszélyes... Ez az Egyesült
Államok. És ez sajnos nem
megátalkodott vendéglõi poli-
tizálás, hanem a legszomorúbb
tény. És egész mûködésének
egyetlen kézzelfogható ered-
ménye az, hogy immáron Kö-
zel- és Távol-Keletrõl is özön-
lenek a menekülõk Európába.
Mert Amerika oda is elvitte a
demokráciát.

Közben persze Amerika
üzen Európának. Hogy le-
gyünk befogadóak és liberáli-
sok, tartsuk tiszteletben az
emberi jogokat. Az kü-
lön üzen most nekünk, magya-
roknak is. Ugyanezt a bullshi-
tet. És õk? Lássuk csak:

„A munkálatok szükséges-
sége világos: a határövezet a
tengerig sûrûn lakott, és a
múltban rengeteg ember
könnyen talált magának utat a

tengerparton át az
(a legköze-

lebbi amerikai tengerpartra).
Akadályok nélkül az illegális
bevándorlás feltartóztathatat-
lan lenne, és ezért szüksé-
günk van fizikai infrastruktú-
rára is” – indokolta meg az
építkezést , a

Irakban
Szaddám

Huszeinnel Afga-
nisztánban

Nép-
szabadság

ENSZ

tijuanai
Imperial Beachre

Michael Hance

határõrség munkálatokat fel-
ügyelõ tisztje.

Õk pedig így.
Ezer kilométer falat épített

az Egyesült Államok a
közös határára, ahol ráadá-

sul tûzparancs van érvényben.
Eddig közel hatezer ember
halt meg illegális határátlépés
közben - ott. Tényleg megáll az
ember esze. Hangosan elítél-
jük (teljes joggal!) a berlini
falnál egykoron érvényben
lévõ kommunista tûzparan-
csot, és illedelmesen kusso-
lunk az amerikaiak tûzparan-
csáról. Nyilván azért, mert az
övék egy demokratikus, az
emberi jogokat tiszteletben
tartó tûzparancs.

Meddig tartható fenn még
ez a penetráns, ócska hazu-
dozás? Ez az égbekiáltó igaz-
ságtalanság és kettõs mérce?

És meddig viselkedik még
Európa nyálfolyató hülyeként?

Na, ezek a lényeges kérdé-
sek. És ameddig feltesszük
õket, válasz nélkül, a mene-
kültek áradata egyre csak nõ.
Most, ebben a pillanatban is.

P.S.: Természetesen a gyar-
matosítás legalább olyan mér-
tékben felelõs a kialakult
helyzetért, mint a felelõtlen és
ostoba amerikai és európai
politika. Ezért ebbõl a szem-
pontból valóban igazságos a
kvótarendszer. Mégpedig úgy,
hogy az egykori gyarmattartó
birodalmak gyarmataik nagy-
sága szerint legyenek kötele-
sek befogadni a menekülteket.

Az Osztrák-Magyar Monarchia
gyarmata a Ferenc József-föld
volt. Kötelesek vagyunk tehát
haladéktalanul befogadni 307
rozmárt. Támogatom. (Az önál-
ló, független magyar államnak
soha nem volt gyarmata – a
szerk.)

Mexikó-
val

sZs

Szíriai menekültek másznak át a kerítésen Törökországba.

Fotó: AFPFotó: AFP
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Az elmúlt évben, június 12-
én jelent meg a hon-
lapján az a cikk, ami a

strandolási lehetõsé-
gekkel foglalkozott. Aktuali-
tását az adta, hogy bár már
második hete tombolt a
kánikula, egyetlen hidegvízû,
úszásra alkalmas medence
nem volt elérhetõ a megye-
székhelyen.

Idõközben történtek válto-
zások. Az új városvezetésnél
nem süket fülekre talált az
újság felvetése. Bejelentették,
hogy megvizsgálják a 2011-ben
átgondolatlanul bezárt városi
strand újranyitásának lehetõ-
ségét.

Ennek elsõ állomásához ér-
keztünk augusztus 6-án, ugya-
nis átadták a felújított, 210
négyzetméteres bébi- és gyer-
mekmedencét, amit az önkor-
mányzat saját erõbõl 113 mil-
lió forintból valósított meg. A
létesítményt az

üze-
melteti.

Az új városvezetés – a la-
kosság igényeinek eleget téve
– vállalta, hogy felújítja, meg-
nyitja a létesítményt. A munká-
latok befejezõdtek, a strand
szépítésébe, rendezésébe a
nagyközönség is bekapcsolód-
hatott, egy közösségi akció ke-
retében több, mint százan vet-
tek részt ezen.

Az ünnepélyes átadáson
országgyûlési kép-

viselõ, polgár-
mester és , a város-
rész önkormányzati képvise-
lõje szólt az elõzményekrõl és
a felújítás részleteirõl. „Az ígé-
ret szép szó, ha megtartják,
úgy jó!” – mondta Balaicz Zol-
tán polgármester, aki emlé-
keztetett: az új városvezetés
2014. októberében, a közgyû-
lés által egyhangúlag, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott polgármesteri prog-
ramban tett ígéretet arra, hogy

Zalatáj
zala-

egerszegi

Egerszegi
Sport és Turizmus Kft.

Vigh László
Balaicz Zoltán

Bali Zoltán

Betartották az ígéretet
2015 nyarán újra megnyitja
városi strandot.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter külön köszönetet mondott
a kivitelezõk mellett a közös-
ségi akcióban részt vevõknek,
akik segítettek a parkosítás-
ban, füvesítésben, gyomlálás-
ban, faültetésben, szemétsze-
désben, játszóeszközök telepí-
tésében, padok és korlátok fes-
tésében, a strandfoci és strand-
röplabda pálya rendezésében,
valamint az épület takarítá-
sában (melynek részeként ki-
javították a homlokzaton lévõ,
régóta hibás feliratot is).

***
Az újra kinyílt stranddal

kapcsolatban a legfontosabb
információk:

Nyitva tartás: 10-19 óra kö-
zött (nem fog bezárni auto-
matikusan szeptember 1-én,
hanem csak az idõjárástól füg-
gõen).

Az Ady utcai nyári bejá-
raton és a fedett uszoda felõl
egyaránt megközelíthetõ lesz a
strand, parkolni díjtalanul a
Mártírok úti, sorompóval ellá-
tott parkolóban lehet.

A strand területén büfé is
rendelkezésre áll majd.

Belépõ az idei próbaüzem
alatt csak a strandra (gyermek-
medence, napozás, sportolás)
Egerszeg Kártyával: 300 Ft.

Belépõ az idei próbaüzem
alatt csak a strandra (gyermek-
medence, napozás, sportolás)
nem zalaegerszegieknek: 375 Ft.

Belépõ az idei próbaüzem
alatt a fedett uszodába és a
strandra Egerszeg Kártyával:
880 Ft.

Belépõ az idei próbaüzem
alatt a fedett uszodába és a
strandra nem zalaegerszegiek-
nek: 1100 Ft.

A 2015-ös költségvetést ja-
nuárban fogadta el a testület,
melyben biztosították a szük-
séges forrásokat, majd megin-
dult a tervezés. A pénzügyi

Zalaegerszeg, jól menõ sü-
tõipari cég elegáns bisztrója a
város szívében, patinás épület,
elegáns felszolgálók, bátor árak…

Késõ este van, még mindig
30 fok, izzik az aszfalt, tikkadt
emberek sétálnak hûvös leve-
gõre vágyva.

Vendégszeretet…
– avagy egy pohár „gyors” sör

A bisztró zárásáig – este
tizenegyig – tíz perc van, a
külsõ asztalokat lassan pa-
kolni kezdi a fiatal pincér,
amikor hõségtõl elcsigá-
zott vendég lép be a telje-
sen üres üzletbe, és a pul-
tot támasztó, kifejezéstelen

arccal nézelõdõ lányhoz
fordul.

– Belefér még egy pohár
hideg sör?

Az ifjú hölgy egy grimasz
után az órájára néz, majd
hosszú másodpercekig nem
szól, szemlátomást fontolgatja
a választ, aztán foghegyrõl, a
vagy harminc évvel idõsebb
vendégre rá sem nézve, kel-
letlen sóhajjal megszólal:

– De nagyon gyorsan…
z.t.

lehetõségeikre és a realitások-
ra tekintettel óvatos ütem-
tervet állítottak fel:

2015: a gyermekmedence
felújítása és megnyitása, hogy
idén már a kisgyermekes csa-
ládok legalább tudják használ-
ni, valamint a napozni, spor-
tolni vágyók

2016: tanmedence/tanuszo-
da építése (pályázattól füg-
gõen)

2017: a meglévõ szabadtéri
50 méteres medence felújítása
és részleges befedése

A munka tavasszal elindult,
de azt teljesen felülírta a kor-

mánnyal április 14-én megkö-
tött megállapodás, melynek ér-
telmében sikerült kiharcolni,
hogy Zalaegerszegen 2,5-3 mil-
liárd forintos beruházással új,
10 pályás, 50 méteres, feszített
víztükrû fedett uszoda épüljön
külön tanmedencével. Emiatt
módosítani kellett az eredeti
terveket, újra kellett kezdeni a
dokumentáció készítését a gé-
pészetre és a környezetre vo-
natkozóan, hogy az már illesz-
kedjen majd az új nagy beru-
házáshoz, melynek terveit
szeptemberig kell a kormány-
nak benyújtani.

Egy pohár hideg sör… De
nagyon gyorsan!

Megnyíltak a kapuk... Balról: Vigh László, Balaicz Zoltán és
Bali Zoltán.

Az idõjárástól függ, hogy meddig lesz nyitva.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Így nyár vége közeledtén,
mikor egyik nap szinte lökdösi
a másikat elõre, szeptember
felé, elhaladva egykori iskolám
elõtt, feltolulnak annak a
napnak emlékképei, amikor
elõször léptem az osztályterem
olajozott padlójára. 1949-et
írtunk. Fontos az évszám, mert
az az esztendõ jelentõs vál-
tozásokat hozott az ország éle-
tében, így az iskoláéban is.

A hivatalos iskolakezdési
nap elõtt – afféle évnyitó ke-
retében – búcsúztatta a község
az évtizedekig ott szolgáló ta-
nító házaspárt. Az udvaron so-
rakozott fel a népes diákcsa-
pat. Köztük mi, legkisebbek:
copfba söndörgetett hajú lány-
kák, tarra nyírt kobakú pa-
rasztfiúk hallgattuk a búcsúz-
tató különös mondatait, mi-
lyeneket sosem hallottunk a
családi nagyasztalnál vagy a
földeken szorgoskodó apáink-
tól, anyáinktól.

És eljött a másnap, amikor
beültünk a zöldre mázolt
hosszú padokba. Szemünk el-
kerekedett, szánk tátva maradt

„Hej, szellõk”…
a sok soha nem látott csodától.
A katedra közelében nagy fe-
kete tábla lógott a falon, mel-
lette állt a golyós számológép,
egy szekrény tetején földgömb
kéklett, rajta a föld összes or-
szágával. Ott állt még egy su-
nyi nézésû kitömött róka és
egy hosszú csõrû gólya is,
melyek a természetrajz órák-
hoz szolgáltak szemléltetõ esz-
közként.

Azzal a nappal elkezdõdött
az a nyolc esztendõ, amely
alatt legtöbbünk foltos nad-
rágja tovább vásott az öreg
padok deszkalapján. Az elbú-
csúztatott „reakciós” tanító há-
zaspár helyére fiatal, már az új
rend követelményeinek megfe-
lelõ tanítópár költözött a szol-
gálati lakásba. Tõlük tanultuk
meg az ábécé kezdetben csak
egy furcsa cirkalomnak látott
betûinek saját kezû ábrázolá-
sát, megtanultuk a számokat
egytõl tízig, majd tovább s
megint tovább.

Egy nap reggelén a temp-
lomgondnok és a kántor jött
be az osztályterembe. Valamit

suspitoltak az igazgató-tanító-
val. A szertárból kihozták a
kettõslétrát, és a kántor úr
nekilátott leszerelni az ajtó
fölött lévõ jókora feszületet. A
falakra hamarosan felkerültek

és
nagyméretû képei. Így esett
meg, hogy még nem tudtuk ki
volt és

, de már meg-
ismerkedtünk az „emberiség

Lenin, Sztálin Rákosi Mátyás

Árpád vezér, Rákóczi
Széchenyi István

nagy tanítóival” és „legjobb ta-
nítványukkal”: Rákosi Mátyással.

Ebben az idõben már meg-
jelentek az elsõ kétgombos
néprádiók. A primitív dobo-
zokból harsányan szólt a dia-
dalmas ének:

„Hej, szellõk, fényes szel-
lõk, fújjátok, fújjátok!

Holnapra megforgatjuk az
egész világot!”

f.l.

A hosszú épületszárny két nagy osztálytermet foglalt magában.
Jelenleg Nemeshetés község önkormányzata szolgálja az épü-
letrészben a falu lakosságát.

Már ismerkedtünk az „emberiség nagy tanítóival” és „legjobb
tanítványukkal”, Rákosi „pajtással”, aki közismerten népszerû
volt az úttörõk körében is.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Ingatag lélek

– Tulajdonképpen a Fideszhez húzok, de ezek az ellen-
zékiek most nagyon fülembe tették a dongót ezzel a negy-
ven évi munka utáni nyugdíjba vonulás lehetõségével...

Racionális szemlélet

– Gézám, alighanem jobb lett volna, ha a három diploma
helyett megtanultál volna focizni. Ezek a taknyos kölykök
néhány hónap alatt többet keresnek, mint amit te életedben
összekapartál! Rajz: Farkas László
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Miután több, mint négy év
elteltével az arra illetékes
hatóságok végre megtisztítot-
ták a folyó és

közötti szaka-
szát, s egy tanácsot is adtak:
„Szomorúan tapasztaltuk, hogy
az eltávolított uszadék torlasz
nagy mennyiségû mûanyag
PET palackot tartalmazott,
mely a településekrõl került a
vízfolyásba. Szeretnénk jelezni
azt, hogy a vízfolyás mentén
élõ emberek is nagy mérték-
ben hozzájárulhatnak a Zala jó
állapotához, ha nem hulladék
lerakónak használják. Kérjük
az önkormányzatokat, hogy te-
gyék meg ez ügyben a szük-
séges intézkedéseket.”

Miután a kérdéses terület
Pethõhenye közigazgatási ré-
sze (egyébként tulaj-
donban van, a kezelõi jogokat
pedig a

gyakorolja),
ezért megkerestük

, a falu elsõ emberét.

Zala Pethõhenye
Zalaszentiván

állami

Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság

Deák Ist-
vánt

A Zalán is át kellene már vágni egy szalagot!
Valamit visz a víz…

– Polgármester úr! Miért
szennyezik a pethõhenyeiek a
Zalát?

– Mi közük önöknek a fo-
lyóhoz, a partszakaszhoz?

– A helyzet az, hogy a fo-
lyók általában lefelé haladnak.
Az egykori Szovjetunióban
ugyan történtek kísérletek ar-
ra, hogy megváltoztassák a fo-
lyók irányát, de ez az erõfe-
szítés nem járt sikerrel. Nos, a
Zala sem folyik visszafelé,
tehát a pethõhenyeiek nem is
tudják úgy szennyezni, hogy a
szemét, a mocsok még a falu
elõtt torlódjon fel.

– Ez állami tulajdon, a keze-
lõi jogokat pedig a vízügyi
igazgatóság gyakorolja. Szíve-
sen átvennénk, de csak olyan
állapotban, mint az az ötvenes
évek elején volt. Akkor a Za-
lának ez a partszakasza a kör-
nyék ékköve volt. A pethõ-
henyei Cságoly-malom több te-
lepülést ellátott árammal, gyö-
nyörû elõtározó és malomtó

volt itt. A terület gróf Festetics
Tasziló birtokában volt, õ ren-
delkezett a vízjogi engedé-
lyekkel. A Cságoly-család vette
bérbe, úgy gondozták, mintha
a sajátjuk lett volna.

– Mert már nem a Cságoly-
család az érdekelt. Pedig a
Natura 2000 program kereté-
ben (a kérdéses terület oda
tartozik – a szerk.) nagy gon-
dot kellene fordítani a termé-
szetes környezetre, az élõvilág-
ra. Különösen a vízre. Még
nem veszik komolyan ezt a
kérdést, pedig már vannak fi-
gyelmeztetõ jelek. Az ivóvízért
nagy harc lesz a jövõben, akár
háború is.

– Igen! Csak egy példa az
egyre romló helyzetre: Dél-
Olaszországban települések
néptelenednek el azért, mert
kiszáradtak a kutak, s már
nincs ott ivóvíz. Magyarorszá-
gon rengeteg pénzt pazarol-
nak el látványberuházásokra,
vagyis lényegében a semmire.
Szerintem sokkal fontosabb
lenne környezetünk védelme,
vízkészletünk megóvása, mint
az ilyen szalagátvágó beruhá-
zások... Most már ideje lenne a
Zalánál is átvágni egy szalagot
és megkezdeni a rendbetételt.

– Mostanában nem látni
ezt a gondoskodást...

– Ezt így gondolja?

– Ez rengeteg pénzbe kerül...

– Ez a legkönnyebben ad-
ható válasz. Sok mindenre van
pénz, csak erre nincs? Az a
vállalkozó például, aki kiter-
melte itt a rengeteg ártéri fát,
ledaráltatta, elszállíttatta az
erõmûbe, szép kis hasznot
húzott. Miközben itt maradt a
rendezetlen terület, ahol az
egyik gazda gépi kaszája eltö-
rött az itt hagyott tuskón. Le-
rabolták az ártéri erdõt, a
hulladékot itt hagyták. Senki
sem távolítja el.

– Rendben, négy év után
végre megtisztult a folyó, de ez
nagyrészt a Zalatáj erõfeszíté-
sének köszönhetõ. Ha nem
ostromolja a hatóságokat, ta-
lán még mindig olyan álla-
potban lenne. A parton azon-
ban itt maradt sok-sok köbmé-
ter veszélyes hulladék. Jön
majd az ár, és belesodorja a
folyóba.

– Azon túl, hogy diákmun-
kásokkal egy kis területet fel-
tártunk, semmi. Igaz, meg sem
büntettek bennünket, hogy il-
letéktelenül behatoltunk a te-
rületre rendet rakni.

– Végül is megtisztult itt a
folyó...

– Ön tavaly jelentette, hogy
veszélyes hulladék, többek kö-
zött azbesztpala van a par-
ton. Errõl írt a Zalatáj is.
Történt valami azóta?

E.E.

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!

Deák István polgármester a Zala-parton felhalmozott hulladék
fákat mutatja.

Az egykori Cságoly-malom a Zalán.

A felvételen jól látszanak az azbesztpalák.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: zalamalom.huFotó: zalamalom.hu

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Jász-Nagykun-Szolnok
rend-

õrség

Nemzeti Közleke-
dési Hatóság

me-
gyében megunták... Már a

ingerküszöbét is elérte a
lakosság panaszáradata a zaj-
szintet jócskán meghaladó jár-
mûvekkel kapcsolatban. A
rendõrök a

szakembereivel
közösen szûrik ki Szolnok
területén nappal és éjszaka a
normál zajszint felett mûködõ
autókat és motorokat. Egy
ilyen razziára már sor is került,
több jármûvezetõvel szemben
kezdeményeztek szabálysérté-
si eljárást és mûszaki vizsgára
is berendelték õket.

„A gépjármûveknek, mo-
torkerékpároknak rendelkez-

Decibelbajnokok…
– avagy muszáj ezt tûrniük az embereknek?

niük kell olyan bizonylattal,
ami igazolja, hogy zajszint-
kibocsátásuk megfelel a mû-
szaki elõírásoknak. Ha ezzel az
okirattal nem rendelkeznek,
szabálysértési eljárást kezde-
ményezhetnek velük szemben.”

Itt, is szükség
lenne egy ilyen akcióra. A
nyári idõszakban különösen a
motorosok érzik magukat
erõsnek. Azonnal szögezzük
le: nem a többségre jellemzõ
ez a vigéckedés. A régi moto-
rosok felfogása merõben elté-
rõ ettõl a magatartásformától.
Van azonban jó pár idióta, aki
azt hiszi, hogy a hiányzó IQ-ját
kompenzálja a decibelekkel (a

Zalában

decibelt széles körben használ-
ják a hang erõsségének méré-
sére – a szerk.), ha végigrobog
100 km-es sebességgel mond-
juk a zalaegerszegi Rákóczi
úton. Akár éjjel is.

Zalában, Zalaegerszegen
még nem mérnek. Technikai
lehetõség lenne rá, csak a
kapacitás hiányzik. A rendõr-
ség is intézkedhet, s ha úgy
ítélik meg, hogy a gépjármû
túllépte a megengedett zaj-
szintet, berendelhetik teljes
körû mûszaki vizsgára. A tulaj-
donos erre természetesen már
úgy megy el, hogy visszateszi a
gyári kipufogót. Vagyis hitelt-
érdemlõ bizonyítás csak a
helyszíni mérés lenne. Azt hi-
szem, Zalában is elérkezett en-
nek az ideje.

– A hülyék egy ideig mû-
ködnek, aztán némelyikük
elõbb-utóbb szervdonor lesz –
mondja egyik motoros isme-
rõsöm, aki a szelídek táborába
tartozik. – A valódi motorosok-
ra sohasem volt jellemzõ ez a
magatartás. A közlekedési kul-
túra ugyanúgy a társadalom
leképezõdési formája, mint
sok más dolog – teszi hozzá.

Azt hiszem, igaza van is-
merõsömnek. S mielõtt pálcát
törnénk a decibelbajnokok

miatt az egész motoros tár-
sadalom felett, nem árt leszö-
gezni: nem csak miattuk siral-
mas ez a bizonyos leképezõ-
dés. Népes a képet rontók
társasága a kipufogót buheráló
motorosok és autósok nélkül
is. Gondoljanak csak a tele
zöldnél a zebrán átvonagló
gyalogosokra (sokuk a CD-
lejátszó hallgatójával a fülé-
ben), aki élvezi, hogy fenntart-
hatja az autós forgalmat, s még
be is int a sofõrnek; a járdán
száguldó biciklisre, aki elõl
úgy kell elugrani; az indexet
nem használó, sávok között
szlalomozó luxusautóra; vagy
azokra, akiknek fogalmuk
sincs arról, hogy miképpen
kell közlekedni a körforga-
lomban; de ne feledkezzünk el
azokról sem, akik a sorompó
elõtt úgy állnak meg, hogy
még véletlenül se tudjon ki-
hajtani a mellékutcából a más
irányba tartó autó. A meg-
rögzött gyorshajtókról nem is
beszélve…

Hát így áll össze ez a si-
ralmas kép közlekedési kul-
túránkról. A kellemetlen kísé-
rõ zenét ehhez most a fel-
tuningolt kipufogók szolgál-
tatják.

E.E.

Helyszíni ellenõrzés Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Zalá-
ban is elkelne…

Sokszor halálos baleset a száguldás vége.

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: huszoljon.Fotó: huszoljon.

Lezárult a nyári színházi
idény az

.
a várkas-

tély sajtófõnöke közölte: az
idei évadban 12 darabot lát-
hatott a közönség a várkastély
udvarán. A programsorozat
június 18-án a
zenés darabbal indult és au-
gusztus 15-én a
fejezõdött be. A várkastély
vezetése abban bízik, hogy a
következõ, 2016-os eszten-
dõben tovább folytatódik a
sikeres együttmûködés a

egervári várkas-
télyban

Zsuppán Beáta,

Cigányprímás

Maláji lánnyal

Turay Ida Színház

Darvasi Ilona

Csakazértis szerelem

és a vár
között.

, a Turay Ida
Színház alapító igazgatójának
tájékoztatása szerint minden
túlzás nélkül állítható, hogy a
zalai közönség szereti a buda-
pesti teátrum darabjait. A 12 elõ-
adást összesen mintegy 6 000
ember nézte meg. Nem oko-
zott meglepetést az sem, hogy
az idei évad abszolút sikerda-
rabja a
lett, amelyet tavaly már játszot-
tak Egerváron és a közönség
kérésére hozták el újra Zalába.

Idényzáró Egerváron

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
Pásztor Erzsi a Hajmeresztõ címû darabban.
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Idõpontot kaptam
, a . több-

ségi tulajdonosától. Koráb-
ban már több kérdést is meg-
fogalmaztam nyílt levél for-
májában, napokkal ezelõtt ki-
egészítettem néhány újabb fel-
vetéssel.

Ezeket most személyesen is
feltehettem. Ráadásul abban a
szerencsés helyzetben volt ré-
szem, hogy a beszélgetésen je-
len volt szakmai
igazgató, y
klubigazgató,
klubmenedzser és

marketing vezetõ is.

– Gyakorlatilag az útkere-
sés idõszaka volt. Több új veze-
tõ is került a klubhoz. Volt,
amelyik területen sikeresebb
volt az útkeresés, volt, ame-
lyiken kevésbé. Tanultunk a hi-
bákból, s tovább tudtunk lépni.

– Amikor Gábor megkért,
hogy legyek a szaktanácsadója,
nyilvánvaló volt, hogy nehéz
örökséget vett át – kapcsoló-
dik a beszélgetésbe

. Az NB I-ben játszhattak kül-
földiek, a másodosztályban a
késõbbi idõszakban már nem.
Az elsõ nagy feladat az volt,
hogy magyar játékosokra kel-
lett alapozni a csapatot. Sok
olyan labdarúgót igazoltunk,
akinek lejárt a szerzõdése.
Meg kellett vizsgálni, hogy
ezek a játékosok mire képesek,
s az elmúlt bajnokság tulajdon-
képpen az útkeresés idõszaka
volt. Egy kiválasztásos idõszak,
a képességek felmérése. Igye-
keztünk az utánpótlásunk felé
fordulni. Ez egy külön fejezet,

Végh
Gábortól ZTE FC Zrt

Gellei Imre
Kocsárdi Gergel

Ágoston Zoltán
Tóth Krisz-

tián
– Végh Úr! Mint a klub fõ-

tulajdonosa, hogyan értékeli
az elmúlt szezont?

Gellei Im-
re

„Tizenkétszemközt”...
Rendhagyó interjú a ZTE FC vezetõivel

hiszen ezen a téren végre elõ-
relépés történt.

– Hogy le kellett volna
mondanom?

– Nem! Mégpedig azért,
mert lépésrõl lépésre építke-
zünk. Pontosan tudtuk, hogy
az elsõ év nagyon nehéz lesz.
Lõrincz Emil és Lendvai Mik-
lós hálátlan feladatot kapott,
hiszen szinte ifjúsági csapattal
indultunk. Edzõi tapasztala-
tom alapján mondhatom: mind-
ketten tudták, hogy milyen
feladatra szerzõdtek. Lendvai
Miklós munkáját egyébként
pozitívan értékelem.

– Mindkét edzõ nagyon ne-
héz munkát vállalt – fûzi hozzá
Végh Gábor. – A kialakulatlan
játékoskeret, a klub körüli bi-
zonytalanság, a múlt nehéz
öröksége nem könnyítette meg
a helyzetünket. Lendvai Miklós
esetében azért volt bennünk
szentimentális érzés is, hiszen
mégiscsak egy klubikon, ezért
is fáj, hogy nem úgy sikerült ez
a szezon, ahogy közösen elter-
veztük. Úgy gondolom, hogy
tisztességesen, korrekt módon
váltunk el, s nem is végleg.

– Ez többértelmû kifejezés.
Nem csak a saját emberekre,
hanem az eszmére is vonatkoz-

– A szezon végén a szak-
mai stáb jelentõs részével szer-
zõdést bontott a klub. Önnek,
mint szakmai tanácsadónak
nem kellett volna átgondolnia
a helyzetét?

– Igen. Azt mondani, hogy
ebben a mérsékelt szereplés-
ben Önnek is szerepe volt…

– Végh Úr! Volt egy szlogen
egy évvel ezelõtt: vissza a gyö-
kerekhez! Hogy valósult ez
meg?

hat. Hogy olyan csapat, olyan
szurkolótábor legyen, mint haj-
danán volt. A „vissza a gyöke-
rekhez” ezt is jelenti számom-
ra. Bár ezt módosítanám a
vissza a gyökereinkhez kife-
jezésre.

– Ezt az információját nem
tudom megerõsíteni.

– Akire céloz, az az egyik
partneregyesületünk elnöke.
Számos ilyen klubkapcsola-
tunk van. Természetes a kap-
csolattartás.

– Fogalmam sincs. Mint
többségi tulajdonos, gesztust
gyakoroltunk azzal, hogy az
önkormányzat jelölhette a fel-
ügyelõbizottsági tagokat. Az
önkormányzat nélkül ez a klub
nem tud mûködni, ráadásul na-
gyon korrekt partner. Miután
nincs titkolni valónk, felaján-
lottam, hogy valamennyi tagot
jelölje az önkormányzat. Elvi-
leg én is delegálhattam volna
hármat, õk pedig kettõt. Az ön-
kormányzat kijelölt ötöt, ebbõl
kettõ lemondott. Ehhez nekem
mi közöm van?

– Nem volt gond az elõzõ
könyvelõvel, de úgy gondol-
tam, hogy az új irodával szem-
ben nagyobb a bizalom.

– Önnek volt egy olyan el-
képzelése – információim sze-
rint –, hogy leváltja Kocsárdi
Gergely klubigazgatót. Mást
szeretett volna helyette…

– Ezek szerint értelmetlen
feltennem a következõ kér-
dést: ki ajánlotta az állító-
lagos kiszemeltet Önnek?

– Ön szerint miért mondott
le a ZTE FC Zrt. három fel-
ügyelõbizottsági tagja?

– Essünk át mihamarabb
a „fullánkos” kérdéseken! Új
helyre vitték a ZTE FC Zrt.
könyvelését, s még mindig
nincs 2015-ös üzleti terve a
társaságnak. Miért?

– Végh Úr! Említette, hogy
korrekt az önkormányzattal
a klub kapcsolata. Informá-
cióink szerint Zalaegerszeg
önkormányzata az elõzõ cik-
lusban megkötött szerzõdés
szerint 150 millió forintot épí-
tett be a 2015-ös költségvetés-
be, ennek egy része hiteltör-
lesztés, másik része közvetlen
támogatás. Emellett az inf-
rastrukturális fejlesztések TAO-s
önrészére további 87 millió
támogatás van betervezve.
Azaz összesen a ZTE FC Zrt. a
városnak 2015-ben 237 mil-
lió forint kiadást jelent. Ön
évi 100 millió forintot vál-
lalt. Hogy áll ennek a tel-
jesítése?

– Nincs jogom vitatni,
amit mond. Én csak azt sze-
rettem volna érzékeltetni,
hogy a város jelentõs segít-
séget nyújt a klubnak. Kevés
az ilyen önkormányzat az or-
szágban.

– Ezt a kérdéskört tegyük
rendbe, mert itt egy tévhit
van! A TAO önrész a városi be-
ruházás része, amihez a klub
hoz 70 százalékot. Ezt mi sze-
rezzük meg – elsõsorban én –
a vállalkozóktól. Ebbõl Zala-
egerszeg város gyarapodik. Eb-
bõl az összegbõl építjük az öl-
tözõt, a pályát, ebbõl vesszük a
buszt és a szerelést. A város
150 millió forint támogatást
nyújt a klubnak. Ebbõl a ZTE
FC konkrétan 70 milliót hasz-
nálhat fel, 80 millió forint az
adósság törlesztésére megy el.
Annak a hitelnek a törleszté-
sére, amit az elõdöm felhalmo-
zott. Én hozok 100 milliót,
ezek a számok így aránylanak
egymáshoz.

– Mint mondtam, korrekt a
kapcsolat a várossal. De a ko-
rábban felhalmozott tartozás-
ról én nem tehetek.

A ZTE FC vezetõi készségesen válaszoltak a Zalatáj kérdéseire.
Jobbról Kocsárdi Gergely, Gellei Imre, Végh Gábor, Ágoston
Zoltán és Tóth Krisztián.

Végh Gábor: – A korábban felhalmozott tartozásról én nem
tehetek.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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– Azt azért tényleg fontos
hangsúlyozni, hogy azt a tarto-
zást, amire ebben az évben 80
millió forintot kell törleszteni,
nem ez a vezetés halmozta fel -
kapcsolódik a beszélgetésbe
Ágoston Zoltán klubmenedzser.
– Az is lényeges információ,
hogy a TAO-pénzekbõl megva-
lósuló beruházások közös ér-
tékek, Zalaegerszeget is gazda-
gítják. A város úgy tud sport-
létesítményt építeni, hogy a
teljes költség harminc száza-
lékát biztosítja.

– A város sporteszköz-állo-
mányának értéke úgy nõ 100
forinttal (az arányok érzékel-
tetése miatt mondom ezt az
összeget), hogy az 30 forintba
kerül Zalaegerszegnek – szö-
gezi le Végh Gábor. – Ezzel az
egész város gazdagodik, hiszen
a klub sportolói, az utánpótlás
tagjai használják. Nem én,
Végh Gábor. Azért építettünk
a sportcentrumban egy mûfü-
ves pályát, hogy fiataljaink ne
a sárban, mocsokban edzenek,
játszanak. Ezek a mi törekvé-
seink. Az a szomorú, hogy elõ-
dünk ezt nem aknázta ki. Hal-
lottam azt a szlogent, hogy az
utánpótlást ki kellene lõni az
ûrbe, mert csak viszi a pénzt.
Mi azt szeretnénk – ha már a
város ennyi pénzt áldoz a lab-
darúgásra –, hogy Zalaeger-
szeg lakóinak komfortérzete
javuljon. Nekünk ez a felada-
tunk, mert mi a sportot sze-
retjük.

– Itt minden mindennel
összefügg – vélekedik Gellei
Imre. – Ahhoz, hogy a Szõcs
János akadémia, utánpótlás-
képzõ valóban akadémia le-
gyen, sok mindent kell tenni.
Az elõzmények után nagy
eredménynek tartjuk, hogy az
U17-es és az U19-es csapatunk
ismét az NB I.-ben szerepelhet.
Ugyanez vonatkozik az U16-os
együttesre, amely ugyancsak
az élvonalban játszhat.

– Szeretnénk a kiemelt aka-
démiai képzési programban
szerepelni – mondja az elkép-
zelésekrõl Végh Gábor. – En-
nek azonban vannak tárgyi fel-
tételei is. Például két mûfüves,
öt élõfüves pálya, ezen kívül
öltözõk, irodák. Egy évvel eze-
lõtt a kollégák gondolni sem
mertek arra, hogy ez elérhetõ.
Én pedig azt mondtam, hogy
meg fogjuk csinálni. S ebben
partner volt az önkormányzat.

– Mint említettem, szeret-
nénk bekerülni a kiemelt aka-
démiai képzésbe, hiszen ez
több száz millió forintot jelent-
het. Ennek azonban vannak
tárgyi feltételei, amiket teljesí-
teni kell, hogy egyáltalán szó-
ba kerüljön a támogatás lehe-
tõsége. Nem azért csináljuk,
mert csak egy pályánk van, ha-
nem el akarunk jutni egy ma-
gasabb szintre.

– Amióta megépült a sta-
dion, vagyis 12-13 éve, gyakor-
latilag nem nyúlt hozzá senki –
mondja Tóth Krisztián. – Tulaj-
donképpen állagmegóvás tör-
ténik.

– Talán még az sem – vé-
lekedik Végh Gábor.

– A legnagyobb fejlesztés
akkor történt, amikor az UEFA
Kupa szereplés miatt meg-
épültek a menekülõ kapuk –
fûzi hozzá Tóth Krisztián.

– Végh Úr! Az akadémiai
képzésnél hagytuk abba be-
szélgetésünket. Érezhetõ elõre-
lépés történt eredményesség-
ben az utánpótlásnál...

– Ezzel egyetértünk. A Za-
latáj már több alkalommal is
szóvá tette, hogy legalább a
déli lelátóépület homlokza-
táról leesett burkolólapokat
pótolni kellene. Most is hiá-
nyoznak...

– Klubmenedzsert nevez-
tek ki a gazdasági és a sport-
szakmai munka különvá-
lasztása miatt. Végh Úr, Ön
úgy fogalmazott, hogy a

jobb gazdasági átláthatóság
miatt...

– Mi alapján döntöttek
Ágoston Zoltán mellett?

– Ez nem a Zalatáj megál-
lapítása volt, hanem egy má-
sik újságban olvastam...

– Elérkeztünk a stadionre-
konstrukcióhoz! Végh Úr! Ar-
ra kérem, hogy közérthetõ
módon magyarázza el ennek
a lényegét, úgy, hogy világos
legyen a szurkolók elõtt. Miért
késett a beruházás és milyen
szerepet vállal ebben a ZTE FC
Zrt.?

– A jövõben azért ennél
nagyobb szerep jut a ZTE FC
Zrt.-nek... Visszatérve elõzõ kér-
désemre: miért késett a sta-
dionrekonstrukció kezdete?

– Megnövekedtek a felada-
tok, ezért szükséges volt egy
újabb szakembert bevonni.

– Személyes benyomásaim
és tapasztalataim alapján. Ez
személyes döntésem volt.

– Szeretnék reagálni a ko-
rábbi mondatra, miszerint a
gazdasági és a sportszakmai
munka különválasztása miatt
volt szükség klubmenedzserre
– vág közbe Ágoston Zoltán.

– Sajnos az egyik újságíró
leragadt ennél a kérdésnél,
pontosan ellenkezõ értelem-
ben nyilatkoztam. Azt mond-
tam: ez egy komplex cég, ahol
jelentõs a sportszakmai tevé-
kenység, de nagyon fontos a
gazdasági munka is. Ezért
ugyanúgy csapatként kell
együtt dolgozni, mint ahogy a
labdarúgók a pályán, ha sikert
szeretnénk elérni. Komplex a
feladat, nem lehet kettéválasz-
tani a sportszakmai és a gaz-
dasági tevékenységet. A haté-
kony munka érdekében termé-
szetesen meg kell osztani a
feladatokat, ezen dolgozunk
jelenleg is.

– A klubnak eddig annyi
szerepe volt, hogy használta a
létesítményeket. Kikérték bi-
zonyos szakmai kérdésekben a
véleményünket a beruházással
kapcsolatban.

– Az elsõ körben 1 milliárd
forintot kapott a város. Már
akkor látszott, hogy ez nem
lesz elég. Egy tervezõi költ-
ségbecslés szerint úgy gondol-
ták, hogy plusz 200 millió fo-
rint megoldja a problémát. Ez-
zel szemben – az én ismere-
teim szerint – a költségvetés
konkrét fázisában 1.8 milliárd
forint. 1.2 milliárd forintból
nyilván nem lehet ezt kivitelez-
ni, ezért újratervezésre került
sor. Egyszerûsíteni kellett a
beruházást, s mindezen túl a
klub átvállalta a pályatest bo-
nyolítását úgy, hogy a TAO-s
keretébõl átcsoportosított. Ké-
sõbb kerülnek kivitelezésre a
halasztható beruházások Az
nem lehet, hogy a stadion el-
készül, a pályatest viszont nem.
Ezt mi a klub TAO-terhére
vállaltuk.

– Ha mi tesszük a legjobb
ajánlatot, akkor mi nyerjük. Ha
nem, akkor nem! Volt már rá
példa, bármilyen furcsa. Jó pél-
da erre az öltözõépület. Sokkal
jobban és olcsóbban tudja
megcsinálni ezt egy Zala me-
gyei vállalkozó, mint mi. A pá-
lyatest sem lefutott, de azért
ne legyünk álszentek, tudok
versenyképes árat adni. Ma-
gyarországon nem tud nálam
jobb pályát építeni senki.

– Meg lehet nézni, nincs
azzal semmi probléma!

– Ott valóban voltak prob-
lémák, amik orvosolva lettek.
De az új felcsúti, a székes-
fehérvári, a békéscsabai, a
balmazújvárosi, a szolnoki, a
debreceni futballakadémiai
pályák (sorolhatnám még)
minden igényt kielégítenek.
Már több, mint 100 pályát

– Ez izgalmas téma, hi-
szen köztudott, hogy az Ön
cége, a Pharos 95' ezzel fog-
lalkozik...

– A felcsúti stadion talaja
nem ezt bizonyítja...

– Én az eredeti játéktérre
gondolok... Amit azóta kicse-
réltek...

A Budaörs ellen szerezte elsõ gyõzelmét a 2015/2016-os baj-
nokságban a ZTE.

A város és a ZTE FC közös beruházásában épül az új öltözõ,
ami az utánpótlást szolgálja majd.

Fotó: zte.huFotó: zte.hu

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

(Folytatás a 10. oldalon)
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Fodor Gábor
fideszes SZDSZ

Magyar Libe-
rális Párt

Bõsz Anett

, az egykori
, majd -es poli-

tikus elunva a magányos téb-
lábolást, a választások elõtt
összeverbuvált néhány em-
bert, kiknek szívbillentyûi a li-
berális kotta szerint kalapál-
nak. Össze is jött annyi jelent-
kezõ, hogy a fennálló választási
törvény szerint indulhassanak
a megmérettetésen. Persze ma-
ga Fodor Gábor is tisztában
volt vele, hogy a parlamentbe
jutásukra annyi esélyük sincs,
mint kóbor kutyának jóllakni
Brit Care márkás kutyatáppal.
Viszont az, ha a

elnökeként hívják be
egy televízióba, mégis csak
más, mintha magányos harcos-
ként terjesztené a liberalizmus
fennkölt eszméit.

Nos, ennek a jobbára csak
egyszemélyes pártként aposzt-
rofált gittegyletnek egyik ügy-
vivõje . Egyik. Mert
azért ha tagság nincs is, ügy-
vivõnek kell lenni néhánynak,
mert az úgy elegáns. Bizonyára
senkinek sem mondok újat az-
zal, hogy az ifjú hölgy kifeje-
zetten bevándorlás párti. Most
egy blogbejegyzésben éppen
arra buzdít, hogy együtt bont-
suk le a kerítést. „A liberálisok
biztosak abban, hogy együtt le
tudjuk bontani a gyûlölet ke-
rítését, melyet a Fidesz húzott

Felbõszülve…

nemcsak a határra, hanem em-
ber és ember közé” – írja blog-
jában Bõsz Anett. No, igen. A
Fidesz „gyûlölet kerítésével”
már mindenkinek meggyûlt a
baja a baloldalon. Õk bár-
melyik pillanatban szívesen
bontanák az ideiglenes ha-
tárzárat. Hadd jöjjenek azok a
szegény emberek. Ezrével,
tízezrével. Mert nincs szebb
dolog a világon, mint a be-
fogadás, az elfogadás, a to-
lerancia…

Igen, liberális értékek ezek.
A Fidesz meg ahelyett, hogy
fanfárok üdvözlõ szólamaival
fogadná a menekülteket, kerí-
tést épít nemcsak a határra,
hanem ember és ember közé!
Ne csodálkozzunk hát, hogy az
ügyvivõ asszony felbõszülten
rontana neki a délvidéki ke-
rítésnek, hogy aztán a tömér-
dek fémet valamely haszonvas
átvevõ telepen marná szét a
rozsda. Hadd jöjjenek Afriká-
ból, Ázsiából szabadon a mig-
ránsok a liberalizmus nagyobb
dicsõségére. Kívánatos lenne
ez annál is inkább, mert Bõsz
Anett egy korábbi megnyilat-
kozásában azt találta fejteget-
ni, hogy a magyar orvoshiányt
is esetleg a bevándorlókkal le-
hetne pótolni…

No komment.
f.l.

Bõsz Anett, mint alkalmi képzõmûvész. A tiltakozás eme formá-
ját választotta, mert állítólag megtiltották a migráns gyermekek-
nek, hogy az aszfaltra rajzoljanak.

Fotó: Facebook

építettünk, vagyis bõven van
referenciánk.

– Ez azt jelenti, hogy ismét
vonzó lesz Zalaegerszegre be-
iskolázni – véli Gellei Imre. –
Ha azt mondjuk, hogy vissza a
gyökereinkhez, arra is gondol-
junk, hogy volt kiváló játéko-
saink – köztük egykori váloga-
tott labdarúgók – kerültek az
utánpótlás frontvonalára. Ami-
kor az interjú elején azt kér-
dezte, hogy miért nem mond-
tam le, hát többek között ezért.
S azért sem, mert a játékos-
állomány megerõsítéséért min-
dig a vezetõk felelnek. Tavaly
sajnos nem sikerült az erõsítés,
idén viszont reménykeltõbb a
helyzet. Szívesen elmondtam
volna ezt tavaly is, de akkor
nem keresett meg a Zalatáj.

– Ittlétem óta ez a legna-
gyobb siker – fûzi hozzá Végh
Gábor. – Azon túl, hogy élet-
ben van a klub. Ez nagyrészt
pénzkérdés, az utánpótlás si-
kere azonban a szakmai mun-
káé is. Az U19-es csapatnál dol-
gozik Molnár Balázs, Vlaszák
Géza és Waltner Róbert, a klub
NB I-s gólkirálya. Három volt
válogatott labdarúgó. Talán két
olyan akadémia van az ország-
ban, ahol a létesítményhelyzet
jobb, mint Egerszegen, ez a
felcsúti és a debreceni. De mi
nem állunk meg itt, hanem
fejleszteni szeretnénk, jobbak
akarunk lenni. Akkor mond-
hatjuk majd igazán azt, hogy
vissza a gyökereinkhez, ha
zömmel saját nevelésû játéko-
saink szerepelnek a csapatban.
S lehetõleg az NB I-ben.

– Akkor most hozzuk vissza
a Holdról az elõzõ tulajdonos
által kilõtt fiatalokat!

– NB I-et említett... Mire lát
erre reális esélyt?

– Jelen pillanatban hat csa-
pat reális célja a bentmaradás,
tíz még álmodozik az NB I-rõl.

– Tanulva tavalyi hibánkból
most nem mondjuk azt, hogy
meg fogjuk nyerni, hanem
szeretnénk megnyerni a baj-
nokságot. Azt mindenképp
szeretnénk, hogy örömet sze-
rezzünk a zalaegerszegieknek.
A város klubba fektetett pénze
ott térülhet meg, hogy mikép-
pen érzik magukat a sporto-
lók, a szurkolók, azok a város-
lakók, akik nem szeretik ugyan
a labdarúgást, de jó szereplés
esetén elfogadják, hogy erre is
áldoz a város. Ha jó csapata
van a városnak, akkor a hangu-
lat is más. Ezt még tudomá-
nyosan is kimutatták.

– Én abban bízom, hogy jó
csapatunk lesz, amelyre büsz-
kék a zalaegerszegiek. S ne
feledkezzünk el a zalai gyer-
mekek sportolási lehetõségé-
rõl. Szeretnénk bebizonyítani,
hogy a város belénk invesztált
támogatása nem kidobott
pénz, nem holt tõke. S ismét
eljön az az idõ, amikor Zala-
egerszeg labdarúgásáról is hí-
res lesz. Ezért dolgozunk –
zárta az interjút Végh Gábor.

***
Az interjúra még a bajnoki

rajt elõtt került sor. Azóta –
lapzártáig – a ZTE a követke-
zõ eredményeket érte el: Szi-
getszentmiklós-ZTE 1-1, ZTE-
Budaörs 2-0, Mezõkövesd-ZTE
2-0.

– A ZTE akkor reálisan
álmodozó, vagy álmodozó
realista?

– Igen, még a szocializmus
idején is. A munkaversenyfe-
lelõsök grafikonján kiugrás
volt egy-egy ZTE-gyõzelem
után.

E.E

„Tizenkétszemközt”...
Rendhagyó interjú a ZTE FC vezetõivel

Mezõkövesden Bajzát a hajrában eldöntötte a mérkõzést.

Fotó: Mezõkövesd FC honlapjaFotó: Mezõkövesd FC honlapja

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

(Folytatás a 9. oldalról)
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A friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

Szögezzük le mindjárt az
elején: elismerés a kazanyi vi-
lágbajnokságon szerepelt ma-
gyar úszóknak! Hasonló gra-
tulációt sajnos nem tudok
megfogalmazni a nõi és férfi
vízilabdázóknak, hiszen csaló-
dást okoztak. De errõl más
alkalommal ejtenék pár szót.

Térjünk vissza az úszókhoz!
Nem szeretnék senkit kiemel-
ni, e sorokat csak azért gépel-
tem le, mert nem szeretem, ha
felkészületlen, magukat újság-
írónak nevezõ pancserek írnak
le valótlanságokat. S éppen a
fantasztikusan szereplõ

kapcsolatban.
A sztárhíreket ontó hírpor-

tál (cosmopolitan.hu) arról
cikkezett, hogy Hosszú Katin-
ka lett a legjobb magyar úszó.
Ami így önmagában helytálló.
Fõleg akkor, ha a kazanyi
szereplést tekintjük. Ám a cikk
szerzõje tovább megy: Katinka
már az ötödik világbajnoki
címnél tart, nem beszélve a
rengeteg EB-aranyáról. Ezzel

Hosszú
Katinkával

Ez nem hiányzik Hosszú Katinkának!

pedig megelõzte

Tegyük gyorsan tisztába a
dolgokat, ha már Darnyi Ta-
mással vetették össze Hosszú
teljesítményét.
tanítványa 4 olimpiai arany-
éremmel, 4 világbajnoki cím-
mel, 1 bronzéremmel, s 8 EB-
elsõséggel rendelkezik. Hosszú
Katinka mérlege: 5 VB-arany, 2
VB-bronz, 9 EB-arany, 3 EB-
ezüst, 2 EB-bronz. A rövidpá-
lyás eredményeket ne vegyük
ide, hiszen Darnyiék idejében
ilyen versenyt még nem ren-
deztek. Akárhogy is nézzük, a
4 olimpiai aranyérem azért
megfelelõ érv Darnyi eredmé-
nyessége mellett.

Egyébként nem is értem,
hogy a cikk szerzõje miért
Darnyi Tamással hasonlította
össze a bajai származású kiváló
úszót. Hiszen ott van egy ha-
sonlóan bájos, kedves hölgy,

! Õ 5 (!)
olimpiai aranyéremmel, 1-1

Darnyi Ta-
mást. Õ lett minden idõk leg-
jobb magyar úszója.

Széchy Tamás

Egerszegi Krisztina

ezüsttel és bronzzal rendelke-
zik. A világbajnokságokon 2
aranyat, 1 ezüstöt szerzett. Az
Európa-bajnokságokon 9 arany,
4 ezüst a mérlege.

Akárhogy is nézzük, ebben
az olimpiacentrikus világban
Darnyi és Egerszegi teljesítmé-
nye még jobb, mint Hosszúé.
Az viszont tény, hogy a világ-
bajnokságokon õ szerezte a
legtöbb aranyérmet. Ám a
tényszerûséghez tartozik, hogy
Darnyi Tamás és Egerszegi
Krisztina versenyzõi idõszaká-
ban egészen más volt a VB-
rendezések gyakorisága. Dar-
nyi 1986-ban 2, a
következõ VB-n, 1991-ben (!)

ugyancsak 2 aranyér-
met szerzett. A két világbaj-
nokság között fél évtized telt
el, míg 2001, a VB
óta 2 évente kerül sor erre a
viadalra. Minden bizonnyal
gazdagabb lenne Darnyi és

Madridban

Perthben

fokuokai

Egerszegi VB-érem gyûjtemé-
nye is a 2 évenkénti rendezés
esetén, hiszen a közbensõ idõ-
szakban Darnyi 2, Egerszegi 1
olimpiai aranyérmet szerzett.

Hiába mondta Katinka a
200 méteres vegyesúszás után
(amit világrekorddal nyert
meg), hogy ez többet jelent
számára, mint egy olimpiai
arany. Ezt nem tudhatja, mert
még nincs neki.

Reméljük, jövõre, Rióban
már átérzi ennek örömét is.
Nem is egyszer... Nagyon örül-
nénk neki.

Nem örülünk azonban az
ilyen primitív, minden tárgyi
tudást nélkülözõ cikknek. Ezt
meghagyhatja az újság a tel-
jesítmény nélküli celebeknek,
a percembereknek.

Nem hiányzik az ilyen „hírve-
rés” sem Hosszú Katinkának,
sem tisztelõinek, szurkolóinak.

E.E.

Hosszú Katinka: Már csak az olimpiai aranyérem hiányzik... A
cikkbéli összehasonlítás nem!

Jobbról Darnyi Tamás, aki legyõzhetetlen volt vegyesúszásban.
Középen Cseh László, aki Kazanyban újjászületett. Balról
Güttler Károly, kétszeres olimpiai ezüstérmes mellúszó.

Egerszegi Krisztina napjainkban.



12 2015. augusztus 24.Zalatáj

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

megyei közéleti havilap

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó


