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„És mikor a pünkösd nap-
ja eljött, mindnyájan egyaka-
rattal együtt valának. És lõn
nagy hirtelenséggel az égbõl
mintegy sebesen zúgó szélnek
zendülése, és eltelé az egész
házat, a hol ülnek vala. És
megjelentek elõttük kettõs tü-
zes nyelvek és üle mindenikre
azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más nyelve-
ken, a mint a lélek adta nékik

szólniok.” (Apostolok Cseleke-
detei 2. fejezet, Károli Biblia.)

A húsvét utáni ötvenedik
napon a tanítványok együtt
voltak egy jeruzsálemi házban.
Egész bensõjüket átjárta a Mes-
ter elvesztése miatti csüggedés;

páni félelemben éltek, mint
annak a Jézusnak a követõi,
akit a zsidó fõemberek latrok
módjára megfeszíttettek.

Ebben a végletekig lepusz-
tult mentális állapotban szállt
le rájuk a Szentlélek. A kétezer
év elõtti történetet érzéklete-
sen írja le Károli Gáspár. „És
megtelének mindnyájan Szent
Lélekkel, és kezdének szólni
más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok.”

Pünkösd nagy csodája ez. A
félelmükben reszketõ tanít-
ványok, eltelve az Igével, ki-
mentek az ünnepre érkezett,
sokféle vidékrõl való, sokféle
nyelvet beszélõ sokadalomba,

A pünkösdi nyelvcsoda

(Folytatás a 2. oldalon)

Törvény a tanítók védelmében

– Döguncsi lesz a suli, ha jövõre már a tanárainkat sem
verhetjük...! Rajz: Farkas László

Az új megala-
kulásának napjai elõtt

fekete lajbija uralta a
közbeszédet. Ahogy mondani
szokás, a vízcsapból is az folyt,
hogy a Jobbik elnöke vajon a

egyenmellé-
nyében vagy arra erõsen haja-
zó lélekmelegítõben jelenik-e
meg a Parlament elsõ ülésén.
Szerencsés ország vagyunk,
mondhatnánk némi malíciá-
val, hogy olyan történések kö-
zepette, mint a görög válság, a

Országgyûlés
Vona

Gábor

Magyar Gárda

Mexikói-öböl béli olajkataszt-
rófa vagy a Fradi Újpesttõl el-
szenvedett veresége, nálunk az
kerül az érdeklõdés közép-
pontjába, hogy egy képviselõ
milyen módi szerint teszi tisz-
teletét a Tisztelt Házban.

Humorizálhatnánk az eset
kapcsán, de az eset messze túl-
mutat azon az aktuson, ami
Vona Gábor pártelnök és a
gárda szimbólumaival dekorált
fekete mellény egyidõben,

A lajbi, s ami mögötte van

– Laci bácsi! A Viktorka nem szólt, hogy a Gáborka
belepisilt a homokba!

(Folytatás a 11. oldalon)
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s mindnyájuk nyelvén, ékes-
szólóan hirdették nekik az
üdvösség tanítását.

A sokfajta náció polgárai
nem értették, hogy mi törté-
nik körülöttük. Értetlen kép-
pel bámultak, s hitetlenkedve
kérdezték egymástól: Hogy
lehetséges ez? Nem egy nyel-
vet beszélnek-e itt eme fér-
fiak, és mi mégis mindnyá-
jan a saját nyelvünkön hall-
juk õket?

A hitetlenkedõ sokaság-
ban nem tudhattak pünkösd
legnagyobb csodájáról. Nem
tudhattak a tanítványok Szent-
lélek erejébõl történt meg-
erõsödésérõl. Az apostolok a
korábbi órán még olyanok
voltak, mint szakadt húrú,
végzetesen lehangolódott he-

gedû. Vajon ki várhatott vol-
na tõlük zengõ hangokat? Eb-
ben a lerongyolódott állapo-
tukban küldte rájuk Jézus a
Szentlelket, ahogy mennybe-
menetelekor megígérte azt. S
a Szentlélek ezt a lomok közé
való hangszert vette kezébe,
és mint isteni hangszerész új-
rahúrozta, s a hegedû ujjonga-
tó hangjait mindenki értette.

Az isteni erõvel eltölteke-
zett tanítványok pedig rendü-
letlenül prédikáltak a föld
sok országából összesereglett
embereknek. Ott és akkor a
sokadalomból háromezren
nyomban megtértek és meg-
keresztelkedtek. A kétezer év-
vel korábbi pünkösdkor a je-
ruzsálemi utcán megalakult
Krisztus egyháza.

f.l.

A pünkösdi nyelvcsoda
(Folytatás az 1. oldalról)

1920. június 4-én délelõtt
szerte az országban megkon-
dultak a harangok. Siratták Po-
zsonyt, Kassát, Kolozsvárt. Si-
ratták Székelyföldet, Délvidé-
ket és a Felvidéket. Siratták az
ország területének kéthar-
madát s lakosságának több
mint felét.

A Párizs környéki Nagy-
Trianon kastély folyosóján ko-
moly urak gyülekeztek azon a
gyászos napon, hogy kézje-
gyükkel ellátva szentesítsék az
addigi világtörténet legigaz-
ságtalanabb békeszerzõdését.

A békeszerzõdésnek titu-
lált dokumentum valójában a
világháborúban gyõztes hatal-
mak könyörtelen leszámolása
volt a vesztesekkel, közülük
elsõsorban Magyarországgal
szemben. A példátlan békedik-
tátum elsõdlegesen Franciaor-
szág nagyhatalmi törekvéseit
szolgálta. Nagy-Britanniát a bé-
kekötés kapcsán leginkább az
erõegyensúly, a „balance po-
wer” fenntartása érdekelte. A
szigetországi politika százados
törekvése az volt, hogy egy
erõs középhatalom regnáljon
Közép-Európa szívében, amely
képes gátat vetni az „orosz
medve” nyugati terjeszkedésé-
nek. A gyõztesek eme koncep-
ció alapján fogtak hozzá a bé-

Nemzeti vesztõhelyünk: Trianon
keszerzõdés kidolgo-
zásához, de már fran-
cia érdekek alapján,
melynek lényege a
monarchia feldara-
bolása, s „baráti ütkö-
zõállamok” létrehozá-
sa volt.

A francia kon-
cepció megvalósítása
egyetlen módon volt
lehetséges. Magyaror-
szágot, mint a meg-
szûnt Osztrák-Magyar
Monarchia utódálla-
mát megjelölni a vi-
lágháború elsõszámú
felelõseként, s mint
legfõbb bûnöst, pél-
dás büntetésben ré-
szesíteni.

A példás büntetés
helyett példátlan meg-
torlás következett. A trianoni
döntnökök lényegében konc-
ként dobták oda a történelmi
Magyarországot a szomszéd-
ságban létrehozott utódálla-
moknak. Csehszlovákia, Romá-
nia és a Szerb-Horvát-Szlovén
királyság szinte korlátok nél-
kül érvényesíthette, többsé-
gükben hamis dokumentu-
mokra alapozott területi köve-
teléseit. Így történhetett meg,
hogy Trianon minden földraj-
zi, gazdasági és etnikai racio-

nalizmusnak ellentmondva, a
nemzet vesztõhelye lett.

A Nagy-Trianon kastély fo-
lyosóján kilencven éve össze-
gyûlt komoly urak kézjegye
máig kihat a magyar életre.
Magyarország a „világtörténe-
lem legigazságtalanabb béke-
kötése” következményeként
európai középhatalomból ki-
csi, gazdasági erõforrásaitól,
kulturális központjaitól meg-
fosztott ország lett. A törté-
nelmi Magyarország a trianoni
békediktátummal nem csupán
a négyzetméterben mérhetõ
elcsatolt területekkel lett sze-
gényebb, hanem a rablóbéke
éppen az ország háború utáni
újjáéledéséhez szükséges „épí-
tõkockákat” vette el. A Kárpát-
medence ütõereinek, a vasu-
taknak nagy része az új hatá-
rokon kívülre került. Elveszí-
tettük bányáink, erdeink több-
ségét, folyóink ma mind a
szomszédos országokban ered-
nek, ide hordva azok szennyét.
A magyar kultúra olyan fel-
legvárai kerültek idegen kézre,
mint a koronázóváros Pozsony,

kincses Kolozsvár, Ady városa,
Nagyvárad, a Rákócziak Kassá-
ja, és sorolhatnánk hosszan
azokat a városokat, falvakat,
melyek neve kitörölhetetle-
nül beleégett a magyar tör-
ténetbe.

A legnagyobb, legérzéke-
nyebb veszteség mégis az el-
csatolt országrészekkel idegen
fennhatóság alá került több
millió magyar. Akik kérdezet-
lenül, akaratuk ellenére let-
tek olyan rezsimek alattvalói,
melyek másodrendû, nemzeti
büszkeségükben megalázott
alattvalókká degragálták õket.

1920. június 4-én elsõsor-
ban értük szóltak a harangok.

f.l.

„161.Cikk. A Szövetséges és Társult kormányok kijelentik
és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetsége-
sei, mint e veszteségek és károk okozói, felelõsek mind-
azokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges
és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Ma-
gyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kény-
szerített háború következményeképpen elszenvedtek”

-Trianoni békeszerzõdés-

Állati álmok (1.)

(Forrás: internet)

Lapunk legközelebbi
száma

2010. június 17-én
jelenik meg.
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CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Édes anyanyelvünk… Korosztályom tagjai jól emlé-
keznek Lõrincze professzor népszerû nyelvmûvelõ mû-
sorára. Istenem, ha élne még! Mit szólna a mai mostoha
helyzethez?

Nyelvében él a nemzet – idézzük a másik örökérvényû
igazságot. De milyen ez a mai élet?

Nem túl bíztató. Ráadásul követendõ példát is egyre
kevesebbet kapunk. A közélet szereplõi – tisztelet a ki-
vételnek – „törik” anyanyelvünket. A közszolgálati rá-
diók, televíziók mintaszerepe megszûnt, a kereskedelmi
adókról jobb nem is beszélni. Az már egyenesen merény-
let, amit elkövetnek a magyar nyelv ellen.

Mi a véleménye minderrõl egy gazdag pályafutást
maga mögött tudható pedagógusnak? Egy-két nap alatt
összegyûjtött – közszolgálati rádiókban és televíziókban
hallott – „rémségcsokorral” kerestem fel

, a megyeszékhelyi Zrínyi-gimnázium, majd az egész-
ségügyi fõiskola immár nyugdíjas magyar-latin szakos
tanárát.

dr. Vajda István-

nét

Édes-mostoha anyanyelvünk

– Kedves tanárnõ! Túlzott

a borúlátásom?

– Magyar szakos tanárhall-
gatóként furcsa, szinte hihe-
tetlen dologgal szembesültem:
nem tanítottak nekünk nyelv-
helyességet. Talán feltételez-
ték, hogy ezzel már nem kell
foglalkoznunk. Aztán kiderült,
hogy bizony szükség van rá.
Még a szakemberek között is
azt tapasztaljuk, hogy elég tá-
gan, szabadon kezelik a ma-
gyar nyelv használatával kap-
csolatban az írásos formát és a
beszédhelyzetet. Illyés Gyula
– aki mestere volt a nyelvhasz-
nálatnak – úgy fogalmazott
élõbeszédben, hogy akár nyom-
tatásban is ki lehetett adni
változtatás nélkül, amit mond.
Egyszer azonban, meglehetõ-
sen indulatosan, ezt mondta:
„de viszont”. Lám, a legnagyob-
bak is tudnak hibázni! Mi ez
azonban ahhoz képest, ami ma
történik. Igaza van abban,

hogy nagy a baj ezen a téren.
Naponta találkozunk durva hi-
bákkal. S erre az sem ad fel-
mentést, hogy a magyar na-
gyon nehéz nyelv.

– Ez nem csak nyelvhelyes-
ségi, hanem etikai hiba is.

– Nem értek a focihoz, de
azt tudom, hogy egyetlen lab-
dával játsszák. Vagyis

azt, s nem begyûjti.

– Az helyett ter-
mészetesen az a
helyes.

– „Bemelegítésképpen” mit

szól egy vezetõ pedagógus kö-

vetkezõ nyilatkozatrészleté-

hez: „272 darab gyerek jár

intézetünkbe”?

– A sportriporterek gyak-

ran használják labdarúgó-

mérkõzésen: begyûjti (a játé-

kos) a labdát…

megszer-

zi

– „Azon kevés iskolák közé

tartozott, akiknek”… Mi a véle-

ménye errõl a mondattö-

redékrõl?

akiknek

amelyeknek

– Szinte az a ritkaság, ha

valaki helyesen egyezteti

az egyes és a többes számot.

Íme egy mindennapi példa:

„Legyen jövõje a kistelepü-

léseknek”.

– Napjainkban ez már a
kisebb hibák közé tartozik.
Az eddig terítékre került
példákból is látható, hogy
nagyon hiányzik a retorika,
a nyelvhelyesség oktatása.
Szinte hihetetlen, de alkal-
massági vizsga nélkül lehet
ma már a tanári pályára
kerülni.

– Folytatom a riasz-

tó példák felsorolá-

sát: megmondom õszin-

tén, per pillanat, iga-

zándiból…

– Ezek talán nem is
annyira nyelvhelyessé-

gi hibák, hanem a beszélõ
keresi a szavakat, idõt akar
nyerni, hogy megtalálja a
megfelelõ kifejezést. Idõvel
aztán szokásává válik ez a
rossz stílus.

– Választékos akar lenni az
illetõ, de nincs megfelelõ
szókincse. S azt hiszem, a sza-
vak jelentésével sincs igazán
tisztában.

– Ez a körülményes fogal-
mazás összefügg a szegényes
gondolkodással.

– A nyelv elsilányulása nem
csak a szakma gondja. Ez a saj-
nálatos jelenség összefügg az
oktatással, az erkölccsel, a gon-
dolkodással, a családdal. Ha
ezeken a területeken kedvezõ
változás lesz, az tükrözõdik
majd anyanyelvünk használa-
tában is.

– Kedves tanárnõ, milyen

az a borzasztó nagy öröm?

Annyi ember mondja ezt a rá-

dióban és a televízióban…

– S itt vannak ezek a tu-

dálékoskodó, körülményeske-

dõ szókapcsolatok: tavalyi év-

ben, tegnapi napon, május hó-

napban, pénzösszegek. Szinte

elárasztanak bennünket…

– Milyennek látja a ma-

gyar nyelv jövõjét?

Ekler Elemér

– Az sem ad felmentést,

hogy a magyar nagyon nehéz

nyelv.

Takarmánynak

alkalmas

lucernás fû

Zalaegerszeg

közelében

lekaszálás

fejében ingyen

elvihetõ!

Érdeklõdni:

30/378-4465

Ingyen
elvihetõ!
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Állomások
Erdélyi útiképek (9.)

Szívesen mulatoztunk vol-
na még ven-
déglátóink társaságában, tanul-
tunk volna néhány csángó
tánclépést az ifjú táncosoktól,
de az útiterv indulásra kény-
szerített bennünket. Elköszön-
tünk Gyimesfelsõloktól.

Buszunk az óriásira kelt
cipókra hasonlító gyimesi he-
gyek tövében kanyargó, 12A
jelû úton gurult újabb állomá-
sunk, felé. A

11 kilométerre lévõ
falut is szinte kötelezõ jelleg-
gel keresik fel a környéken ba-
rangoló magyar turisták. Az itt
álló

zarándokolnak, amely a
történeti irodalomba „madéfal-
vi veszedelem” néven bekerült,
1764-es székely népirtás ande-
zitbe álmodott emlékhelye.

Történt, hogy
erõszakos sorozással akart

felállítani székely határõr ezre-
deket.

Tudni kell, hogy a széke-
lyek egy korábbi egyezségnek
megfelelõen, adómentesség fe-
jében vállalták a keleti végek
önkéntes határõrizetét. Eme
kiváltságjoguknak megsértése
miatt ellenálltak a császári és
királyi akaratnak. A székelyek

gyimesfelsõloki

Madéfalva Csík-

szeredától

SICULICIDIUM-emlékmû-

höz

Mária Teré-

zia

Madéfalván gyûltek össze, hogy
tárgyaljanak a császári megbí-
zottal. A császáriak fegyve-
res lázadástól tartva, mintegy
1300 fõs katonasággal és két
ágyúval, 1764. január 7-én, haj-
nali háromkor rátámadtak az
alvó falura. Az ágyútûzben ki-
gyulladt házakból pániksze-
rûen menekültek az emberek.
A katonák szinte állati véreng-
zésbe kezdtek. Egyes feljegyzé-
sek szerint kétszáz, más forrá-
sok szerint négyszáz székelyt,
köztük sok asszonyt és gyere-
ket mészároltak le. A véres ese-
mény utáni években ezrével
menekültek a székelyek

, s megalapították az ot-
tani székely falvakat:

és ne-
vû településeket.

A vérgõzös napra emlékez-
tet a községben felállított em-
lékmû. A mûépí-
tész tervei alapján, andezitbõl
épített oszlop 1899-ben ké-
szült el. Az emlékmû tetején 2
méter 60 centiméter fesztávú,
kiterjesztett szárnyú turul áll,
amely székely
szobrászmûvész alkotása. Az
emlékoszlop avatására 1905-
ben került sor.

Az emlékmû márványtáblá-
ján lévõ SICULICIDIUM felirat
a székelység latin nevébõl és a
genocídium (népirtás) latin
szavakból képzett mûszó. Je-
lentése: a székelyek legyilkolá-
sa. A számmisztikára figyelõk
felfedezhetik, hogy a felirat be-
tûit római számoknak tekint-
ve, s azokat egyenként össze-
adva, a vérengzés dátumévét,
1764-et kapjuk eredményül.

Buko-

vinába

Istense-

gíts, Fogadjisten, Hadikfalva,

Józseffalva Andrásfalva

Tamás József

Köllõ Miklós

Az emlékmûnél tett tisztel-
gõ látogatásunk után gyimes-
felsõloki „patrónánk” meghívá-
sára családi házához utaztunk,
ahol a szíves háznép vacsorára
várt bennünket, ami egy busz-
nyi székely ízekre kiéhezett
népségre gondolva, nem volt
kis áldozat…

Késõ estébe nyúló ejtõ-
zésünk után igyekeztünk
gyorsan sokat aludni, mert
másnap korai reggeli, s újabb
nagy, sok élményt kínáló út
várt ránk.

A környezõ hegyek hûvös
leheletét éreztük még

fõutcáján, amikor ismét
Mádé-

falva

buszra szálltunk, hogy Székely-
föld újabb csodáit lássuk. Úti-
tervünk következõ lapja sze-
rint a , a

és a kü-
lönbözõ turisztikai prospektu-
sokban ezerszer megcsodált
panorámája várt ránk.

Hagymás-hegység Bé-

kás-szoros Gyilkos-tó

(Folytatás a következõ

számban.)

f.l.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Demokráciának hazudott diktatúrák
Emlékezés a kommunizmus magyarországi áldozataira (3.)

Február 25-ike a Kom-
munizmus Áldozatainak
Emléknapja. 2010. feb-
ruár 24-én a keszthelyi
Balaton Színházban Ró-
zsás János író, Gulag-rab
emlékezett a diktatúrák
áldozataira. Beszédének
szerkesztett változatát ad-
juk közre folytatásokban.

Egy másik fájó kérdés, mely
ugyancsak több szálon futó gon-
dolkodásra serkent. Miért let-
tünk úgymond Hitler utolsó
csatlósa, és mit kerestünk mi a
Don partjainál? Az elsõre köny-
nyebb a válasz. Nem volt vá-
lasztásunk: egyrészt az évszáza-
dok során kialakult történelmi
viszonyok nyugati szomszéd-
jainkhoz sodortak, másrészt
földrajzi helyzetünknél fogva,
mint nem elõször a történe-
lemben, két tûz közé kerültünk.

Kiszolgáltatott helyzetünk-
re jellemzõ: állítólag mind Hit-
ler, mind Sztálin a maga ide-
jében kijelentette: a magyarság
jövõ sorsa, a Kárpát-meden-
cébõl való deportálása – az
Urál altáji vidékeire – csak va-
gonkérdés. A pánszlávoknak is
útjában vagyunk, és a német
birodalom is fente a fogát erre
az áldott területre. (Ma is van-
nak, akik terveket szõnek nem-
zeti megmaradásunk ellen, de
ezúttal maradjunk a múlt
század eseményeinél.)

(Közbevetõleg: vajon köny-
nyû szívvel vállaltuk-e a hábo-
rúban való részvételt a néme-
tek oldalán? A trianoni béke-
diktátum rendelkezései miatt
közel húsz évig nem fegyver-
kezhettünk. Amikor 1939-ben
a második véderõtörvényünk
áthágta a tarthatatlan trianoni
fegyverkezési tilalmat, a hábo-
rú már kitörõben volt, vajon
mennyi erõnk volt és mennyi
idõnk maradt a harci felké-
szülésre? A háborúba való
kényszerû belépésünkkor ta-
lán az utóvédként bevetett ke-
rékpáros hegyivadászok, vagy
az utánpótlást szállító, védte-
len lovas szekerek adták ne-
künk az agresszori magabiz-
tosságot, a harci kedvet és a
nekibuzdulást a páncélosok és
ismétlõ fegyverek háborújá-
ban? A terepjáróinkra sebté-
ben felerõsített vékony acélle-
mezek – adott esetben – mi-
lyen biztonságot adtak volna a
szovjet T-34-es páncélosokkal
szemben?)

Mit kerestünk a Don part-
jainál? Erre rövid a válasz: Tria-

non. Mivel a hitleri politika
tisztában volt azzal, hogy Nagy-
Magyarország álmában és vá-
gyában élünk, kellõen mérle-
gelve az erõviszonyokat, remé-
nyekre jogosított fel bennün-
ket egyes elrabolt területek
látványos visszacsatolásával, de
úgy, hogy azért a szomszéd-
jaink se nagyon berzenkedje-
nek. És mi – amíg a doni ve-
reség és a német hadvezetés
gyalázatos viselkedése végkép-
pen ki nem ábrándított ben-
nünket – azt hittük, hogy
mind a bolsevizmussal való le-
számolás, mind az ország talp-
ra állása, az áhított szebb jö-
vendõnk, a szövetségesek mel-
letti katonai helytállásunk-
tól függ.

Vissza az 1944-1945-ös ese-
ményekhez: az országnak a
Vörös Hadsereg által történt
fokozatos megszállásával egy
idõben, majd azt követõen,
idehaza Magyarországon is ha-
ladéktalanul beindult a meg-
torlás gépezete. A kommunista
kézben lévõ belügyminiszté-
rium mellett megalakult a Ka-
tonapolitikai Osztály, mely a
hírhedt népbíróságoknak tö-
megesen szállította a megbíz-
hatatlan elemeket a volt állam-
apparátus, a korábbi ipari és
kereskedelmi vezetõréteg tag-
jai közül, természetesen a szét-
hullott magyar hadsereg min-
den rendû és rangú parancs-
nokával egyetemben. Folyt a
bolsevista tisztogatás – mint
már szó esett róla – a magyar
nemzet címkézésével: mint a
fasiszták „utolsó csatlósa”, és
ez által „bûnös nép”. A Moszk-
vából hazatért, a szovjetek szá-
mára megbízható és kellõen
kitanult elvtársak irányításával
folyt a leszámolás az állítólagos
népharagra hivatkozva, melyet
valójában a hatalomra éhes
kommunisták testesítettek meg.
Ugyanezt a folyamatos tiszto-
gatást folytatta a következõ
években az újabb és újabb ak-
ciókban, a nemzeti erõkkel
szembeni végleges leszámo-
lásra létrehozott Államvédel-
mi Hatóság, hírhedt nevén
az ÁVH.

Most ejtsünk néhány szót
az ország háborús jóvátétel cí-
mén történt anyagi kifosztásá-
ról. A Szovjetunió a neki meg-
ítélt jóvátétel többszörösét haj-
totta be rajtunk, kezdve a gyá-
rak leszerelésén, a hajópark
elvontatásán, nyersanyag és
késztermékek szerelvény szám-
ra való vasúti elszállításán,

majd a rendszeres, szakszerû
mûkincsrablással folytatva, de
még lábasjószágot is hajtottak
el gátlástalan nagy mohósá-
gukban.

A következõkben tegyünk
röviden említést a hazánkban
fokozatosan, de feltartóztatha-
tatlanul megvalósított, bolse-
vista módszerrel történõ ál-
lamosításokról. Rögtön 1945-
ben államosították a bányákat,
1946-ban a tíz legnagyobb ipar-
vállalatot, 1947 novemberében
a nagybankokat. 1948 márciu-
sában volt a legnagyobb ará-
nyú államosítás. A tulajdono-
soktól egyik percrõl a másikra
elvették a gyárakat, üzemeket.
Az értékes szakembereket, va-
lamint a közgazdaságilag ta-
pasztalt volt tulajdonosokat
földönfutóvá tették, a képzet-
len, de a számukra megbízható
embereket posztokba juttatva.
A rendszer, a párt az állam-
polgárokat jobbággyá, bérrab-
szolgákká tette, a termelõesz-
közök gazdátlanná válásával
egyetemben.

Meg kell emlékeznünk a
kárpátaljai és a felvidéki ma-
gyarokkal szembeni megtor-
lásról, mint a „bûnös nemzet”
határainkon kívül rekedt hon-
fitársairól, mert õk is a bolse-
vista módszer áldozatai voltak,
a helyi és szovjet sovinizmus
kénye-kedvére kiszolgáltatva.
A kárpátaljai magyarok közül
legalább negyvenezret 1944
végén szibériai munkatáborok-
ba deportáltak, a biztos halál-
ba. De a bácskai magyarok
több tízezres áldozata is meg-
érdemel egy mondatot, akiket
a szerbek halálra kínoztak, és
még ma sem szabad igazán el-
siratni õket. A felvidéki ma-

gyarok egy részét, mindenük-
tõl megfosztva, 1945 õszén át-
zsuppolták a csonka ország ha-
tárán, másik részüket cseléd-
sorsra kárhoztatva Csehország-
ba deportálták. Essék akár
csak egy mondat is arról (pe-
dig sokkal többet érdemelne),
hogy Erdélyben a román na-
cionalista Maniu-gárdisták mi-
lyen vérfürdõt rendeztek a
székelyek között.

Még 1948-ban, az úgyneve-
zett fordulat évében, amikor a
szociáldemokrata párt teljes
ledarálásával a PÁRT vitatha-
tatlanul egyeduralkodóvá vált,
és mondhatni nyílt diktatúrára
rendezkedett be, akkor kezdõ-
dött a történelmi egyházak el-
leni addig burkoltan folytatott,
de most a kendõzetlen és köz-
vetlen támadás megindítása.
Az iskolák államosítása volt az
a végzetesen érzékeny csapás,
melynek során a párt igyeke-
zett, és sajnos jelentõs sikerrel,
az ifjúság nevelését kivenni a
történelmi egyházak kezébõl.
A materializmus és az ateiz-
mus bevonult az iskolai tan-
anyagba, vele együtt a magyar
múlt történelmi igazságainak
elhallgatása, letagadása, a nem-
zeti öntudat, a hazafias érze-
lem fokozatos háttérbe szorítá-
sa, majd szinte teljes kiiktatása
a felnövekvõ nemzedék lelki-
világából. Sajnos a rendszeres
agymosás máig ható züllesztõ
hatása napjainkban is tapasz-
talhatóan veszélyezteti a nem-
zet jövõjét, a társadalom egész-
séges megújulását, az istenhit
alapján álló erkölcsi normák
helyreállítására való törekvést,
a hazug, gátlástalan és korrupt
társadalmi légkörben.

(Folytatjuk)

Hitler és Sztálin is deportálni akarta a magyarokat a Kárpát-
medencébõl.



Szökröny Józsefné
pacsai Haladás

MgTsz.-

Arze-
novits Andrásné

FVM Zala Megyei
Földmûvelésügyi Hivatalának

1992.
április 10-én a

tõl 52 400 forint név-
értékû részjegyet és 367 ezer
forint névértékû üzletrészt ka-
pott. A szövetkezeti üzletrészre
átruházhatósági, örökölhetõsé-
gi lehetõség állt fenn, kívülálló
személy részére történõ érté-
kesítés esetében a szövetkeze-
tet és a tagokat elõvásárlási jog
illette meg, így a tulajdonosok-
nak meg volt kötve a kezük,
hogy kinek adhatják el. Majd
ugyanebben az évben történt
alapszabály-módosítás követ-
keztében az üzletrészek 10
százalékát a szolidaritási alap-
ba helyezték, így a már emlí-
tett üzletrész értéke 326 300
forintra módosult.

A tulajdonos hat évvel ké-
sõbbi halála után lánya,

örökölte az
üzletrészt. Az üzletrészeket
veszteségrendezés érdekében
a szövetkezet 10 százalékos
áron kívánta felvásárolni, illet-
ve 35 százalékos áron az új kft.-
ben tagságot, és abban levõ
üzletrészt ajánlott érte. Ezért
az összegért azonban az örö-
kös nem kívánt megválni tõle.
Így 2001. augusztusában a tu-
lajdonos örökségét felajánlotta
eladásra az

,
ahonnan két hónap múlva ka-
pott választ, és árajánlatot.

Közben 2001. április 27-ére
a szövetkezet közgyûlést hirde-
tett, melyrõl az üzletrész tulaj-
donosokat hivatalosan nem ér-
tesítették, így több érintett le-
maradt egy fontos döntésrõl,
ugyanis a napirendi pontok
közé menet közben bevették a
külsõ üzletrészek ügyét is... Az
összejövetelen pedig olyan dön-
tés született, hogy aki nem kí-
vánta az üzletrészét a tsz-nek
eladni, annak az értékét a szö-
vetkezet nullára csökkentette,
tulajdonjogát megszûntette. A
tulajdonosok – mivel nem ta-
gok – jelenlétük esetén sem
szavazhattak volna az ügy dön-
tésekor. A közgyûlés jegyzõ-
könyvének elnöki felszólalásá-
ban pedig ez állt: „…mert ez az
üzletrész ügy még nem futott
ám le, most van egy olyan al-
kalmas, vákuumos pillanat, ami-
kor a törvényt annulálták, má-
sik meg még nincs, amikor ezt
megléphetjük…” A határozat
ellen 30 napon belül lehetett a
tagoknak fellebbezni. Minder-
rõl az érintettek (akik nem

Ha eladják megvan, ha megtartják megszûnik?
A külsõ üzletrészek különös élete

tagok) lemaradtak, mivel a
már megmásíthatatlan döntés-
rõl csak hónapok elteltével,
2001. szeptember 7-én értesí-
tették a tulajdonosokat. Továb-
bá a küldöttközgyûlés azt a ha-
tározatot hozta, hogy a veszte-
séges tsz 65,5 millió forint ér-
tékû üzletrészébõl 40 millió
forintnyit ingyenesen átad az
új kft tulajdonába.

Egy 2000-ben elfogadott, a
mezõgazdasági szövetkezeti üz-
letrészekrõl rendelkezõ tör-
vény alapján az üzletrészeket a
szövetkezeteknek az eredeti
áron kell megvásárolniuk. A
sajtó már foglalkozott az ügy-
gyel, s így fény derült arra,
hogy azon szövetkezeteknél
fennálló tulajdonrészeket, me-
lyek 2001. június 31-ig nem
álltak felszámolás, végelszámo-
lás, vagy csõdeljárás hatálya
alatt, az FVM felvásárolja. A
mûködõ szövetkezetek közé
tartozott a pacsai is, így a vesz-
teségrendezési eljárás indo-
koltsága is kétségessé vált. Így
a tulajdonos

folyamodott jog-
orvoslatért, ahonnan azt a tájé-
koztatást kapta, hogy ügyében
a az ille-
tékes. Ügyét végül munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudta
végigvinni. 2002. januárjában
az üzletrész értéktelenné válá-
sa okán az FVM zalai hivatala
visszavonta vételi ajánlatát.

– A 2001-es közgyûlésen a
tagoknak étkezési jegyet oszto-
gattak, akikkel utána jelenléti
ívet írattak alá. Mivel többen –
miután átvették a jegyüket –
távoztak, az utána történt eti-
kátlan döntésrõl nem tudtak.
A jegyzõkönyvben a jelenléti

Zala Megyei Fõ-
ügyészséghez

Zala Megyei Bíróság

íven szereplõ létszámra hivat-
koztak a döntés meghozatala
után, holott mint kiderült, a mi
sorainkban csak egy ember
ült. Késõbb járták a házakat és
vették az üzletrészeket, mind-
erre Szentpéterúrban élõ ta-
núk vannak. Olyanokét is vet-
ték, akik hasonlóképp jártak,
mint én. 10 százalékos árat kí-
náltak, s azt mondták nekik, ha
ennyiért se adják el, akkor
teljesen elveszik a tulajdonjog.
Ugyanakkor volt olyan is, aki
ki tudta harcolni a teljes vétel-
árat. Cégbírósági adatok alap-
ján 1999-ben a tsz négy veze-
tõjének nevére több mint 3
millió forintnyi érték került.
2006-ban, amikor a Bábolna-
IKR elkezdte felvásárolni az üz-
letrészeket, közel 21 milliót fi-
zetett a korábban tulajdono-
saiktól töredék áron felvásárolt
üzletrészekért – emlékezik visz-
sza Arzenovits Andrásné és férje.

Kárrendezésük ügyében
2008-ban a

fordultak,
azonban nem volt könnyû dol-
guk már a pert elvállaló ügy-
véd keresésekor sem. Több
helyrõl azt a választ kapták,
hogy Zala megyében ügyüket
nem fogja senki sem elvállalni,
mivel az ügyükben érintett al-
peres, tsz elnök,
a megyei bíróság elnökének
unokatestvére. Más megyébõl
bíztak meg ügyvédet.

– A bírósági eljárásnak a
törvény szerinti megcsúfolása
az, amit velünk tettek – veszi
át a szót Arzenovits András, a
férj. – Az elsõ tárgyalásról pél-
dául nem értesítettek ki sem
bennünket, sem az ügyvédün-
ket. Távollétünkben kitûzték a

Zalaegerszegi Vá-
rosi Bírósághoz

Radics Tibor

következõ tárgyalást. A máso-
dik tárgyaláson pedig csupán
adategyeztetés történt. Meg-
kérdeztek bennünket, hogy
mit szeretnénk, majd az alpe-
res következett: a bíró és az õ
ügyvédjük egymás közt beszél-
getve utaltak rá, hogy a múlt-
kor már együtt megtárgyalták
a dolgokat. A rögzített hang-
szalagon csak a bíró által rá-
mondott szöveg hallható. Az
ügy tárgyalásakor a rokoni szá-
lakat is megemlítettük, de nem
történt reagálás, pedig felké-
szültünk arra is, hogy az iga-
zunk érdekében más megyébe
kell elutaznunk – idézi fel Ar-
zenovits András.

A következõ tárgyalásra a
bíróság tanúkat kért annak be-
bizonyítására, hogy az ominó-
zus közgyûlésen hozott határo-
zat tisztességtelenül született
meg. A bíró meg is hallgatta a
beidézett öt tanút, azonban az
igazsághoz hozzátartozik, hogy
a bíró a tárgyalás elõtti este
értesítette az egyik tanút a
másnapi tárgyalásról és kérte,
hogy adja tovább az idõpontot
a többi beidézettnek.

– Érthetetlen módon nem
esett szó a beidézett tanúk
útiköltség-térítésérõl, az ötö-
dik tanúra pedig már nem ju-
tott idõ, mivel az alperes ügy-
védje nem ért rá tovább, így a
bíró berekesztette a tárgyalást
– egészítik ki az akkor tör-
ténteket.

Ítélet három tárgyalás után
sem született, így a felperes a
negyedik alkalomra megsze-
rezte azt az APEH-igazolást is,
amely tanúsítja, hogy a terme-
lõszövetkezet nem volt veszte-
séges. A bíróságon mindez nem
volt elégséges a döntéshez. Az
ötödik tárgyalás elõestéjén let-
tek kiértesítve az ügyvédek,
hogy az ügyet tárgyaló bíró
másodszorra sem kapta meg
az ügyben állítólag perdöntõ
jelentõséggel bíró adóhatósági
igazolást, ezért költségkímélés
címén a tárgyalást elhalasztják.

– Az ötödik tárgyalás idõ-
pontjára várva kaptunk egy le-
velet a városi bíróságtól, hogy
a bíró kitûzte a tárgyalást, de
10 perc várakozás elteltével
sem a felperes, sem az alperes
nem jelent meg, így azt a bí-
rósági végzést hozta, hogy kö-
vetelésünk elévült, és a köz-
gyûlésen hozott döntést 30
nap múltán nem lehet meg-
másítani. A döntésbe nem

Az aktahalmaz csak duzzad…
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nyugodtunk bele, így másodfo-
kon a megyei bírósághoz for-
dultunk. Az ott megtartott tár-
gyalásra mindkét ügyvéd sokat
utazott, hiszen a mi ügyvé-
dünk Sopronból, az alperesé
Gyõrbõl érkezett. Felolvastat-
ták a mi kérelmünket, majd az
alperes beadványát, aztán be-
rekesztették a tárgyalást. 5
perc alatt hoztak egy érthetet-
len döntést, hogy a mi ügyünk-
nek már semmiféle jelentõsé-
ge sincs – mesélik keseregve.

Arzenovitsék szerint ezzel
a döntéssel semmibe vették
azt, hogy amíg az üzletrész
megvolt, addig a tulajdonré-
szek tíz százalékát le lehetett
„csípni” a szolidaritási alapba.
Késõbb pedig nagyon sok em-
ber vagyonát vették meg tize-
déért, mint amennyit ért, aki
nem adta el, azét meg „lenul-
lázták”. A károsultak igazuk tu-
datában 2010. februárjában
felülvizsgálati kérelemmel a
Legfelsõ Bírósághoz fordultak.
Véleményük szerint több do-
log is sántít az ügyben, amit
beadványukban is megemlítet-
tek: ha tényleg veszteséges lett
volna a termelõszövetkezet, ak-
kor a veszteségrendezést min-
denkire és arányosan kellett
volna kiterjeszteni, a közgyûlé-
si döntéssel szembeni 30 na-
pos fellebbezés jogával pedig
csak a tagok élhettek volna.

Egy másik egykori tulajdo-
nos, a

szintén több tárgyaláson
van túl. Beszélgetésünk köz-
ben Radics Tibor 2002. októ-
beri azon nyilatkozatát is meg-
mutatta, amiben az szerepel,
hogy a termelõszövetkezeten
annak idején semmiféle teher
nem volt:

– Akkor hol van a mi pén-
zük? Örököltem, tulajdonom,
úgy mint sok más sorstársam-
nak. Amikor az IKR egyesült az
itteni kft.-vel, akkor megjelen-
tek nálunk a faluban, hogy
megvásárolnák az üzletrésze-

nemesrádói Sötét And-
rás

met. Most akkor egyszer meg-
van az üzletrészrész, másszor
meg nincs? Annak idején én is
felajánlottam a tulajdonrésze-
met az FVM-nek, mert nem
akartam tizedáron a tsz-nek
adni. Panaszommal a sajtóhoz
is fordultam, de egy idõ után
mindenhol megrekedt az ügy.
Közben meg a kft. emberei
riogatták az idõseket, ágyhoz-
kötött betegeket a faluban,
hogy ha nem adják el a részü-
ket 15, illetve 30 százalékért,
akkor megsemmisül. Ha egy-
szer örököltük, akkor milyen
jogon vehetik azt el? Sõt!
Akadt, aki pofátlan módon 3
százalékot ajánlott a több száz-
ezer forintos részemért. Össze-
gezve: ha töredékpénzért elad-
tuk volna az üzletrészünket,
akkor meglenne, de így már
nem létezik? – fakadt ki Sötét
András.

Arzenovitsék számolása alap-
ján 21 millió forint veszteség
érte a pacsai, nemesrádói,

és
érintetteket. S vannak még,

akik öröklés útján szereztek
üzletrészt, s nem is tudnak ró-
la, hogy milyen veszteség érte
õket. A károsultaknak annak
idején a minisztériumtól ka-
pott elutasított vételi ajánlat-
nál felhívták a figyelmüket ar-
ra, hogy tartsák meg papírjai-
kat, mert a késõbbiek folya-
mán talán javul a helyzetük.
Nos, a helyzete senkinek sem
javult. Arzenovitsék abban re-
ménykednek, hogy ha sikerül-
ne igazukat bizonyítaniuk, ak-
kor sorstársai is könnyebb lesz
jogorvoslatért folyamodniuk.
Három éve ajánlatot kaptak az
egyes papírokon már meg-
szûnt üzletrészükre, de úgy
gondolták, hogy a becsületük
fontosabb. Mert bár a felmerü-
lõ költségek lassan felemésztik
az örökölt üzletrész értékét, de
az igazukért a végsõkig hajlan-
dóak elmenni.

zalaigricei zalaszentmihá-
lyi

pébé
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Úr ír. Elvtárs is ír.
elvtárs is ír. Gyakrabban

blogot, ritkábban röpiratot.
Ezt tette legutóbb is, amikor

címmel közreadta
az elmúlt nyolc esztendõ po-
litikai elemzését.

Gyurcsány az amnéziás
tünetektõl hemzsegõ dolgoza-
tában keményen nekiront
szusztársainak, az MSZP-nek is.
A volt kormányfõ és pártelnök
szerint néhány lelkes és önzet-
len tagot leszámítva, a szocia-
lista párt ma önérdekvezérelt
grundfocisták és fecsegõ öreg-
asszonyok halmaza.

Gyurcsány emlékezetes õszö-
di opuszát annyiban a mostani
röpirat elõtanulmányaként is
felfoghatjuk, hogy akkor is
olyan keményen szidta hallga-
tóságát, mint szódás a platós
Barkas-át.

A volt pártelnök jelen dol-
gozatában sem kíméli a szegfû
lovagjait és kiérdemesült del-
nõit. A fentebb leírt jelzõket
aggatja harcos-, ha úgy tetszik
sarcostársaira. Gyurcsány Fe-
renc fenséges gõggel szól
azokról, akikkel együtt koptat-
ta a parlamenti bársonyszéke-
ket hosszú éveken át. Úgy te-
kint vissza a két kormányzati

Gyur-
csány

Röpirat a baloldalhoz, az
MSZP-hez

A grundfocisták, a fecsegõ
öregasszonyok és a nagypályás

ciklusra, s az azt lezáró válasz-
tási bukásra, mintha a kudarc
az önérdekvezérelt grundfo-
cisták,

stb. és a fe-
csegõ öregasszonyok,

és társ-
nõik számlájára írható lenne.

Röpiratában tesz ugyan ha-
lovány utalásokat a saját szere-
pére is, de elemzésébõl fül-
sértõen cseng ki, hogy való-
jában hozzá képest két téglá-
ból „ácsolt” kapura bekk-csatá-
rozó kétballábasok a levitézlett
szocialista nacsalnyikok.

Õ a sztár, a király, a nagy-
pályás. A profi. S ezt aligha-
nem el is hiszi magáról.

Kiss Péter, Szekeres Im-
re, Kökény Mihály

Lendvai
Ildikó, Lamperth Mónika, Gur-
mai Zita, Havas Szófia

f.l.

A sztár, a király, a nagypályás, a profi. Egy korszak véget ért.

Lesállás…

Telefon:

92/596-936,

fax:

92/596-937,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:

92/596-936,

fax:

92/596-937,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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A választások elmúltával az
embernek joggal van elege a
politikából, nem kéne már er-
rõl írni, vitázni, beszélni, jöj-
jenek a dolgos hétköznapok, a
romeltakarítás.

Én egyébként különösen
ügyelni is akartam erre, kerül-
ve mindazon témákat, mely
erõsítheti a megszólalás in-
gerét.

Kerültem is.
De ehhez azért az is kell,

hogy végre jólesõen elfeled-
kezhessünk róluk, róluk, akik-
rõl amúgy nem lesz könnyû
megfeledkezni, hiszen kezük
nyomát évtizedekig magán vi-
seli majd az ország.

Mindegy, elmenõben van-
nak, viszik, amit még lehet, ag-
gódnak értünk, ahogy ilyenkor
szoktak, mindegy, mindegy,
csak menjenek már!

Semmink sem maradt, tud-
juk, csak ne lássuk már õket!

Tehát jöjjön a politikamen-
tes béke, némi csend, aztán a
munka, amíg bírjuk…

S ekkor megszólalt Ildikó.
No, ez már önmagában sem

könnyen feledhetõ körülmény,
a látvány is emlékezetes, a

hang különösen megkapó, hogy
mit mond, szinte mellékes, de
együtt igazán komplex az
élmény!

Természetközeli szemlélet-
tel a hanghatás egzotikus, ra-
gadozó délszaki vadmadarak
vijjogására emlékeztet, kissé
urbánusabb megközelítésben
a megkülönböztetõ jelzéseit
használó jármû idegborzoló
szirénahangja ugrik be emlé-
kezetünkbe.

(Rossz nyelvek és egy szél-
sõségesnek mondott hírportál
szerint az Amazonas-menti in-
diánok az Õ nyálával mérgezik
nyílhegyeiket…)

No de most!
Most írt!
Nem is akárkinek, nem is

akármirõl!
Egyenesen a köztársasági

elnöknek, s egyenesen Vona
Gábor jobbikos pártelnök mel-
lényérõl…

Mármint, hogy az (a mel-
lény) emlékeztet a betiltott
Gárda egyenruhájára.

Édes Istenem…
Drága lélek, kedves Ildikó…
Mi mindenre emlékeztet-

nek Önök bennünket!

Ha csak Al Caponét, Fácia-
negrát, vagy Drakulát említjük,
az sima, olcsó poén volna, de
Rákosi, Gerõ, Péter Gábor, Ká-
dár dögszagú leheletét érezni
az Önök szájából már egészen
valóságközeli élmény…

De hagyjuk ezt, maradjunk
a konfekciódivatnál, az öltözkö-
désnél, hiszen ezúttal ez a
felháborodás tárgya, a mellény!

Azért errõl is vannak em-
lékeink, minket is emlékeztet
egyre-másra az Önök veres
nyakkendeje (Istenem, vidám
mókusok fenn, a fán…) az acél-
szürke munkásõregyenruha, az

ávószubbony, s néhány apró
kiegészítõ, mondjuk a kádár-
kolbász, a gumibot…

Persze ez is csak gyenge
kitérõ, a lényeg nem ez!

A lényeg az, hogy nyolc-
évnyi pusztítás után vagyunk
még olyan állapotban, hogy a
legfõbb közjogi méltóság egy
mellény miatt fog majd eljár-
ni, legalábbis, ha félti a de-
mokráciát…

Egyébként én valóban saj-
nálnám, ha Ildikó végleg ki-
menne a divatból.

Hiányozna…
-najó-

Istenem, Ildikó…

Most búcsúzunk és elmegyünk… A pártelnök-asszony és
csapata.

Érettségi tájékán
Rajz: Farkas László

– Nekem tök mindegy, hogy milyen lesz az érettségid, ha
az apád a válságra hivatkozva lemondja a beígért autót,
akkor csumi, csá!

Sorskérdés

Biosz

– Enikõ biológiailag teljesen érett, de sajnos a tantárgyból
bukásra áll...

Apák és fiúk

– Könnyû volt neked, fater. A Foxi-Maxin nem nézték,
hogy milyen lett az érettségid!...



A föld nemzeti szuverenitá-
sunk kulcseleme – szögezi le

, a
tanára. A ország-

gyûlési képviselõje szerint azon-
nali irányváltásra van szükség a
magyar mezõgazdaságban. Hogy
mik lennének a legfontosabb lé-
pések? Errõl beszélt lapunknak
a kiváló szakember, az Ország-
gyûlés mezõgazdasági bizottsá-
gának tagja.

– Közös érdekünk, hogy mi-
elõtt a földpiacot a külföldi tõke
elõtt megnyitnánk, saját nemzeti
szabályozásunkat (pl. földtör-
vényt) e várható helyzethez iga-
zítsuk, s a magyar gazdatársadal-
mat megerõsítsük. Ehhez arra
lenne szükségünk, hogy – amint
azt az európai megállapodás
egyébként számunkra lehetõvé
teszi, és amint azt pl. a lengyelek
már az alapmegállapodásban rög-
zítették – a földvásárlási morató-
riumot további 3 évvel, 2014.
május 1-jéig meghosszabbítsuk.
Sajnálatos tény, hogy sürgeté-
sünk ellenére ezt a magyar kor-
mány – bár évek óta megtehette
volna – az EU-nál hivatalosan
mind a mai napig nem kezde-
ményezte.

– Az agrár- és vidékfejlesztési
stratégia és program fõ irányai-
nak és a megvalósítás teendõi-
nek meghatározásához minde-
nek elõtt az agráriumra és a vi-
dékre vonatkozóan világos jövõ-
képpel kell rendelkeznünk.

– A jövõre vonatkozó elkép-
zeléseink megfogalmazása során
abból kell/célszerû kiindulnunk,
hogy történelmünk során, nehéz
helyzetekben mindig vidéki gyö-
kerekbõl táplálkozva, a falusi kö-
zösségek erejére támaszkodva
tudott a magyar társadalom
megújulni. A vidék tehát nem
csupán profitérdekeket kiszolgá-
ló termelési tér, hanem egyúttal
társadalmi és biológiai élettér is,
amely az ott élõ közösségek és a
természeti környezet számára az
életfeltételeket biztosítja, a város
számára pedig élelmezési és élel-
miszerbiztonságot, utánpótlást,
egyúttal hátországot, „visszavo-
nulási”, regenerációs lehetõsé-
get is kínál, amelyre a város – az
elõrejelzések szerinti klímaválto-
zás és a globalizációs folyamatok
közepette – egyre inkább rá-
szorul, túlélése saját vidéke meg-
erõsítése nélkül egyre kétsége-
sebbé válik.

A Kárpát-medence környe-
zeti feltételei és a magyarság
több, mint ezeréves itt felhalmo-
zott tudása, a földhöz kötõdõ
kultúrája, a hazai „agrikultúra”
azonban ennél sokkal jobb lehe-
tõségeket kínál. Ez a – jövõké-

dr.
Ángyán József Szent István
Egyetem Fidesz

– 2011. május 1-jén lejár a
földvásárlási moratórium…

– Mik lennének egy „pat-
rióta” agrár- és vidékfejlesztési
stratégia és program fõ pillérei?

– Van ilyen világos jövõ-
képünk?

A vidéki gyökerek mindig segítettek

pünk szerinti – agrármodell: a
többfunkciós mezõgazdaság, a
környezet- és tájgazdálkodás,
amely úgy állít elõ értékes, szer-
maradvány-mentes, egészséges
és biztonságos élelmiszereket,
valamint helyi energiát és egyéb
nyersanyagokat, hogy közben
megõrzi a talajainkat, az ivóvíz-
bázisainkat, az élõvilágot, a tájat
és benne az embert, közösségeit
és kultúráját. Egyúttal munkát,
megélhetést biztosít a lehetõ
legtöbb ember számára.

Ez a mindenütt – gyengébb
termelési adottságú, ám környe-
zeti, természeti szempontból ál-
talában annál értékesebb terüle-
teinken is – jelen lévõ („terü-
letfedõ”), a tájak eltérõ termé-
szeti adottságaihoz és gazdálko-
dási tradícióihoz alkalmazkodó,
életképes mezõgazdaság az egyé-
ni/családi kis- és középbirtokok
meghatározó szerepére épül. Ez
biztosítja a tulajdonosi szemlé-
letbõl fakadó „jó gazda gondos-
ságát”, az egymást követõ gene-
rációk közti felelõs viszonyt, va-
lamint azokat a foglalkoztatási,
minõségi termelési, élelmezési
és környezeti teljesítményeket,
amelyek az egész társadalom
számára és a vidék hosszú tá-
vú megmaradása szempontjából
egyaránt létfontosságúak.

A vidéki életminõség javítá-
sának fontos eleme az ellátás, az
alapvetõ szolgáltatások (az ön-
kormányzati hivatal, az egészség-
ügyi ellátórendszer, a posta, a
helyi közlekedés, stb.) fenntar-
tása és fejlesztése, amelyek a
vidéki gazdaság és társadalom
számára nélkülözhetetlenek, és
megõrzése, féltõ gondozása mind-
annak (a templomnak, az iskolá-
nak, a helyi kultúra és közösségi
együttlét intézményeinek, stb.),
amik meghatározzák a helyi tár-
sadalom, a falusi közösségek
identitását. Ezeket a közösség
számára fontos szolgáltatásokat
és az együvé tartozás közösségi
intézményeit a szolgáltatók szá-
mára (közpénzbõl származó ki-
egészítéssel) jövedelmezõvé kell

tenni, illetve a köz (az állam, az
önkormányzat) forrásaiból kell
finanszírozni.

– A változtatás alapelveinek
megfogalmazása során abból in-
dulhatunk ki, hogy – miután a
globalizációs erõk elsõsorban a
helyi közösségek, a társadalom
összetartó erejének, szövetének
felbontására, immunrendszeré-
nek kikapcsolására törekednek,
ezért ennek ellensúlyozása, azaz
– a helyi gazdaság és társadalom
megerõsítése és a hálózati gaz-
daság kialakítása a vázolt jövõ-
kép elérésének egyik kulcskér-
dése. E fõ cél elérésének leg-
fontosabb elemei, amelyekre a

agrár- és vidékpoliti-
ka fejlesztési törekvéseinek irá-
nyulnia kell, és amelyek a legsür-
getõbb feladatokat adják, az
alábbiak:

– a vidéki munkahelyek meg-
õrzése, gyarapítása;

– a népesség megtartása, a
demográfiai egyensúly helyre-
állítása;

– az élelmezési és élelmiszer-
biztonság szavatolása, a kiszol-
gáltatottság csökkentése;

– a vízbázisok, a talajok to-
vábbá az élõvilág és a tájak meg-
õrzése, a környezetbiztonság
növelése;

– helyi erõforrásokra és rend-
szerekre is támaszkodó energia-
ellátás, energiabiztonság, a ki-
szolgáltatottság csökkentése;

– a vidéki életminõség javí-
tása, a vidéki gazdaság több láb-
ra állítása;

– a város és vidéke szoros
kapcsolata kiépülésének segítése.

Ezek jegyében a lehetõ leg-
nagyobb mértékig törekednünk
kell a tájegységek önálló terme-
lésére, a helyi mezõgazdaság,
ipar, kereskedelem fejlesztésére.
Nem adhatjuk föl a földrajzi és
kulturális hagyományainkból fa-

– A mai helyzetbõl kiindul-
va e jövõkép eléréshez jelentõs
változtatásokra lehet szükség
az agrár- és vidékpolitikában.
Mik lennének e változtatás leg-
fontosabb alapelvei, súlypontjai
és céljai?

„nép-párti”

kadó termelési módjainkat, ter-
ményeinket, hagyományos nö-
vény- és állatfajtáinkat, helyi üze-
meinket, mint ahogy fontos a
helyi energiatermelés és -ellátás
is. Mindezek fejlesztése munka-
alkalmakat is teremt a helyi kö-
zösségek számára. Minél inkább
elfogadjuk a ránk erõltetett, tõ-
lünk idegen gazdasági, termelési
szokásokat, módokat, feladato-
kat, annál inkább kiszolgáltatot-
tak leszünk, és erõsítjük gyarma-
ti helyzetünket.

Meg kell õriznünk a helyi
természetet, és egészséges, helyi
termékeket kell biztosítanunk a
helyi fogyasztóknak. A fönntart-
ható helyi közösség egyik alap-
vetõ mûködési elve, hogy min-
dig a helyi szükségleteket és a
közeli város élelmiszerigényét
kell elõbb kielégíteni, s csak utá-
na juthat a termékekbõl távolab-
bi térségeknek.

Fontos továbbá, hogy fejlesz-
szük a kis méretû, helyi üzleti és
ipari tevékenységeket, mikro-,
kis- és középvállalkozásokat, mi-
nél inkább helyi energiaforráso-
kat használjunk, a pénz a lehetõ
legtovább a helyi közösségen be-
lül forogjon, és a falusi közösség
legyen mindig kapcsolatban a
közeli város közösségével. A me-
zõgazdaság elsõ számú és leg-
fontosabb piaca a helyi és a ha-
zai piac!

A kis léptékû, nagy közpon-
tok nélküli, hálózati gazdaság
csökkenti a társadalom kiszol-
gáltatottságát, mûködésének, élel-
mezésének – raktározási, hûtési,
szállítási, kereskedelmi, hirdeté-
si – költségeit. Azáltal pedig,
hogy közel hozza a termelõt a
fogyasztóhoz, a közösség élelme-
zési és élelmiszerbiztonságát is
növeli.

Mindehhez a közjó szolgá-
latában álló, a közösségi és
környezeti érdekek mentén be-
avatkozó, azaz az
piacgazdasági modellt követõ,
erõs , nemzeti el-
kötelezettségû államra, tör-
vényhozásra és kormányra van
szükség.

„ökoszociális”

„nép-párti”

A föld nemzeti szuverenitásunk kulcseleme.

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

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

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

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

Egyedülálló korrajz

Dr. Boros Imre

Zalatáj

korábbi zalai országgyûlési
képviselõ állítólagos SZT tiszti múltjával kap-
csolatban több alkalommal is megjelentetett
cikket a . Ezekben a politikus egyértel-
mûen cáfolta a vádakat, s részletesen meg-
osztotta bizonyítékait olvasóinkkal e hasábo-
kon keresztül. A volt miniszter több pert is
indított a valótlan tartalmú cikkeket közlõ la-
pok ellen.

Legutóbb az Index.hu tett közzé helyre-
igazítást:

„Lapunk 2010. március 25-én megjelent
Visszajöhetnek-e Orbán Viktor miniszte-
rei? címmel megjelent cikkében valótlanul
állítottuk azt, hogy még 2002 nyarán derült
ki dr. Boros Imrérõl, hogy a rendszerváltás
elõtti utolsó években D008 álnéven a tit-
kosszolgálat tisztjeként készített jelentéseket
a III/II.-es ügyosztálynak. Valótlanul állítot-
tuk továbbá, hogy kiderült, hogy dr. Boros
Imre még nyugdíjat is kapott szolgálatai
befejeztével, valamint azt is, hogy dr. Boros

Imre beismeri, hogy a dokumentumok va-
lódiak.

A valóság ezzel szemben az, hogy dr. Boros
Imre nem készített jelentéseket a III/2-es ügy-
osztálynak, mivel megbizonyosodtunk róla,
hogy a kinevezési parancs és az összes eddig
nyilvánosságra került dokumentum hamisít-
vány. Dr. Boros Imre nem részesült nyugdíj-
ban szolgálatai befejeztével, valamint az érin-
tett több ízben is cáfolta a hivatkozott doku-
mentumok valódiságát.”

Dr. Boros Imre a következõket mondta la-
punknak a helyreigazítással kapcsolatban:

– Az Index.hu – más sajtóorgánumokkal
ellentétben – vette a fáradtságot és befáradt az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
rába, ahol évekkel ezelõtt már letétbe helyez-
tem a megdönthetetlen bizonyítékaimat. Eze-
ket megtekintve jutottak a helyreigazító közle-
mény megállapításaira, ami egyebekben szó
szerint megegyezik az általunk kért helyreiga-
zítás szövegével.

Hamisítványok voltak

A népmûvészek áprilisi
ünnepségén sokan megcsodál-
ták a zalaegerszegi falumú-
zeumban csattogó szövõszé-
ket, s a vele dolgozó asszonyt,
akinek csak a kezemunkája
vált ismeretessé, a neve nem.

A sok érdeklõdõ miatt sem
adódott alkalom a beszélgetés-
re, ezért lakó-és munkahelyén,

városában kerestük föl
népi iparmûvészt – ahogyan a
családi ház homlokzatán is
hirdeti a tábla.

– Édesanyám Gyõrött gyári
szövõdinasztia tagjaként ava-
tott be a mesterségbe. Elõször
a keresztanyám vitt be a gyár-
ba, ahol annyira megfogott a
sok szépség, hogy máig ez a
kedvtelésem és a szerény meg-
élhetésem is – kezdte a bemu-
tatkozást a házi mûhelyben

, aki szûk negyedszázada
– 1977-ben – került a határ
menti nagyközségbe, ahol
azonnal megragadta az, amirõl
Gönczi Ferenc kaposvári kirá-
lyi tanfelügyelõ úgy írt 1914-
ben megjelent Göcsej, s kap-
csolatosan Hetés vidékének és
népének összevontabb ismer-
tetése címû, közel 700 oldalas
forrásértékû mûvében, hogy a
környékbeliek a hetésieket –
ahogyan a kedvesen becézõ

Lenti

Hácskó Imréné, Zsuzsa asz-
szony

zalaiak mondják, a levidiki – a
nyelvjáráson kívül elsõsorban
a maguk szõtte sávolyos ruha-
darabról ismerik meg. „Oly
cifrán – írja Gönczi Ferenc, – s
szépen sehol sem szõnek a
vidéken mint itt.”

Az egykor maga is ott taní-
tó írja Zala-
szombatfa története (Lenti,
1997) címû helytörténeti mun-
kájában, hogy „A hetési szõtte-
sek újjáélesztésében az 1950-
es évektõl kezdve
és felesége,
elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. Összegyûjtötték a régi
szõttesek mintáit és háziipar
keretében újraindították a
szövést.”

Nos, Zsuzsa a legjobb idõ-
ben ismerkedett meg a zala-
szombatfai tanító házaspárral,
s lett a két népmûvész mester
tanítványa.

Lentiben aztán 1981-tõl
a termelõszövetkezet mellék-
üzemágaként mûködõ házi-
ipari szövöde munkatársa lett
egészen annak megszûntéig,
1996-ig. Azóta vállalkozóként
fejleszti tovább a tudását és a
hetési mintákat. Annyira, hogy
tavaly õsszel a tehetségét el-
ismerték a népi iparmûvész
címmel.

– Mindig is zsürizett mun-
kákkal léptem a nyilvánosság
elé. Minden évben megmére-
tem magamat, s bizonyára ez a
folytonosság is közrejátszott a
minõsítésben. Országos pályá-
zatokon veszek részt, épp most
készülök a júliusira.

A hogyan kérdésre szaksze-
rû magyarázat következik:

– A hagyományos mintákat
új felfogásban alkalmazom a
munkáimban, s figyelembe ve-

Tantalics Béla

Virágh Béla
Török Terézia

szem a mai lakáskultúra igé-
nyeit is. Természetesen termé-
szetes anyagokkal dolgozom:
lennel, kenderrel, pamuttal.

Ez csakugyan így természe-
tes, hiszen Hetés mindig is
arról volt híres, hogy talán száz
holdakon is termesztették a
szõttesek anyagát.

– Valamikor igen. Bizonyá-
ra ezért is alakulhatott ki ép-
pen ezen a vidéken a szõtte-
seknek ez a szép gyûjteménye.
De mára már megszûnt nem
csak a téesz, de a termesztés is.
Komáromból, Pápáról, Hõ-
gyészrõl szerzem be a lent,
kendert, pamutot. Vehetnék
Horvátországból is, de ott két-
szeresen drágábban mint ide-
haza. A termékeim árát pedig
csak nagyon meggondoltan
igazíthatom az állandóan fölfe-
lé araszoló beszerzései árhoz.

Ezért aztán széles vevõkör-
rel dicsekedhet a Zalai Népmû-
vészeti Egyesület tagjaként –
ahol sok segítséget kap

és
– is dolgozó Hács-

kóné Zsuzsa asszony, aki még

Skra-
but Évától Prokkné Tirner
Gyöngyitõl

be sem fejezte a mondatot,
máris fölkelt a csattogó szövõ-
széktõl, hogy ajtót nyisson.

Lendva mellõl jöttek a meg-
rendelõk: két asszony.

– Népi együttesünknek ké-
szíttettünk a Zsuzsával inget,
gatyát, de még tarisznyát is a
göntérházi mintáknak megfe-
lelõen úgy, hogy a csentei
szemnek is tetsszen – néznek
körül a vendégek a kamarakiál-
lításnak is megfelelõ szövõ-
székes mûhelyszobában.

Ahol nem csak ballagási
tarisznyákat láthatnak, hanem
Zsuzsa asszony kitalálta, ho-
gyan alkothat 4 négyzetméte-
res ágytakarót, vagy 140X180
centis ebédlõasztal terítõt.

Itt készül Hácskóné a nagy-
kanizsai, a gébárti, a gellénhá-
zi, meg a budai várbéli kiállí-
tásra, sõt megmutatkozik a He-
vesen rendszeres alföldi textil-
konferencián is, ahová elviszi
28 éven át összegyûjtött mes-
teri tapasztalatait: közel 3 évti-
zede ült elõször szövõszék
mellé.

F.Gy.

Mesternõ – szövõszékkel

Hagyományos minták új felfogásban.

Fotó: Sári Zoltán
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A lajbi, s ami mögötte van
teljes szimbiózisban való meg-
jelenésekor megvalósult a
Parlament alakuló ülésén.

Nem az a primer problé-
ma, hogy Vona dacolva min-
den hivatalos ellenérzés-
sel, fittyet hányva

köztársasági elnök elõ-
zetes rosszallásának is, fekete
lajbiban tette le képviselõi
esküjét. A Jobbik, mint ak-
ciópárt elnökétõl még azt is
„elfogadhatnánk”, hogy rá-
játszva a permanens média-
figyelemre, ily módon felrúg-
ja a T. Ház alakuló ülésének
etikettjét.

Nem a lajbi a probléma,
ezt nyugodtan lekopoghat-
juk. Bal kézzel, alulról. Az iga-
zi probléma az a létkörnye-
zet, ami a Jobbikot és a Ma-
gyar Gárdát kitermelte Ma-
gyarországon. Az egymást vál-
tó szocialista kormányok reg-
nálásának nyolc esztendeje
alatt, az ország lakosságának
közel egyharmada a létezés
alsó lépcsõfokáig süllyedt.
Egész régiók jutottak a végsõ
kilátástalanság állapotába, ahol
települések sora idézi meg
letûnt korok nyomorát, ahol
polgárjogot nyert

„találmánya”: a megél-
hetési bûnözés.

Miközben a lakosság mil-
lióinak életszínvonala az elvi-
selhetetlenség határára süly-
lyedt, egy szûk elit érdemte-
lenül dõzsölt az ország rom-
jain. A legkülönfélébb prak-
tikákkal, pénzügyi umbuldák-
kal, a kapcsolati tõkéjét való-
ságos tõkére váltó elit külön

Sólyom
László

Kuncze
Gábor

országban élt ugyanazon ha-
tárokon belül. Õk voltak
azok, akik az elmúlt éveket
szépnek-jónak látták, akik
mindennel meg voltak elé-
gedve. Ami nem volt csoda,
hiszen e néhány tízezer em-
ber számára megvalósult a
magyar Kánaán.

Ez az elviselhetetlen ket-
tõsség generálta azt a közál-
lapotot Magyarországon, ami-
re rátelepülhetett a szûk ér-
telmiségi csoportként induló
Jobbik, s rövid idõ alatt az
ország harmadik legerõsebb
politikai tényezõjévé válha-
tott. Jól eltalálva a helyzet
kínálta hívószavakat, Vonáék
soha nem gondolt társadalmi
támogatottságra tettek szert,
a 2010-es választásokon 850
000 választópolgár adta rájuk
a voksát.

Levonva a konzekvenciát,
a probléma tehát az a mér-
hetetlen országromlás, a sok-
sok évtizede nem látott le-
szegényedés, ami kiváltotta a
tömegekbõl a radikális válto-
zásnak az igényét.

E felismerés birtokában
pedig nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy Vona Gábor orszá-
gos botrányt kavaró fekete
lajbija nem oszt, nem szoroz
az ország sorsának ügyében.
A most megalakult Parlament
dolga az, hogy törvényeket
szüljön Magyarország fel-
emelkedése érdekében. Teszi
ezt Yves Saint-Laurent öltöny-
ben, Chanel kosztümben, fe-
kete lajbiban vagy ingben-
gatyában, mindegy.

f.l.

(Folytatás az 1. oldalról)

Több mint egy évvel a
pénzügyi válság kirobbanása
után sorra bedõlni látszanak a
korábban egészségesnek mon-
dott országok költségvetései. A
kétszámjegyû éves államház-
tartási deficit mindennapos
vendég. Csõdközeli állapot állt
elõ az eurózóna-tag

. További nehezen ke-
zelhetõ helyzetek várhatók. A
kormányok mindenütt hason-
lóképpen viselkednek, szûkí-
tik az állami költségvetés ki-
adásait, korábbi jogosultságo-
kat szüntetnek meg, csökken-
nek a bérek, a nyugdíjak, töb-
bet kell fizetni sok mindenért,
növekednek az adók.

A válság árát az adófizetõk-
kel – gyakorlatban a bérbõl és fi-
zetésbõl élõkkel – fizettetik meg.
Azok fizetnek, akiknek a válság
kirobbantásához nincs közük.

Görögor-
szágban

Valami ismét nincs rendjén, az
élezõdõ tömegtiltakozások ezt
jelzik . Néz-
zük csak sorjában mi is tör-
tént, ez elvezethet az igazság
kiderítéséhez. Az

összedõlt a
patinás befek-

tetõi bank. Ezzel vette kezdetét
a folyamat. Mellesleg említjük,
hogy ennek a bankháznak nek-
tárként itták a szavait a ha-
zai csúcspénzügyérek a

és a
. Társát, a

bankházat, amelynek a
csillaga szintén magasan ra-
gyogott a Szabadság és a József
Nádor téren manapság zord
kongresszusi vizsgálóbizott-
ság faggatja annak okán, hogy
miért csapta be ügyfeleit,
akiknek kiválóként adott el kö-
veteléseket, amikrõl tudta,

Athéntõl, Bukarestig

Egyesült Ál-
lamokban Leh-
man Brothers

jegy-
bankban pénzügyminisz-
tériumban Goldman
Sachs

Pénzuralmi válságszámtan
hogy fabatkát sem érnek.
Ügyfelei értékvesztésére spe-
kulálva teremtett vagyonokat.
A Lehmann Brothers papírjai-
val nálunk is sikerült „bepa-
lizni” a befektetõket, akik most
perben kívánják érvényesíteni
igényeiket.

A nagy bajt látva megmoz-
dult az amerikai központi
bank, a , és tüzet oltott,
szinte korlátlan hitelben része-
sítette az érintett pénzintéze-
teket. Ha hitel, akkor az elõbb-
utóbb vissza is jár. Ha a ban-
kok egyenesbe jutnak és képe-
sek lesznek visszafizetni eze-
ket a szükségkölcsönöket, ak-
kor nincs nagy baj. Ezt átme-
neti likviditási zavarnak nevez-
zük, ilyenkor helyénvaló a be-
avatkozás, a segítség.

A baj azonban ennél sokkal
nagyobb volt. A bankok hitelei
alól kicsúsztak a fedezetek,
mert felelõtlenül, a féktelen
profitéhségtõl vezérelve hite-
leztek. Elsõsorban ingatlano-
kat. Néha egy ingatlanon két-
három banknak is rajta volt a
hitele. Amikor kiderült, hogy a
fedezetek (ingatlanok) sem fe-
dezik a nemfizetõ adós tarto-
zásait, a bankok súlyos össze-
geket vesztettek, ami apasztot-
ta tõkéjüket. Így jártak azok a
hitelbiztosító intézetek is,
amelyek a hitelminõsítõk által
jónak mondott, valójában bóv-
li-hiteleket biztosították.

A korábban liberális, az ál-
lamtól mint tulajdonostól, hû-
vös távolságtartást hirdetõ ban-
kok az államok karjaiba
borultak és tõkepótlást kértek.
Természetesen az államkassza
állta a tõkeinjekciókat. Világ-
szerte több ezer milliárd dol-
lárról volt szó, a pontos szám
nem ismert. Összehasonlítás-
ként ide kívánkozik, hogy a 27
tagú Európai Unió egyéves
teljes költségvetése kevesebb
mint 200 milliárd dollár. Ezek
a rendkívüli kiadások terhel-
ték meg a tavalyi és részben az
idei államkasszákat. Emiatt vált
több uniós országban is két-
számjegyûvé az éves államház-

FED

tartási deficit. A korábban is
deficittel küzdõ, de a bankvál-
ságban közvetlenül nem érin-
tett országok hitelezését a vál-
ságra hivatkozva megszigorí-
tották a hitelezõk. Ez azt jelen-
tette, hogy jócskán megemel-
ték a kamatokat, hivatkozva a
megnövekedett kockázatokra.
Hazánk már a válságot meg-
elõzõ években is 2-3 % felárral
kapott csak pénzt a piacon. A
nemzetközi pénzbõség miatt
azonban a görögökhöz hason-
lóan drágán, de pénzhez jutott
a kormány. Az árát most fizet-
jük meg a görögökkel együtt.

Az államok bankmentõ
tranzakcióit csak akkor nevez-
hetjük sikeresnek, ha az állam
a kapitalizmus bástyáit képezõ
bankokkal is saját törvényeik
szerint jár el, ha hitelt ad, ak-
kor könyörtelen hitelezõként,
ha tõkét juttat, akkor pedig
profitéhes befektetõként. Az
állam „tulajdonosai" az adófize-
tõk, akiket a választott parla-
mentek képviselnek és a hit
szerint a parlamentek által
megbízott kormányok kormá-
nyoznak.

Ma még nagy a homály. A
bankok tõkerendezése a nyu-
gati típusú demokráciák nagy
erõpróbája lesz. A kormányok-
nak és a parlamenteknek meg
kell mérkõzniük a világ arc-
talan pénzhatalmi rendszeré-
vel. Ha sikerül a tisztességes
lezárás, demokratikus rendsze-
rek erõsödése várható, ám ha
nem, akkor növekszik a des-
tabilizáció, a káosz, jöhet a kö-
vetkezõ válság. A hazai bank-
konszolidáció példájának kö-
vetése kerülendõ. 1994-97 kö-
zött az állam (adófizetõk) által
a banktõkésítésre fordított
összegnek a töredéke sem té-
rült meg, de busásan megté-
rült az új banktulajdonosok
befektetése. A magyar állam
ajándékba adta a tõkét az új tu-
lajdonosoknak. Reméjük, hogy
ez most másként lesz. A mi sor-
sunk is nagyban függ ettõl...

közgazdász
Boros Imre
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Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és

ismerõseit a

2010. június 6-án, vasárnap
14.00 órára

Nagykanizsára, az Eötvös
térre.

Nagy-Magyarország-emlékmû
Szoborbizottsága:

Beke Miklós, Fliszár Károly,
Kiss László, Pócza Attila,

Rajnai Miklós, Rózsás János,
Szabó József,

Szemenyey-Nagy Tibor,
Törõcsik Pál

Mészáros József (1999-2001)

Szentmise a Jézus Szíve
Templomban - Székely lobogó

felszentelése
Közremûködik a Székely
Népdalkör (Véménd) -

Vezetõ: Kerekes Bernadett
Szervezõk: Fliszár Károly

esperes plébános és
Barabás Ferenc

Tárogatózene: Baráth Béla és
dr. Horváth László
A nagykanizsai és a

zalaegerszegi huszárok
bevonulása

Vezetõk: Dobri Lajos és
Csondor Csaba

Jézus Szíve-templom Szent
Imre Kórusa

Karnagy: Csizmadia Ferenc
Wass Albert:

Elõadja: Horváth István
Radnóti-díjas versmondó
Baráth Béla zenetanár -

tárogató

TRIANONI DIKTÁTUM
90. ÉVFORDULÓJA

ALKALMÁBÓL
SZERVEZETT

MEGEMLÉKEZÕ
ÜNNEPSÉGÜNKRE

A NAGY-MAGYARORSZÁG-
EMLÉKMÛHÖZ

A rendezvény házigazdái:

PROGRAM

10.30 órakor

13.45 órától

14.00 órától
HIMNUSZ

Nagypénteki sirató

Köszöntõ

NAGYANYÓ
KENYÉR

ISTENI ÖRÖKSÉGÜNK ÉS
FÉLTETT KINCSÜNK SZÉP

HAZÁNK

MÚLT-JELEN-JÖVÕ

Nélkülük

NAGY SZABADTÉRI
BÖRTÖN

Beszámoló és a feladatok
ismertetése:

Nemzet Dala

ÉLETEM TANÚSÁGA ÉS
ÜZENETE

HAZÁM-HAZÁM

És a jelek

SZÓZAT
Kegyeleti koszorúk és

virágok elhelyezése

(Az ünnepség teljes
programja megtalálható:

www.zalatajkiado.hu)

vitéz Rózsás János író
volt GULAG-rab, Nagykanizsa

város díszpolgára
Kányádi Sándor - Németh

Ferenc:

Elõadják: Kiskanizsai
Általános Iskola és Óvoda

2/b, 4/a-4/b és
a Rozgonyi Általános Iskola

4/a tanulói… és még
sokan mások

– szeretettel és szívbõl

Ünnepi beszédet mond:
Szántai Lajos

mûvelõdéskutató

-
„Angyali korona szent csillag”

A magyar szent korona
felmutatása az õseink

tiszteletére
(A korona másolatát

készítette Rónai Attila
ötvösmûvész, Kaposvár)
A régi magyar himnusz -
Boldogasszony Anyánk

(az elsõ 2 versszak) - közös
eléneklése

Közremûködnek: Zalai
Fürkészek Íjász Egyesülete,
Szent Imre Kórus, Székely
Népdalkör és Baráth Béla -

tárogató
Schless Ilona és Schless Gyula

Szervezõ: Tóth István
(Kaposvár)

Ratkó Jósef:
A verset elmondja: Kocsis

Edit versmondó
„Egyszer volt, hol nem volt,

hetedhét országon is
túlnan volt,

volt egyszer egy szegény…”

A Nagy Magyarország-
emlékmû helyreállítása

Egy szép és önzetlen emberi
szövetség 11 éves története

Szakértõ: Pap Gábor
mûvészettörténész

Tervezõk: Zalaváry Lajos és ifj.
Hübner Tibor építész

Szakmai irányító: Szemenyey-
Nagy Tibor szobrász

Rajnai Miklós, a
szoborbizottság szervezõje

Kovács Gábor elõadómûvész
(Bonyhád)

vitéz Bátki József (90 éves),
volt doni hõs vallomása

- népdal
Közremûködik: Székely
Népdalkör (Véménd)

Szakmai vezetõ: Kerekes
Bernadett

K. Sabján Ferenc:
A verset elmondja:

Horváth István
– Szent Imre Kórus

Tájékoztató
A Zala Megyei '56-os Hagyományõrzõ Egyesület

2009. évi
közhasznú jelentés kivonata

Egyesületünk 1997. január 13-án alakult, közhasznú szer-
vezeti jogállásunk 1998. augusztus 31-én keletkezett és a Zala
Megyei Bíróságon Pk. 60.027/1957/15. sz. alatt lett be-
jegyezve.

Cél szerinti tevékenységünk az 1997. CLVI. törvény 26.§-
ból a:

– C/3. kulturális tevékenység,
– C/6. kulturális örökség megóvása és a
– C/12. emberi és állampolgári jogok védelmére terjed ki.
Feladatunk és legfõbb célunk az '56-os forradalom és

szabadságharcunk emlékeinek megõrzése, ápolása, tovább-
adása, a szabadságvágy ébrentartása a felnövekvõ nemzedé-
künk jövõje érdekében. Az 1956-os forradalom világtörté-
nelmi jelentõsége és szerepének feltárása, dokumentálása.

Emlékezések, rendezvények, kiállítások, koszorúzások ren-
dezése, szervezése a magyar történelmünk sorsfordító évfor-
dulóin. A mi felelõségünk – mint az emberi életfolyamat
láncszeme közvetítõinek – és személyesen megélt gyászos tör-
ténések helyszíneinek tárgyiasult emlékmûvel, emléktáblák-
kal való maradandó megjelölése. A szájhagyomány gyorsan
feledésbe megy, fogy a személyes emlékezet… Pl. zalaegersze-
gi 1956. október 26.-i fegyveres sortûz színhelyén felavatott
'56-os emlékmû.

Sajátos feladatunk a kulturális szellemi örökségünk meg-
óvása, politikai meggyötört foglyok, meghurcoltak érdekvé-
delme, életminõségük javítása, a kivégzettek és elhunytak
hozzátartozóival együttmûködõ kegyeleti emlékek megõrzése
és méltó gondozása.

Tagságunk érdekérvényesítõ szándékait, jogos igényét fel-
karolva közvetítjük az arra illetékes szervek felé.

Egyesületünk tagja lehet minden nagykorú hazánkban,
vagy külföldön élõ állampolgár, amennyiben nem esik – alap-
szabályunkban megjelölt – kizáró ok alá.

Befektetési, gazdálkodási tevékenységet nem végzünk.
Bérköltség és tiszteletdíj nincsen.

Mûködési költségeink fedezetének forrása a megyei és vá-
rosi önkormányzatoktól kapott támogatás, valamint pályázatok.

Egyesületünk nyitott az együttmûködésre, más civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartásra, együttmûködésre.

Pénzvagyonunk alakulása:
Nyitó egyenleg 2009. jan. 1. = 1.470 e Ft
Bevételek = 552 e Ft
Kiadások = 720 e Ft
Záró egyenleg 2009. dec. 31. = 1.302 e Ft

Zalaegerszeg, 2010. február 15.

elnök
Hajdu Gyula

Kipottyanva a Parlamentbõl

– Képviselõ úr, nem hibáztak el valamit az elmúlt 8 évben?
– Ööö… Mi nem! Mindennek Orbán Viktor és a Fidesz

az oka…
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