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megyei közéleti havilap

Szent István, a király
Államalapító nagy királyunk, Szent István kultuszát a
létezõ szocializmus éveiben a
hivatalos kultúrpolitika minden eszközzel igyekezett kitörölni az országlakók emlékezetébõl. Tiltással, elhallgatással, a nevéhez kapcsolódó ünnepek elsorvasztásával (pl. Szent
Jobb-körmenet) próbálták csökkenteni a keresztény magyar
állam megalapítójának mai napig elévülhetetlen érdemeit.
1983 augusztusában aztán
történt valami, amirõl akkor
még senki, maga Aczél György,
a kádári éra teljhatalmú kultuszminisztere sem tudta, hogy
milyen lavinát indít el. A fenti
idõben került bemutatásra
Szörényi Levente és Bródy

János rockoperája, az István, a
király a városligeti szánkózódombon.
A ma már külön utakat járó
szerzõpáros minden bizonnyal
legjelentõsebb mûve megfogható közelségbe hozta István
király személyét mindazok számára, akik a Kádár-rendszer
történelemtanításának köszönhetõen alig-alig tudtak valamit
államalapítónk múlhatatlan érdemeirõl. Szörényi szárnyaló
zenéje, Bródy veretes versei
milliók szívét érintették meg a
rockopera diadalútjának köszönhetõen, s a zenemû alighanem az egyik „klopfoló” volt
a rendszer puhításának folyamatában.
(Folytatás a 2. oldalon)

Ára: 190 Ft

Ünnep elõtt

– Azért azt a leghitelesebb baloldali médiától se vedd be,
Arankám, hogy azért lesz ingyen a huszadikai tûzijáték,
mert Orbán megkoronázására kell a pénz!
Rajz: Farkas László

Idõtálló regula

István, a király a petrikeresztúri amatõr színjátszók
elõadásában az elmúlt évben.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:

9 770865 135001

10707

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Idézet Szent István I. Törvénykönyvébõl, melyben többek
között a királyi javak megtartásáról rendelkezik: „…azok a javak is, valamint katonák, szolgák és bármi, ami a királyi méltóságunkhoz tartozik, maradjanak meg változatlanul, s azokból
senki semmit el ne raboljon vagy el ne vegyen, sem pedig
valaki az említett dolgokból magának elõnyt szerezni ne
merészeljen.”
Államalapító királyunk fenti törvénycikkének szövegébe a
királyi javak helyett csak az állami tulajdont kellene beírni, s
minden további nélkül alkalmazni lehetne ezer évvel késõbbi
korunkban.
Gondoljunk azokra, akik az utóbbi nyolc esztendõben
gátlástalanul sefteltek az állami vagyonnal, akik szétrabolták,
szétlopták az országot, akik korrupciós ügyleteik során zsákszámra síbolták ki a pénzt az állami kasszából.
Zuschlag, Hunvald, Hagyó és társaik mindannyian merészelték saját elõnyükre használni mindannyiunk jogos jussát,
az állami vagyont. Vétkeztek az ezer év multán sem idejét
múlt regula ellen.
Szent Istvánról azt is tudjuk, hogy keményen ítélkezett a
törvénysértõk felett. Most a független bíróságon a sor.
f.l.

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Nem hajlott, mert nem tudott hajolni
Egy éve hunyt el Rosta Sándor
rendszeresen publikált a Zalatájban, de más lapokban is
megjelent írásai.
Aktív szereplõje volt a helyi
közéletnek, Zalaegerszegen íróolvasó találkozó, vagy politikai
rendezvény nélküle elképzelhetetlen lett volna.
Idõs korában egyre inkább
a fiatalok, az ifjúság felé fordult, szívesen tartott rendhagyó történelemórákat, ha
hívták, mindig ment, még

egyre romló egészségi állapotban is.
Élete utolsó heteiben nagyon várta társszerzõként jegyzett kötetének, egy történelmi
kiskáténak bemutatóját.
A könyvbemutató már nélküle zajlott le, Õ csatlakozott a kötet tartalmához, a történelemhez.
Egy éve hunyt el Rosta Sándor, Zala megye és Zalaegerszeg város díszpolgára…
-najó-

Simor-szindróma
Fogdamúzeumot hozott létre.
Nem volt könnyû élet az övé,
s maga sem volt könnyû ember.
Súlyos börtönévek, a politikai foglyok kegyetlen kínjai,
teljes vagyonelkobzás, családi
tragédiák, jogfosztottság, évekig tartó megfigyelés, üldöztetés jutott osztályrészéül.
Ugyanaz okozta szenvedéseit, ami idõs éveiben elismerést, erkölcsi elégtételt hozott
számára.
Õ ugyanis nem hajlott semerre sem, akár balról, akár
jobbról fújtak fényes szelek,
nem hajlott, mert nem tudott
hajolni.
Makacsul, szívósan képviselte mindazt, amire életét tette fel, a nemzet, az igazság, a
köz ügyeit.
Ha ez a politika, akkor
politizált, saját ironikus szavajárása szerint három éves kora óta…

Magabiztos tudással, nagy
humán mûveltséggel rendelkezett, az ország összes egyetemérõl kizárták ugyan, az olvasástól, ismeretszerzéstõl nem
tudták távol tartani.
Örök optimista volt, makacsul hitt igazában, szívósan, kitartóan haladt a saját maga
által kijelölt úton.
Valahogy úgy volt ötvenhattal, mint Wass Albert Erdéllyel, bármit mondott, bármit írt, mindig oda lyukadt ki,
ez határozta meg tetteit, egész
életútját.
Nevéhez fûzõdik Zalaegerszegen a Kossuth utcai kopjafa, az Ady utcai emlékmû, az
egykori Martos kollégiumbeli
cellamúzeum kialakítása, aktív
résztvevõje volt a rendszerváltás idején a helyi ellenzéki kerekasztalnak, több kötet szerzõje illetve társszerzõje volt,

Szent István, a király
(Folytatás az 1. oldalról)
A rockopera bemutatója
utáni hatodik évben, 1989ben bekövetkezett a rendszerváltás, s vele polgárjogot
nyert István kultuszának újraélesztése is. Újra ünnepelte
õt a hivatalos Magyarország
augusztus 20-án. Újra szentként tisztelhettük államalapítónkat, újraszervezõdtek a
Szent István-napi körmenetek, kijöhetett templomi óvóhelyérõl a Szent Jobb, újra
Szent Koronának nevezték
István uralkodói jelvényét.

Mindazok, akikkel évtizedeken át inkább csak
az alkotmányt és az új kenyeret ünnepeltették, találkozhattak a számukra új
fogalmakkal. Találkozhattak
azzal a szellemiséggel, ami
néha talán sokak számára
eltúlzott külsõségekben jelent meg, de demonstratív módon közvetítette, tette kézzelfoghatóvá azt az
örökséget, amit I. István,
Szent István, a király hagyott ránk.
f.l.

Simor András, egy erkölcsileg amortizálodott off-shore
lovag fizetése körül forog a
világ. Nem tudni miért, de roppant fontos dolog lett, hogy a
Magyar Nemzeti Bank elnökének a fizetése ne csökkenjen.
Ha Simor András havi 8 millió
forintnál kevesebbet keres – az
össznépi nadrágszíj-meghúzás
jegyében jogosan –, akkor bizonyára megáll az élet Magyarországon.
A hazai szoclib sajtó mellett külföldi pénzügyi körök
sem maradtak ki a siránkozásból: Simor bankelnök fizetését bizony nem lehet
csökkenteni, ez nem egyeztet-

hetõ össze a nemzetközi normákkal.
Az viszont igen, hogy a Magyar Köztársaság elnökét nem
engedték be Szlovákiába. S az is,
hogy Európában, a rothadó Jugoszlávia területén 130 ezer embert gyilkoltak le nem is olyan
régen. A civilizált Európa nyugati fele asszisztált mindehhez.
Visszatérve Simorhoz: az
amerikai jegybank elnöke a
felét sem keresi annak, amit ez
a levitézlett off-shore betyár.
Nem a fizetését kell csökkenteni Simornak, hanem röppályára állítani. Irány Ciprus!
Kedvelt off-shore birodalma.
e.e.

Hû társaink
érdekében!
Kiadónk honlapján állandó rovatot indítunk, amelynek
fõ célja kedvenc háziállataink;
kutyáink, macskáink tartásával kapcsolatos ügyes-bajos
dolgok, tennivalók segítése.
Lehetõség van elveszett
állataink keresésével kapcsolatos felhívások közzétételére,
korlátozott terjedelemben, díjmentesen hirdetések (adásvétel, stb.) feladására is.

Célunk, hogy ily módon
is segítsük az állatbarátokat.
Honlapunk címe:
www.
zalatajkiado.hu

Várjuk az állatbarátok jelentkezését: zalataj@zelkanet.hu,
vagy a 92/596-937-es faxon.

www.zalatajkiado.hu

Napok hordaléka…
Szeretnek bennünket az
amerikaiak. 1956-ban nyakukat szegve rohantak Magyarországra, hogy megvédjék a
demokratikus forradalmat a
szovjet medvétõl. Most egy
„kedves” cikkel üzennek a
New York Times jóvoltából.
Azt írják, hogy Orbán Viktor az
elsõ olyan miniszterelnök Európában, aki szembeszállt a
megszorítások és a strukturális
átalakítások politikájának ortodox követésével, ám Simor
András tökéletes ellentéte a
kormány nacionalista hozzáállásának. Nyilatkozott egy Lázár
György (nomen est omen)
amerikai-magyar befektetõ, aki
az új kormánytagokat vidéki
fickóknak titulálta, akik élesen
szemben állnak a budapesti
elit kifinomult intellektuális
érzékenységével, amelyet Simor András képvisel.
A cikk önmagáért beszél. A
tízmillió magyarban Simor András neve hallatán nem a kifinomult intellektualitás, hanem egy
erkölcsileg amortizálódott offshore betyár képe ugrik be, aki
havi nyolcmillió forintos fizetésének kilátásba helyezett csökkentése miatt siránkozik. A budapesti elit húszéves tevékenységének „gyümölcsét” pedig naponta láthatjuk a rothadó fõvárosban. Reméljük, Orbán „country” politikusai hamarosan ott is
nekiállhatnak a takarításnak.
Az amerikai sajtó pedig
jobban tenné, ha körülnézne
saját portáján. Lenne mit söprögetnie…
Paktumosok halála
Az úgynevezett paktumos
rendszerváltás húszadik évfordulójára kimúlt a két egykori
fõszereplõ. Az MDF és az
SZDSZ már csak romokban
létezik. Utolérte mindkét pártot a sors igazságszolgáltatása.
Kínai micisapka
Bernie Ecclestone, a Forma 1
ura a magyar nagydíj elõtt a

Boroshordók
eladók!
30/378-4465

Celebvilág

Parlamentben ismerkedett hazánk történelmével. Vicces kedvében kínai bóvlinak titulálta a
Szent Koronát, nemzeti ereklyénket.
Hogy az SZDSZ micisapkázása, vagy Ecclestone „keresztelõje” a sértõbb, lehet vitatkozni. Csak azt nem értem, kinek jutott eszébe, hogy ezt a
profitéhes üzleti cápát a magyar történelemmel untassa a
Parlamentben. Mindenkit nem
kellene beengedni. Még ha
nagykutya is.

Rajz: Farkas László

Amerikai „bók”
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Mozgó kontinenshatárok
A budapesti úszó Európabajnokságon rajtkõre állnak az
izraeli versenyzõk is. Úgy látszik, módosultak a kontinenshatárok, s lemaradtam errõl a
változásról.
Palesztin úszóval egyébként nem találkoztam a mezõnyben. A selejtezõben sem.
Indok
A nagy tét miatt nem alakult ki jó játék – írja a sportlap
a Haladás-ZTE focimeccs után.
Nyugat-Dunántúl két élcsapata az új bajnokság második
fordulójában találkozott egymással, s a kritikák szerint

– Valami gond lehet a lányunk piárjával, asszony, mert
este a kocsmában semmit sem pletykáltak róla!...
igencsak gyenge meccset játszottak.
Arról nem szólt a tudósítás,
hogy mi is volt az a nagy tét
valójában. Tudomásom szerint
egy egyszerû bajnoki meccset
játszottak. Van ilyenbõl harminc egy szezonban.
Virtuális sztár
David Backham megmosolyogta a West Ham Uni-

Szívás…
Elõször a szem sarka kezd
viszketni.
Ez elviselhetõ, de felidézi a
tavalyi szezon kínjait, s ettõl és
innentõl már szenved az ember, most még csak a félelemtõl.
Ebben a stádiumban beszerzések, gyógyszerek, szemcsepp, orrspray, majd szakorvossal felíratni az injekciót, a
hosszú távon igen káros szteroid készítményt.
Egy pillantás a naptárra, talán még van két-három jó napunk, csak meleg ne legyen…
Aztán megjön a torokviszketés, én kenyeret, kenyérhéjat
szoktam szárítani, majd rágatlanul lenyelni, az szinte vág,
kapar.
Ellenõrizzük még a kálcium készletet, betárazunk,
majd várunk.
Várunk, mint háborús idõkben a légópincékben szoktak.
Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de
szájon át még megy, Istenem,
ha csak ennyi maradna, hátha
ez az új gyógyszer…
Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az

A tettes…
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi családfakutatás, aztán jöhet a média, a képernyõ…
Így azonban nem megy le a
levegõ!
Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is

ted ajánlatát. Az angol csapat szerette volna leigazolni a virtuális sztárt, akinél senki sem tudja jobban
eladni magát ebben a celebvilágban.
Beckham mosolyog. Mi pedig azon tanakodunk, hogy
egy kiégett játékos, akinél fénykorában is rengeteg jobb labdarúgó volt a világon, mitõl
ilyen piacképes.
E.E.

szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek, s
ami levegõ lejut, az csak sípol…
Ijesztõ éjszakák – az aszszony bezzeg alszik – jeges víz,
pezsgõtabletta, jobb oldalra
fordulni, akkor a bal orrjárat
tisztul.
Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is csak
egyedül.
Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrázunk, ügyesebben kellett volna
tervezni.
Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, lidérces éjszakák, ingerült fáradt
nappalok, ezoterikus olvasmányok az élet értelmérõl, talán
nem is baj, ha létformát váltunk.
Hát ilyen.
Itt a parlagfûszezon…
Ps. Ezt a néhány sort természetesen nem pollenallergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy õk
idõben kaszálnak.
- najó -
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Állomások

Erdélyi útiképek (12.)
A Békás-szoros zord fenségessége és a legendákkal
övezett Gyilkos-tó Orbán Balázs által leírt nagyszerûségének emlékképei kísértek bennünket Máréfalvára, ahol a
hazaút elõtti utolsó éjszakánkat töltöttük.
Reggel jókor kelve elfogyasztottuk a mindennapos
népmesei „terülj-terülj asztalkám” bõségû reggelinket. Búcsút vettünk szállásadóinktól, s
bevackolva magunkat a Renault üléseibe, elindultunk
utolsó napi erdélyi kalandozásunkra.
Utunk elsõdleges célja volt
felkeresni a Ceausescu-féle falurombolás emlékhelyét, a bözödi víztárolót. Közbensõ állomásként megálltunk Korondon. Korond a Sóvidék legjelentõsebb települése. Messze a
közvetlen környezetén és Erdélyen is túl az ott gyártott kerámiákról híres. A község
„imidzsét” adó fazekasság mellett egyéb kézmûves foglalkozásokat is ûznek a helyiek. Az
állandó „vásárfaluban” a kerámiák mellett szõnyegek és fonott kosarak garmadája csábítja vásárlásra az utazót. Alialig akadt közülünk valaki, aki
úgy távozott volna az utcai
pavilonsorról, hogy ne vásárolt
volna akár csak valami apró,
de Korond emlékét idézõ
tárgyat.
A fazekas-falut elhagyva, sofõrünk a Bözödi-tó irányába
fordította a „szekérrudat”. A
mesterséges tó arról nevezetes, hogy egy teljes falu, az egy-

kori Bözöd alussza örök álmát
a sima víztükör alatt. 1975-ben
árvízvédelmi okokból fogtak
gátépítésbe, hogy a völgybe
igyekvõ patakok vizét felfogják
olvadás vagy árvíz idején. Az
építkezés 1977-ben leállt. Majd
1984-ben újraindult. Ennek
viszont az volt a feltétele, hogy
az állami támogatás elnyeréséhez egy bizonyos értékhatár
fölé kellett kerülnie a beruházás költségeinek. Ekkor született meg esztelen koponyákban a gátmonstrum megépítésének ötlete. A gát 1992-re
épült meg. Teljes hossza 625
méter lett, a vízoszlop magassága akkorra elérte a 28 métert.
Bözöd lakosai sokáig nem
hitték azt, ami végül mégiscsak megtörtént: a teljes falu
víz alá került. A hatóságok
többszöri felszólítása ellenére
sokan az utolsó napig kitartottak. Voltak olyan bözödiek,
akik házukkal együtt vesztek a
hullámsírba, mások végsõ kétségbeesésükben öngyilkosok
lettek.
Az egykori falu helyén
most a délutáni napfényben
csillámló tó víztükre feszül. A
hely történetét nem ismerõ
utazó legfeljebb azt furcsállhatja, hogy a tó bizonyos részén gyümölcsfák korhadó törzsei meredeznek a víz fölé, s
mintegy felkiáltójelként egy
templom már toronysisakját
vesztett omladozó tornya utal
arra, hogy itt valamikor élet
lehetett.
Érkezésünkhöz képest a
tavat zötyögõs úton megkerül-

Balázs Gábor mesél a tragédiáról.

A tó a katolikus templom csonka tornyával.
ve jutottunk a csonka toronyBalázsék az idegenvezetés
hoz. Az egykori templom köze- mellett szalmából font dísztárlében áll még néhány ház a gyak készítésével, árusításával
valaha volt község e magasabb tesznek szert némi, meglehepontján, ahová a víz csak nagy tõsen bizonytalan jövedelemesõzések idején ér fel. A háza- re. Miután vásároltunk tõlük,
kat módosabb cigányok vásá- vagy csak grátisz adományozrolták fel gazdálkodás céljára. tuk meg õket a zsebünkItt találkoztunk Balázs Gá- ben csörgõ aprópénzzel, kérésünkre a gyerekek a buszig
borral.
A fiatal ember az egyik ci- kísértek bennünket, ahol az
gánycsaládnál él, s jórészt al- útra vásárolt eleségeinkkel gazkalmi idegenvezetésbõl tengõ- dagodtak.
Kifejezhetetlen az az érzés,
dik családjával a tóparton. Balázs Gábor rutinosan mondta amit ott nem a prospektusok
fel nekünk a falu elárasztásá- szövege nyomán, hanem a mérnak történetét, benne családjá- hetelenül lehangoló rögvalónak tragédiáját. Megmutatta ságban éltünk át.
Távozóban a tóparton épült
nekünk annak a körtefának kiálló csonkját, amelyik a nagy- nyaralóházak mellett vitt utunk.
szülei kertjében állt. Elmondá- Színes csónakokat láttunk
sa szerint felmenõi azok közé egyik-másik épület kertjében;
tartoztak, akik az utolsó napig a partszakasz egy feljövõben
kitartottak, akik nem hitték el, lévõ nyaralóhely képzetét kelti
hogy a huszadik század végén az utazóban. Balázs Gábor
ilyesmi megtörténhet. Gábor elmondása szerint az új nyaraöreganyja a vízbe veszett, öreg- lók tulajdonosai között egyetapja a tragédiát követõen fel- len magyar sincs…
(Folytatás a következõ
akasztotta magát. A vízbõl kiálló, romló fatörzs a „sír- számban.)
emlékük”.
f.l.
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A digitális hülyeség, azaz az utóember kora
A címben szereplõ utóember kifejezés a nemrég elhunyt
kitûnõ filozófus, Molnár Tamás alkotása, használata még a
plagizálás vádjának vállalásával
is elkerülhetetlen, ennél pontosabb jellemzés a jelenkor
emberére ugyanis magyar
nyelven valószínûleg nem hozható létre.
Szellemi közállapotainkat,
az aktuális helyzetet leírni vagy
nagyon röviden, vagy kötetnyi
terjedelemben lehet, tulajdonképpen elég végigmenni bármely napszakban bármely közterületen ahhoz, hogy képet
nyerjünk a jelenrõl, mely horrorisztikus ugyan, mégis kevésbé rémisztõ, mint a leépülés tendenciája, hihetetlen
tempója.
Az okok taglalása ismét csak
más téma, maradjunk annyiban, hogy a mai helyzet nyilvánvalóan nem véletlen, hatalmas erõk dolgoznak a bamba
tömeg létrehozásán, a hülyeség, leginkább digitális hülyeség korának bekövetkezésén.
Virtuális világ, tompa, õsbunkó, félállati szintû digitális

világ van kialakulóban, majdani résztvevõi teljes életnagyságban már ma is láthatóak.
Külön-külön hosszas elemzést érdemelne – naponta meg
is történik – a köznyelv állapota, a törvényesség, az erkölcs, a
mûveltség, leginkább humán
mûveltség helyzete, e témákról tudós professzorok értekeznek nap mint nap, ezért
mindezekrõl, röviden a hülyeségrõl most ne is essék
több szó.
Maradjunk inkább a virtuális elállatiasodás, a digitalizáció néhány jól látható sajátosságánál.
Valakik, valamiért úgy alakították a világot, hogy a mai
szülõkben szemernyi kétség
sem merülhet fel abban a kérdésben, hogy gyermekük a
számítógép, az informatika ismerete nélkül nem boldogulhat, nem élhet meg jelen világunkban.
Ugyanezen szülõk sokkal
kevésbé aggódnak azért, hogy
csemetéjük nem tud írni, olvasni, a beszédre enyhe, alapfokon, néhány tucatos szó-

ZÁLOGHÁZ nyílt Lentiben, az
Óra-Ékszer és Ajándék Üzletben!

Eddigi tevékenységi körünket
záloghitel folyósítással bõvítettük.

AZONNALI KÉSZPÉNZ!

kincs birtokában képes, idegen nyelveken még csak-csak,
anyanyelvén kevésbé beszél,
problémamegoldó képessége
a papucsállatkáéval vetekszik.
A digitalizáció elterjedése
óta immár évtizednyi idõ múlt
el, valahogy mégis késik a
számvetés, a hatásvizsgálat
eredményeinek széles körû
közzététele.
A teljesség igénye nélkül –
legalább vázlatosan – tekintsük át, mely területen milyen
hasznot hoztak a dobozolt
agyak, a számítógépek.
Az élet a legfontosabb, tehát egészségügy.
A gyógyítás szinte minden
fázisában jelen vannak a számítógépek, eddig gyógyíthatatlannak vélt betegségek váltak jól kezelhetõvé.
Viszont kialakultak más,
ugyancsak gyógyíthatatlan betegségek, soha ennyit várni
egy-egy mûtétre, kezelésre
nem kellett, s a statisztikák
ugyan az átlagéletkor hosszabbodásáról írnak – lassan megközelíti a tervezett nyugdíjkorhatárt – mégis, az újságok
gyászhirdetései mintha nem
ezt támasztanák alá.
Az oktatásban szinte minden szakterület digitalizált,
ennyi tudatlan, ostoba fiatal viszont korábban soha nem volt.
Az ügyintézés, közigazgatás
teljesen megbénul gépek nélkül, ehhez képest ekkora bürokrácia, ilyen tömegû papírgyártás, ilyen hosszú várakozási idõ (okmányirodák!) korábban elképzelhetetlen lett
volna.

Akkor mit hozott a digitalizáció?
Tovább élünk?
Boldogabbak vagyunk? Kevesebb a Földön a háború?
Nyugodtabb az életünk? Mûveltebbek vagyunk? Jobbak, tartósabbak a házasságok a társkeresõ oldalak megjelenése óta?
Több idõnk jut pihenésre
naponta? Kevesebb a magányos ember? Kevesebb az öngyilkosság? Pénzt takarítunk
meg vele? Kevésbé szennyezzük a természetet? Jobb a közbiztonság? Visszaszorult a terrorizmus? Megállítottuk a klímaváltozást?
Lehetne folytatni.
Vajon melyik kérdésre
lehetne hangos, egyértelmû
igennel felelni?
Igaz, precízebbek a háborúk, csodákra képesek a bombák, s nem utolsó sorban minden gondolatunk, teljes érdeklõdési körünk, szokásaink,
komplett kapcsolatrendszerünk
rögzítésre, elemzésre kerül.
Érdekes lenne elemezni, kik,
milyen erõk állnak a társasági
oldalak, az iwiw, a facebook
üzemeltetõi mögött, és melyek
a valós szándékok.
Vajon mikor érkezik el a
digitális személyi igazolvány
ideje, mondjuk egy tetovált
vonalkód, vagy egy beültetett
mikrochip formájában?
(Digitális
ujjlenyomatot
egyébként már rögzítenek útlevéligényléskor.)
Szép, új, modern kor, digitális kor.
Kinek az érdeke?
- najó -

Lét és tudat

DISZKRÉCIÓ, BIZALOM, BIZTONSÁG!
Záloghitel, a mindennapok hitele!
Törtarany felvásárlás magas áron!
Óra, ékszer, ajándék és
Zálogház
Lenti, Kossuth út 6.
Tel.: (00 36) 92/351-333

Rajz: Farkas László

Kamat: 1,66 %/hó

– Ötvenhatban alighanem a rossz oldalon álltam. Nekem
a napi fröccsre sem futja, a Biszkunak meg hatszázezer a
nyugdíja!
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Kihalófélben a szakma?
Egy kádár vallomása

Ma már inkább csak a javítások adnak munkát Kincses
Ferencnek.
Kincses úr lelkesen mutatA régi idõkben, különbözõ
mesterségeket mûvelõ embe- ja be a hordókészítéshez szükrek jelenléte gazdagította a fal- séges eszközöket, a munka mevak, városok életét. A családok netét, a régi mesterektõl elleszívesen adták inasnak fiaikat sett titkokat. A környékbeli
egy-egy helybeli iparos mellé, szõlõsgazdák napjainkban is
hogy ellessék a választott szak- felkeresik kisebb javítások
ma fortélyait. Így tanulták meg céljából, melyeknek õ szívesen
a kádármesterséget is, amely tesz eleget.
– A rönk beszerzésénél köZalában és a történelmi borvidékeken egyaránt elterjedt kis- rültekintõen kell eljárni, hiszen a hordó nagyobb részét a
ipari ág volt.
A nemesrádói Kincses Fe- dongát fogja képezni. Erre a
renc évtizedekkel ezelõtt, a célra a jó minõségû, kissé
községben tevékenykedõ idõs csersavas tölgyfát használom,
mester nyomdokain elindulva, amely a legalkalmasabb a bor
a zalaegerszegi Szolgáltató Szö- érlelésére. Az akácfa nem tarvetkezetnél sajátította el a hor- talmazza az említett csersavat,
dókészítés módját. A kilencve- ezért abban édesebb nedûket,
nes évek elejéig szép számmal míg az eperfából faragott
készítette a rádói, valamint a hordóban a pálinkát tárolják. A
szomszédos falvak szõlõsgaz- kiválasztott fát 3-4 évig kell
dáinak a bor tárolására alkalmas hagyni száradni, mielõtt megedényeket. Szomorúság árad a munkálásra kerül. A dongahangjából, ahogy a kihalófél- hasábok elkészítése tükörvágással, derékszögben törtében lévõ szakmáról beszél.
– Az egyre fogyatkozó szõ- nik mindig oly módon, hogy
lõmûvelési kedv a kádárok az évgyûrûk keresztbe mennagy részét arra kényszerítet- jenek.
A hordó készítéséhez szükte, hogy visszaadják iparengedélyüket, így tettem én is. séges eszközök egy része KinEkkor kényszerültem a megye- cses úr keze munkáját dicséri.
székhelyen munkát keresni a A kis kádármûhely mélyén
biztos megélhetés reményé- számtalan szerszám hever már
ben. A kádármesterség iránti porosan, kissé elhagyottan. A
szeretetem vissza-visszahúz a vinkli (derékszög) adja azt a
szöget, amellyel a legyalult
kis mûhelyembe.

www.zalatajkiado.hu

donga fokát lehet meghatározni, módlival (sablonnal) a dongák formáját tudjuk kiszabni, a
cikli (körzõ) a fenék területének megmérésére, az ablakkerítõ fûrész a hordóablak kialakítása szolgál.
– Tüzelõabroncsba helyezem a dongát, ezt követõen
simára gyalulom, majd a meghajlítás, és ismét a legyalulás
következik. Az utolsó lépés
egyike az ontrázás, ekkor alakítom ki a fenék illeszkedési felületét csínvágó gyaluval, majd
kifúrom rajta a csaplyukat. A
végleges dongák az új abroncsba, a rakó abroncsba kerülnek,
melyek vaslemezbõl készülnek, végül nitt szöggel rögzítem. Akkor vagyok elégedett a
munkámmal, ha a hordó négyzetes alakú, amit a pontos méretre vágás elõz meg. Ennek
megfelelõen egy 100 literes
hordóhoz 58 cm hosszú donga, valamint 48 cm hosszú fenékméret tartozik. A hordót
nem kell lefesteni, illetve lakkozni, hiszen a fa anyagának

köszönhetõen tud levegõhöz
jutni a benne lévõ nedû. Itt az
udvaron találunk hosszú életû,
halolajjal ápolt hordót, amit
1897-ben gyártottak. Ez is azt
bizonyítja, hogy érdemes odafigyelni a szakszerû munkafolyamatra, az alapanyag beszerzésétõl egészen az utolsó gyalulásig – zárta a feledésbe merülõ szakmáról való tudnivalókat Kincses Ferenc.
Az ily módon elkészült tárolóedényeket régi idõk vásári
forgatagában lehetett beszerezni, vagy a helyi kádármesternél megrendelni. Napjainkban egyre több ház udvarán
látni virágtartóként hasznosítva különbözõ méretû és színesre festett hordókat, melyek
egykor szebb napokat láttak a
borospincék mélyén. Népi
kultúránk egy kis szeletét mutattuk be olyan ember segítségével, aki a természet kínálta
anyagból, elõdeink által készített tárgyakat próbálja tovább
vinni az utókor számára.
Török Irén

XXII. évfolyam

megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 21 éves lapot,
amely megújult formában, 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.
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

Mûködött és bevált
Az új kormány elsõ intézkedései közé tartozott, hogy viszszaállította az osztályzás rendjét és az évismétlés (más szóval
buktatás) lehetõségét az általános iskolák alsó tagozatán.
A lépés mindenképpen üdvözlendõ, hiszen olyan ártalmas gyakorlatot szüntet meg,
mely évekre tönkretehette egy
kisdiák elõrehaladását iskolai
tanulmányai során.
Régi probléma az oktatásban, hogy amint hatalomra kerül egy-egy új politikai erõ,
egy-egy új miniszter, mindjárt
reformálni, mindenáron változtatni akar, s lassan elveszíti
eredeti értelmét (az amúgy is
idegen eredetû) reform szó,
mára sokkal inkább szûkítést,
bezárást, visszafogást, megszûntetést, bonyolítást jelent,
mintsem eredeti tartalmát.
Az oktatás kezdete, az alapok egyébként végképp nem
szorulnak állandó reformálásra, száz évekig mûködött jól,
állandó tartalommal, letisztult
módszerekkel.
Régen egy lurkó üres táskával – jó, egy ábécés könyvvel
és egy irkával – és teli fejjel élte meg iskolás éveit, ma húszkilós hátizsák alatt görnyedeznek az írni-olvasni nem tudó
diákok.
Igen, az átkos, túlhaladott
múltban mogyorófavesszõje is
volt a tanítónak, elõfordult a
körmös is, nem tanultak huszonötféle módszerrel olvasni
a gyerekek, egyszerûen csak
megtanultak olvasni, mondjuk
karácsonyra.
Késõbb jött a kórusban
mondott szorzótábla, versek,
dalok, kiszámolók.
Aki pedig nem tanult meg
a kellõ idõben írni, olvasni,
számolni, az megbukott, osztályt ismételt.
Egyszerû, mûködõ rendszer, évszázadokon át bevált.
Mindez interaktív tábla, kakaóbiztos számítógép, DADAprogram, iskolapszichológus,
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diákönkormányzat, minõségbiztosítás nélkül, rendben,
csendben, fegyelemben.
Igen, rendben.
Az osztályozás ugyanis rend,
a tudás értékelésének numerikus rendje, mely ösztönöz, tájékoztat, visszajelez, versenyeztet, jutalmaz, büntet.
Az évismétlés, a buktatás
pedig a gyerek érdekét szolgálja, hiszen a keletkezett
problémákat nem görgetni
kell magunk elõtt, hanem ott
és akkor kijavítani, ahol és
amikor keletkeznek.
Az osztályozás, s maga az
egész oktatás egyben ugyanis
szelekció is volt, a jó képességû, szorgalmas, kötelességtudó diákból késõbb orvos,
mérnök, tanár, miniszter lehetett, a gyengébb képességû pedig megtalálta a helyét a társadalomban más, ugyancsak
fontos, de szellemi felkészültséget nem igénylõ munkahelyeken.
Tudjuk, a régmúltban a társadalom, a társadalmak hatalmas energiát fordítottak az
írástudatlanság, az analfabetizmus leküzdésére, az elmúlt
idõszakban viszont olyan érzése lehetett az embernek,
hogy még nagyobb energiák,
erõk mozdulnak meg az újból
létrehozására.
Ebbe az irányba lökdösött
bennünket ezer szennycsatornájával a média, s fájdalom, ezt
érezhettük az oktatás tekintetében is.
Egy nemzetet felszámolni
az alapoknál lehet hatékonyan.
Vajon logikus, a demokráciával összeegyeztethetõ gyakorlat volt-e az elmúlt idõszakban, hogy egy demográfiai
csõdben lévõ nemzet kis létszámú ifjúságát, jövõje egyetlen zálogát jelentõ kincsét egy
ötszázalékos (értsd: száz emberbõl kilencvenöt által elutasított) pártra bízta, mely párt
elõszeretettel hódolt az idegen
értékek elõtt, mely párt a dro-

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Dédapák és fiúk
Farkas László illusztrációja

2010. augusztus 19.

– Tudod, kisonokám, nekünk még csak palatáblánk volt,
de ha álmomból ugrasztanak fel, akkor is tudom, hogy
mennyi hétszer nyolc!
got, a homoszexualitást támogatta, s mely párt hideglelõsen
irtózott mindattól, ami akár
csak emlékeztette is a magyarságra, a nemzettudatra?
Ez persze költõi kérdés,
nem igényel választ.
Tény, a tudatlan tömeg, az
irányítható massza rövid távon
érdeke a politikának s a gazdaságnak egyaránt, hosszú távon viszont a tudatlanságba
süllyedt nemzet elsorvad, mert
nem ismeri fel saját érdekeit,
nem látja, nem érti saját létezésének összefüggéseit.
A szavak értelme megváltozik, kiürül.
Így fordulhat elõ, hogy modernizálásnak hívjuk az iskolabezárást, a kórházak, vasútvonalak, posták megszüntetését.
Így nyomhatnak le olyan
ostobaságokat a torkunkon,
hogy kisiskolákat mûködtetni
nem hatékony, nem gazdaságos.
Elõször is az oktatás akkor
hatékony, ha a diákok megtanulnak írni, olvasni, számolni,
gazdaságos pedig soha nem is
volt, maga a kifejezés is idegen
az oktatás tartalmától.
Nem, nem gazdaságos.
Csak szükséges.
Miként enni is az, idõs szüleinket ápolni is az, halottainkat eltemetni, vagy templomot
építeni is az.
Ha elfogadjuk, hogy az osztályozás újbóli engedélyezése
egy lépés a régi idõk mûködõképes rendje felé, akkor gondoljuk át, nyugodtan, felsziszszenés nélkül az alábbi, szentségtörésnek látszó kérdés felvetését:
Vajon kárt okozna-e az apró falvakban élõ gyermekek-

nek, ha visszatérne az egy falu – egy tanítós, összevont alsó
tagozatos iskolák ideje, persze
nem mindenütt, csak ahol
nincs jobb megoldás?
Mert ahol nem kell digitális
táblára és évente újra és újra
elkészítendõ programokra,
szakértõkre és ellenszakértõkre költeni az oktatásra szánt
pénzt, nos, ott könnyen eltarthat egy kis falu is egy tanítót.
Vajon baj lenne-e, ha egy
kisdiák alsó tagozatban „csak”
írni, olvasni, számolni, rajzolni, énekelni tanulna meg?
Tényleg akkora baj lenne,
ha az idegen nyelvet nem hat
éves korában kezdenék tömni
annak a lurkónak a fejébe, aki
még anyanyelvén sem tud írni,
olvasni?
Szinte hallom a választ, a
felháborodás hangját, miszerint a fentiek a középkort jelentenék most, a XXI. században.
A középkort azért nem, de
igaz, a múlt század oktatási
gyakorlatát igen.
Kérdés csupán az, hogy ha
egymás mellé állítanánk egy
akkori diákot és egy mait, a
modern, liberális oktatásban
pallérozottat, nos, melyik diák
lenne vonzóbb számunkra?
Megijedni persze nem kell,
az osztályzás,a buktatás visszaállítása korántsem jelenti a kis,
falusi iskolák újraélesztését, az
összevont osztályok megjelenését, csupán ábrándoztam
egy kicsit.
A döntés nem az én kezemben van, s ez jól is van így.
Én ugyanis a nádpálcát is
visszaadnám a tanítóknak…
- najó -
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A nyúl és az agár esete
Farkas László illusztrációja

Nagybankok, hitelminõsítõk, az IMF és Magyarország

– Orbán úr, ön tudtunkkal hívõ ember. Nem gondolja,
hogy a bankadó felér egy szentségtöréssel?!
Néhány napja az IMF megszakította a tárgyalásokat Magyarországgal. Biztosítékokat
kapott ugyan, hogy hazánk teljesíteni fogja az államháztartási hiányra vonatkozó idei szerzõdésbe foglalt elõírást és nem
terjeszkedik túl a 3,8 %-os hiányon. Az IMF-nek azonban
nem tetszett, hogy a bankokat
is meg kívánjuk adóztatni.
Nem tetszett továbbá az sem,
hogy a bérplafon alól Simor
András MNB-elnök sem élvezhet kivételt. A kormány egyúttal világossá tette, hogy ezután
a piacról kívánja az ország
adósságát finanszírozni méltányos költségekkel.
Aligha gondolható, hogy ez
tetszene a minket évek óta 3-4
%-os (vagy néha több) felárral
finanszírozó bankoknak. Nem
elég, hogy „leányaikat” nyereségük egy részétõl megszabadítja a kormány, de még olcsóbban is szeretnének külföldrõl pénzt kapni! Ez már
több a soknál, nem ezt szokták
meg a magyaroktól az elmúlt
harminc évben. Magyarország
mindig és mindent kifizetett
az elsõ szóra, amit csak kértek.
Most meg makacskodnak. Ezt
meg kell akadályozni.
Alig szállt fel az IMF-delegáció repülõgépe és nyomában az elmaradt botrány miatt
dolgavégezetlenül távozó CNN
stáb, máris robbant a hír, hogy
a nemzetközi hitelminõsítõk
rosszabb kockázati osztályba
sorolják hazánk középlejáratú
forint és deviza adósságait. Ez
jelzés a bankoknak: ha a magyarok pénzért jönnének, tessék nekik drágábban kínálni! A
hitelminõsítõk nem azt emelték ki, hogy az IMF ugyan távozott Magyarországról, de a
magyarok betartják a megörökölt, de terhes 3,8 %-os deficitet. Azt sem emelték ki, hogy

emiatt már el is vettek az idei
költségvetésbõl további 120
milliárd forintot és sorozatban
zárják el a közpénz elfolyásának korrupt csapjait. Ezek
alapján inkább javítani és nem
rontani kellene a kockázati besorolást. Nem az jutott eszükbe, hogy irtózatos erõfeszítések és áldozatok árán visszatértünk a racionális költségvetési
gazdálkodásra. Nem, õk inkább rontani készülnek a kockázati besorolást, pusztán azért,
mert az IMF elment.
Az IMF viszont nem szerzõdésszegés, hanem a bankadó
és Simor jövedelme miatt ment
el. Mindkét dolog magyar belügy, szuverén döntés kérdése,
amihez az IMF-nek nincs köze.
Simor most guggolva várja,
hogy a hitelminõsítõk leárazzanak bennünket, hogy csökkentés helyett újra kamatot
emelhessen. Szóval így mûködik ez a zsaroló kör nemzetközi nagybankokkal, hitelminõsítõkkel és Simorral. Összeesküvés elméletek és üldözési mánia nélkül valóságosan. A dolog hasonlít a nyúl és az üldözõ agár párharcára, ahol a vad
szerepét a Magyar Köztársaság, mint szuverén adós és a
területén mûködõ egyéb hitelfelvevõk (háztartások, vállalkozások) játsszák. Agár minõségben a nemzetközi hitelminõsítõ intézetek és a jegybank szerepelnek, míg a hálóba a nyulakat a nemzetközi bankok fognák be. Azonban a valóságban
a nyúlnak van esélye. Az agarak elõl a gyakorlatban a nyulak 55%-a elfut. Ez úgy történik, hogy a nagyobb testû agarakat a nyulak gyors irányváltoztatással lendítik ki egyensúlyukból, ezért az agarak idõvel
elfáradnak, a nyuszik pedig megmenekülnek. (Mi 1981 óta eddig
mindig a hálóban végeztük.)

Vetítsük vissza a vadászhasonlatot a pénzpiaci vadászatra. Hogyan tudnak a nyulak itt
testcselt bemutatni? A jelek
szerint most arra kell készülnünk, hogy a piacról nem,
vagy csak drágábban fogunk
pénzt kapni. Ez az alapképlet.
A vadászok számításai szerint
így visszakényszerülünk az
IMF-hez, még egy-két évre. Az
IMF pedig – mind eddig minden alkalommal – majd osztja
a feltételeket (strukturális „reform" – népnyúzás, bankadó törlése, MNB státuszának érintetlensége stb).
Van más út is, ami bár nehezen, de mégis járható. Mindenek elõtt és minden áron be
kell tartani a 3,8 %-os idei deficitet. Ezzel Európában a fegyelmezett, szavatartó országok közé sorolnak minket. Ne
feledjük el, hogy szavahihetõségünk visszaszerzésének ez
az ára. A hitelminõsítõknek is
mindjárt kisebb lesz a hangjuk. A 2011-es költségvetésben
az EU-val egyeztetett módon
tovább kell csökkenteni a deficitet. Szerencsére a régi tagországoknak sem áll jól a szénájuk, így nem fognak tõlünk
lehetetlent kérni, mert nem
lesz rá erkölcsi alapjuk. Folytatni kell az adórendszer arányosítását is. A bankok mellett
meg kell adóztatni más, hazánkban mûködõ, busás nyereséget termelõ külföldi tulajdonú szektorokat, forgalmuk
alapján.
Van ugyanis ezer trükkjük
a haszon átröptetésére a határon (távközlési cégek, energiaszolgáltatók, hipermarketek
stb.). A következõ gazdasági akcióterv elsõ pontjaként ajánlatot kell tenni a magánnyugdíjpénztárakba kényszerített
fiataloknak, hogy az állami
rendszerbe önként visszatérhessenek. Részükre személyre
szóló számlákat kell nyitni. Biz-

tosítani kell nekik a mindenkori államkincstári forinthozamokat. Inkább õk élvezzék az
állami kamatokat, mind a külföldi befektetõk. A mûvelet nagyon jótékony hatással lenne a
2011-es folyó deficitre. A növekvõ adóbevételek és a visszaáramló nyugdíjforintok miatt
kevesebb lenne a forint hitelfelvétel. Devizahitel is kevesebb kell. Több mint egy éve
ugyanis már a kereskedelmi
mérleg is forrástöbblettel rendelkezik, havi 300-400 millió
euró összegben. Mindez sajnos a nép nyomora következtében van így, mert nem vásárolunk gépkocsikat, mûszaki
cikkeket, ami mind importból
jön. A jegybank is dugig van
devizatartalékkal. Jelenleg a
szokásosnál 10 milliárd euróval több a tartalék. Lejáró devizahitelekhez a pénzt az állam
a jegybanktól is megvásárolhatja. A kasszának a várható
jövõ évi növekedés is hozhat
többlet bevételeket.
Néhány hónap alatt érzékelhetõvé lehet tenni az új
helyzetet, azt, hogy a nyúl
ügyesen cikázik. Végsõ soron a
bankok hitelezni akarnak, hiszen abból élnek. Fõként, ha
nem elõszobázunk náluk állandóan. Ha már nem leszünk
balekok, kevesebbel is beérik.
A hitelminõsítõk pedig nem
akarnak újabb szakmai kudarcokat, az ingatlanpiaci ügyekben úgyis szépen felsültek.
Legkiválóbb kockázati kategóriába sorolták a késõbb mérgezõnek bizonyult ingatlanhiteleket. Több esetében már a fedezetet jelentõ ház sem állt, és
az adós sem tudott fizetni. A
magyar nyuszi néhány napja
elkezdte az üldözõ agár fárasztását, szorítsunk neki, mert
van esélye arra, hogy az agár
lihegve feladja.
Boros Imre
közgazdász

Nagylengyel
Õsi zalai zamatok
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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A szentkozmadombjai szárnyas oltár
A megye délnyugati részén,
festõi szépségû dombok között találunk rá Szentkozmadombjára. A zalai falucska élete az elmúlt években mozgalmasan alakult. Sorra költöznek
a csodálatos fekvésû község
megüresedett házaiba mûvészemberek a megyébõl és a fõvárosból, valamint a határon
túlról egyaránt. Az õ támogatásukkal és pártolásukkal Káli
Lajos polgármester szívvel-lélekkel keresi a megoldásokat,
lehetõségeket, hogy élhetõbb,
kulturálisan gazdagabb közösséget hozzon létre. Fogathajtó
verseny, játszótéravatás, mûvésztábor jellemzi a kis település mindennapjait. Az értékteremtõ kezdeményezések
egyike az itt élõ festõmûvész,
Nemes László és a polgármester közös munkájának eredményeként született szárnyas oltár,
egy kinyitható oltárszekrény. A
falu központjától kanyargó út
vezet a mûvész otthonába,
mely egyben alkotómunkájának színhelyéül is szolgál.
– Az 1000 éves Zala tiszteletének, különös módon történõ megünneplésének alkalmából kért fel alkotómunkára
a megyei közgyûlés elnöke,
Manninger Jenõ. Felkerestem
a helyszínt, Zalavárt, és a kápolnát látva született az ötlet,
miszerint egy oltár szimbolikusan, eszmeileg és formailag
is képviselni tudná ezt szép
megemlékezést. Formai megoldásaként hosszas elõtanulmányokat végeztem, majd körvonalazódott a megvalósítás.

Olyan embert képzeltem az
oltár faszerkezetének elkészítéséhez, aki megfelelõen átérzi
és érti az én elképzeléseimet.
Így esett a választásom Káli
Lajos barátomra, aki e feladatot az elvárásaimnak megfelelõen hajtotta végre. A munkához való kiváló minõségû
faanyagot a lenti Németh-Fa
Kft. biztosította – mondja Nemes László.
– Mi a jelentése az oltár
felsõ részének?
– Román stílusból kölcsönvett formavilág, õsmagyar szellemiség jelenik meg a növényi
motívumokkal, átmenetet teremtve a kereszténység és õsi
kultúránk között.
– Kiket és miért õket jelenítette meg az oltár falán?
– A vármegye történetéhez
tartozó államalapító pár, Szent
István és Gizella személyétõl
ábrázoltam Zala megye nagyságait egészen a XIX. század
végéig, Deák Ferencig, akit az
egyik legnagyobb magyarnak
tartok. Az alakok fényképszerûen láthatóak, színviláguk
okker aranysárga, a fa anyagához hasonlóan. Mindezt egy
sajátos technikai megoldással
a konkrét és az elvont közötti
harmónia megkeresésével próbáltam elérni. Monumentalitást, szín és forma egységet
kerestem, hiszem, hogy megtaláltam.
– Milyen megoldás lenne
megnyugtató az oltár elhelyezésére?
– A készítésénél fontos
volt, hogy mobil legyen. A za-

FELHÍVÁS
vadászkutyák
részére
szépségversenyre
A Zala Megyei Vadászszövetség és a Zala Megyei Vadászkamara a 2010. évi Zala Megyei Vadásznapon vadászkutyák
részére szépségversenyt rendez. Az FCI által elismert valamennyi
vadászkutya nevezhetõ: terrierek, tacskók, kopók, lajkák,
vizslák, szetterek, retriverek, spánielek, agarak.
A szépségversenyre származási lap nélküli fajtatiszta kutya
is nevezhetõ.

A rendezvény ideje, helye:
Zalaegerszeg, Alsóerdõ-Aranyoslap, 2010. augusztus 28.
Nevezés a helyszínen vagy elõre, az alábbi elérhetõségeken:
Orbán Sándor: csacsligeti@t-online.hu, tel/fax: 92/314-954,
információ: 30/260-3988 vagy
Takács Árpád: takarpad@gmail.com, információ: 30/2180-580
Nevezési díj: 2000 Ft/kutya
A szépségversenyen értékes díjak kerülnek kiosztásra.

A kinyitható oltárszekrény az oltári szentség õrzésére
szolgál, hátterében az államalapító pár.
lavári ünnepen Erdõ Péter bíboros érsek felszentelte, majd
visszakerült ide a faluba. Az
eredeti terv az volt, hogy az
ottani kápolnában lesz a végsõ
helye, de ez máig nem tisztázott.
A mûvész nagymérvû kötõdését jelzi e kis faluhoz az a
tény is, hogy tizenöt évvel ezelõtt hívta életre az elsõ mûvésztábort. Szentkozmadombja ekkor „felszámolás” elõtti
állapotot tükrözött, fogyatkozó
lélekszámmal. Nemes László
ezt meggátolva, szellemiséget,
magyarságtudatot hozott a közösségbe, és a faluház is megtelt kulturális programokkal. E
szerteágazó, értékes kezdeményezésekben méltó partnerre
lelt a faipari szakmával rendelkezõ polgármester, Káli Lajos
személyében, akit a faluházban kerestünk fel a szárnyas
oltár társaságában.
– Erdélyben és a Németrómai Birodalomban élte virágkorát ez az oltárforma. Én
2009-ben, az átadás elõtt 3
hónappal kezdtem el a munkálatokat Nemes László mûvész barátom felkérése és

terve alapján juhar, valamint
tölgyfából. A predella (talapzat) csúsztatott megoldással
készült, ebben az ereklyéket,
kelyheket lehet tárolni. Középsõ része a tabernákulum (sátor), az oltárszekrény, mely az
oltári szentség õrzésére szolgál. A felsõ részén, a párkányon helyezkednek el a jelképek, a búzakalász a hét szentség, a hét sugár, õsi magyar
motívumok. További sorsáról,
elhelyezésérõl pontos információval nem tudok szolgálni.
Mindenképp egy olyan helyen
tudom elképzelni, amely méltóan képviselné a magyarság
összetartozását, határon belül
és kívül egyaránt – tudtuk meg
Káli Lajostól, akinek nevéhez
több mint tíz zalai templom
famunkálatai köthetõk.
E kis göcseji településen,
ott, ahol egy maradandó értéket közvetítõ mûalkotás született, a mûvész és a polgármester hangjából csalódottság és bizonytalanság érzõdik a szárnyas oltár elismerését, illetve további sorsát
illetõen.
Török Irén

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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„ Többé nem lehet kérdés, vajon
az agy modellezi-e a környezetét,
vagy sem: kell, hogy modellezze.”
Dr. W. Ross Ashby

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves
családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.

2010/2011.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
*** Nagykanizsa ***
Az elõadássorozat támogatói:
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Magyar
Olajipari Múzeum, MOL NyRt. ROTARY ZRt., MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM, DRILL-TRANS
ZRt., Lemezkuckó, Nagykanizsai és Kiskunhalasi Csillagászati
Egyesület, Zala Megyei 56-os Hagyományõrzõ Egyesület, Összmagyar Testület, Magyar Világ, Magyarok Szövetsége, Zalai
Magyar Nemzeti Szövetség, Zalai Fürkészek Íjász Egyesülete,
Szent László Király Lovagrend, Magyar Hagyományõrzõk Zalai
Szövetsége, Zalatáj
Akik még lélekben velünk vannak:
Buda Ernõ, Bors István és Honty Márta, Trombitás
István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Károlyné (Magdika), Fekete Gyula, Rózsás Jánosné (Magdika), Darab Csaba, Síklaki István, Romhányi László,
Bodnár Attila, Kovács János, Rosta Sándor, Bátki József
A hõsök történelmét mindig és minden korban a
hóhérok írják!
A szíved szabad, legyen bátorságod követni!
„Csak tiszta forrásból”
A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA
Helyünk az országban és a világban –
Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem
2010/2011. / 3x7 = 21./
18.00 – A szabadegyetem baráti közössége koszorút és
virágokat helyeznek el a Nagy-Magyarországemlékmûnél.
szeptember 17. Magyar szemmel a nagyvilágban I.
18.15 NYITVA VAN AZ ARANYKAPU
/P/ A LEGÕSIBB KULTÚRÁK EGYIKE TIAHUANAKU
A világ legõsibb romvárosa, elképesztõ építési szerkezettel és technológiával
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
szeptember 24. „Az elhallgatott magyar múlt” –
Rendhagyó történelem óra II.
18.00 Viktor Suvorov: A JÉGTÖRÕ címû könyvének
/P/ ( 2. kötet ) nyilvános ismertetése és vitája
Vendégeink: Rózsás János és Takács János –
a kor hiteles tanúi A beszélgetést vezeti:
Horváth Krisztina, történelem szakos tanár
október 8. FÖLD nevû bolygó rövid története - 2012?
18.00 Mi, mennyi és meddig elegendõ az energiakészlet
/P/ dr. Bérczi István geológus - egyetemi tanár
vetítettképes elõadása
Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum
Vendégünk: Tóth János igazgató
A vulkánkitörés miatt elmaradt elõadás!
október 29. MEGMARADÁSUNK ALKOTMÁNYA
18.00 A Szent Korona-eszme a magyar történelemben
/P/ és közjogban Tóth Zoltán József jogtörténész
vetítettképes elõadása
november 12. Magyar szemmel a nagyvilágban II.
18.00 INKA ÖSVÉNYEN – Azték, Inka, Maya kultúrák
/P/ Több templom oldalán a Teremtés történetének
eredeti, mezopotámiai, illetve sumer változatát
fedezték fel. Tudták az ember eredetét az
istenek szerepét…
Cuskotól Machu Picehuig Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
december 3. AZ IDÕ NEM MÚLIK – Mi a relativitás elmélet?
18.00 Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata
/P/ dr. Murguly György elméleti fizikus
vetítettképes elõadása

2010. augusztus 19.

december 17. AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE –
„ a valóságos hit örök ”
18.00 A hajdan volt kerek világban a mindenség
/P/ lélekrajzát valósította meg az ember
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes elõadása
január 21. KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 Magyar szemmel a nagyvilágban III.
/P/ A FEKETE KÖVEK ÜZENETE –
Mit ábrázolnak ezek a kövek?
Miért számítanak tiltott köveknek a régészet és a
paleontológia számára?
dr. Cabrera Icai gyûjteményének õsi vésett kövei
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
*** A magyar örökség érdekében kifejtett
szép és önzetlen emberi tettek elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! ***
február 11. TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK I.
18.00 FEHÉRTÁLTOSOK – a mágia, a jóslás,
/P/ a természetfeletti lényekkel, túlvilággal, halottakkal
val kapcsolatteremtés bizonyos módszereit
birtokolták!
„Révedek, révedek, sólyomként rejtezem:
Rejtezem, rejtezem, Turulként ébredek.”
Szántai Lajos mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása
február 25. A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJA
18.00 A magyar néplélek természetes öngyógyulása
/P/ Legyünk összhangban a természettel, hogy sokáig és
egészségesen éljünk a Földön!
Rozgics Mária természetgyógyász vetítettképes elõadása
március 4. TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK II.
18.00 GARABONCIÁSOK –A garabonciás tudományos
/P/ ember…
„Világod a világ, mindenekkel benne, légy része
a fénynek, ragyogással telve.”
Szántai Lajos mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása
március 25. A MAGYAR NÉPLÉLEK FORMÁI –
A magyar népmûvészet kincsei
18.00 Égi vezérlés: néprajzkutatás más úton
/P/ Szelestey László néprajzkutató vetítettképes elõadása
Vendégünk: Jerausek Gyula fafaragó - népi
iparmûvész és barátai
április 8. ÖRVÉNYLÉS – globális térnyerés és a hitelpénz
monopóliuma!
18.00 A nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia
/P/ összefüggései
Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió
ny. v. szerkesztõje
április 29. MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET – szerves építés
18.00 Arányos, kiegyensúlyozott házak tervezése és építése
/P/ Személyhez, néphez és tájhoz illõ épületek
Ekler Károly építészmérnök vetítettképes elõadása
május 13. ÉLET és ISKOLA
18.00 A padban ülõs iskolától a cselekvõ gyermekélet felé:
/P/ iránymutató teljesség-törvények
Hintalan János László tanár vetítettképes elõadása
június 5. Nagy-Magyarország-Emlékmû – Nagykanizsa
14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
/V/ A megemlékezés szónoka:
Molnár V. József néplélek-kutató
„ Fel kell hagyni azzal az önzésen alapuló nézettel,
hogy nem lehetnek igaz barátaink,
ha nincsenek igaz ellenségeink,
továbbá ha nem gyûlöljük azt amik nem vagyunk,
nem szerethetjük azt amik vagyunk. „ – Drábik János
Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész- magyar menekült
rajnaimk@t-online.hu - rajnaimiklos@drilltrans.hu
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár / Nagykanizsa,
Kálvin tér 4. /
*******

Az elõadások ingyenesen látogathatók.

*******

Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül,
amely megrendelhetõ Horváth Zoltánnál / 06-30-6002449 /!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
„AZ IGAZI SZABADSÁG A SZERETETBEN
VALÓ SZOLGÁLAT! „
Felelõs kiadó: Rajnai Miklós – Nagykanizsa

2010. augusztus 19.
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Az örök mosolygó
Kokas Klára 2010. február a Mosoly Alapítvány közremû7.-én, munkás életének nyolc- ködésével már meg is szervanadik évében elhunyt Ar- vezte az alkotótábort. Mint islingtonban (USA). Röviddel meretes, a Mosoly Alapítvány
halála elõtt még lelkesen ter- 1996 óta a krónikus, vagy
súlyosan beteg, fogyatékos, nevezte eljövendõ feladatait.
A legtöbb háztartásban is- héz szociális körülmények
meretlen a neve, azonban nem- között élõ gyerekeket támogatzetközileg, a pedagógia szak- ja, és egyéniségük, életkedvük
mában, annál nagyobb tiszte- kibontakozását többek között
letnek örvendett. Halálát sú- zeneterápiával igyekszik fejleszteni.
lyos veszteségként említették.
Huszonnyolc gyerek érkeZenepedagógus volt, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti zett a táborba, jöttek KaposEgyetem docense, a Kodály várról, Keszthelyrõl, KanizsáIntézet munkatársa (elõbb ról, Vácról és Texasból. A gyeBostonban, majd Kecskemé- rekek 4-tõl 14 éves korig –
ten), a Zene és Életöröm miközben Beethoven zenéjét
Alapítvány alapítója, alkotó- hallgatták – lelkesen és mélyen
táborok létesítõje és
szervezõje, pedagógus kollégáinak itthon és a tengeren túl
példaképe és lelkesítõje, könyvei több
nyelven jelentek meg,
életmûvérõl filmet
készítettek.
Kokas Klára Zalában, nevezetesen
Zalaszabarban is hátrahagyta emlékét.
Régi álma volt,
hogy tanítványai, védencei „freskót” festhessenek, de nem sikerült alkalmas épületet találnia erre. Végül
azonban a nagykanizsai
zeneiskola
igazgatójának édesapja, Zoli bácsi felajánElhivatott asszony volt.
lotta a zalaszabari szõlõhegyen présházát és boros koncentrálva festették gondopincéjét a nemes célra. Az lataikat, érzéseiket Zoli bácsi
ajánlatot azonnal tett követte, présházára. A végeredményt,
és 2007-ben, augusztus elejére mint Zalaszabar egyik valóban

A zalaszabari „festett” pince.
értékes kincsét és egy nagyszerû, tehetséges, elhivatott
asszony emlékét, a mai napig
megcsodálhatjuk egy kellemes
séta alatt. Ossko Judit stábjával
22 perces filmet készített az
eseményrõl, amit az MTV 2
televízió be is mutatott.
Kokas Klára több nyelvre
lefordított írásában (Nap, hold,
csillagok és testvéreim) részletesen beszámol a zalaszabari
festõtáborról. Így fogalmaz
az eseménnyel kapcsolatban:
„Azt szeretném, hogy a személyek, akik tanításomat elfo-

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

gadták és fontosnak tartják,
vigyék tovább…”
Reméljük, hogy úgy lesz.
Mindenesetre, amikor egyik
munkatársa
a
napokban
felhívott, és aggódva kérdezte, hogy mi lett a freskókkal,
meg tudtam nyugtatni, hogy
még mindig megvannak és
színeik olyan élénken ragyognak, mint amikor a gyerekek megfestették, és hogy
szeretettel ápoljuk ennek a
különleges asszonynak az
emlékét.
Balogh Petres Judith

Lapunk legközelebbi
száma
2010. szeptember 16-án
jelenik meg.
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István, a király Petrikeresztúron
Az elõadást megelõzõen,
17.45-kor ünnepi szentmisét mutat be, majd kenyérszentelést tart Rába Imre
plébános úr a Szent Ke-

reszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban.
Gérczei Mónika
polgármester

Jelenet az István, a király tavalyi, petrikeresztúri elõadásából.
Petrikeresztúr község sze- magunk vagyunk Szent Istretettel hív és vár minden ér- ván király öröksége". A püsdeklõdõt augusztus 20.-iki ün- pök úr gondolataiban arról
nepségére, melynek keretében szólt, hogy talán legfontoújból elõadásra kerül a helyi sabb lélekben mindig megamatõr színjátszók feldolgozá- újulva sáfárkodni a Szent Istsában az István, a király rock- ván-i örökséggel. Ünnepséopera. Mint tavaly, úgy az idén günkkel mi is ezt kívánjuk
is mottónknak Huzsvár Lász- tenni; a rockopera megvalóló, délvidéki katolikus püspök sítása tenni akarásunk szimgondolatát választottuk: „Mi bóluma.

Rajz: Farkas László

Veteránok

– Lassan már pártunk sincs, a vezéreink milliárdosok,
mi meg ugyanúgy szívjuk a válságot, mint a piszok
reakciósok!...

Egyedülálló korrajz Kosárvarázs

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen 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.

A kupagyõzelem után a
bajnoki aranyérmet is elhódította a ZTE férfi kosárlabdacsapata. A mai együttes fiatalabb szurkolói csak hallomásból ismerhetik a korábbi egerszegi bajnok és kupagyõztes
csapatok sikertörténeteit.
Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsõséges múltat is.
Újra kapható a Nagy csapat
címû kötet, ami feleleveníti a
kezdeti sikertörténetet.
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.

