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Áldott karácsonyt és
boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Didergetõ, sötét, csillagmintás paplan borul Betlehem
városára.
Éjszaka van, Mária és József, akik a nép császári rendelet szerinti összeírására érkeznek a városba, házról-házra
járnak, hogy szállást keressenek maguknak.
A városi fogadó már dugig
van, s a magánházaknál sem
akad egy kiadó vacok, ahol
meghúzhatnák magukat éjszakára. Végül egy polgár, látva
Mária elõrehaladott áldott állapotát, felajánlja nekik városszéli istállóját éjszakai oltalmul.
Így indul a kétezer év elõtti
történet, a megváltás misztériuma.
Mária ott, a huzatos betlehemi istállóban hozta világra
gyermekét. Távol a világ zajától, a város minden pompájától, barmok testmelege óvta
a hidegtõl a megszületett
Istengyermeket, a Kisjézust…
Didergetõ, sötét, adventi
éjeinket éljük. Feszül bennünk
a várakozás. A karácsonyvárás
magyarázhatatlan, minden esztendõben újjászületõ, megunhatatlan izgalma eluralja szíveinket. Várjuk, hogy feltûnjön
lelkünk égboltján az a ragyogóan fényes csillag, amely minket, újkori pásztorokat elvezet
a jászolhoz.
Várjuk az éjféli misére hívó
harang diadalmas kondulását,
amely kétezer év múltán is
minden esztendõben hírül adja: megszületett a Megváltó!
Valami megfoghatatlanul titokzatos, semmi más napon
meg nem élt érzés tölti be
szívünket.
Alázatos lelkünk, kívül a
világ hívságos zajából, mint
akkoron a szalmával vetett betlehemi jászol, készen áll a
befogadásra, ha a Kisjézus
kopog.
f.l.
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Megtestesült az isteni gondolat

Karácsonyi hangulatot varázsoltak az óvodások a színpadra.
Ötödször rendezték meg a
Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény által meghirdetett
zalai regionális és határon túli
betlehemi jászol pályázat kiállítását. Az eseményt másodszor tartották Lentiben, a
mûvelõdési központban. Idén
a beérkezõ 104 pályamûbõl
33-at díjazott a zsûri.
A betlehemi jászol pályázat
ötlete Török Károlyné Miszori
Mariannától, a közmûvelõdési
intézmény mûvészeti szakreferensétõl származik. A pályázat
öt éve változatlan kiírással jelenik meg, bárki nevezhet,
óvodásoktól az idõsekig, képzõmûvészeti, népmûvészeti alkotással, rajzokkal, festményekkel, csuhé és más kézmûves munkákkal, amibõl megálmodják és megalkotják Jézus
születését. Idén például a fa és
kerámia mellett tojáshéjból is
készítettek betlehemet.
– Több mint száz pályamû
érkezett a kiírásra, ez dicséretes szám, nagy öröm, hogy
ennyire tevékenyek az emberek. Zala, Vas megye és a mu-

ravidéki Dobronak, Csente,
Lendva és Göntérháza mellett ez alkalommal Somogyból
és Tolnából is érkeztek betlehemek – sorolta Török Károlyné.
Az ünnepi gálamûsorban a
napköziotthonos óvoda Ficánka csoportja karácsonyi hangulatot varázsolt a színpadra,
amit a Muravidéki Nótázók
elõadása követett. A fellépõket
követõen Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a
vendégeket, majd Kondákor
Gyula esperes, a zsûri elnöke
méltatta a közmûvelõdési intézmény által kiírt pályázatra
beérkezett 104 alkotást. A Zala
Megyei Közgyûlés részérõl Pácsonyi Imre, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg a
kiállítást.
Kondákor Gyula esperes, a
zsûri elnöke úgy fogalmazott a
kiállított darabokról, hogy a
Teremtõ Isten mûve folytatódik az emberi kezekben.
– Csodálatos alkotásoknak
vagyunk tanúi. Olvassuk a
Szentírásban, hogy Isten, ami-

Küszöbön áll a nap, az az egyetlen nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté.
Hároszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy,
s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi
dolgoké,
S még annak is elég az estéje.
(Wass Albert)

kor megteremtette a világot,
megpihent és megszemlélte,
amit létrehozott és azt jónak
találta. Az egyik alkotás címe
„Az Isteni gondolat”. Itt a zord
istenarcon túl láthatjuk az
isteni agyban a megtestesülést,
Jézus születését, a betlehemi
csillagot és a három királyok
imádását, az isteni gondolat
megvalósulását a szorgos kezek munkájaként, így folytatódik a teremtés az ember által. A kiállított számtalan betlehem is mutatja az isteni gondolat valóra válását, valóra váltója az ember, megmutatja a
megtestesülést, Jézus születését, ami a megváltás minden
hívõ ember számára – mondta
Kondákor Gyula.
Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy az alkotók
már nem csak a betlehemi kép
megformálására
törekedtek
mûveikkel, hanem akadt olyan
pályamû is, ami a betlehemezést, mint népszokást is igyekszik feleleveníteni.
A harminchárom díjazott
részére több intézmény és magánszemély is felajánlott díjakat, így a Zala és Vas Megyei

Önkormányzat, Lenti és Õriszentpéter önkormányzata, a
Lenti Plébánia, a Muravidéki
Magyar Rádió és a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési
Intézet is. Zala Megye Önkormányzata díját vehette át Toplak Terézija Dobronakról, a
Lenti Plébánia díját a zalalövõi
Napközi Otthonos Óvoda Bóbita csoportja, de díjazták a
lenti Móricz-iskola alkotását is,
míg a Muravidéki Magyar
Rádió díját Dohóczki Istvánnénak adományozta a zsûri a
Tolna megyei Faddról. A lendvai mûvelõdési intézet által
felajánlott díjat a nagykanizsai
Bátori Gyula és Parti Péter
fafaragóknak adták. A szintén
szlovén Népújság díját pedig
Zver Adél vehette át Lendváról.
A díjátadó az ünnep elõtt
már karácsonyi hangulatban
telt. Az estébe nyúló mûsort a
zalaegerszegi Lorenzo együttes karácsonyi dalai zárták.
A kiállítás 2011. január 10ig tekinthetõ meg Lentiben, a
Városi Mûvelõdési Központ kiállítótermében.
kt

Karácsony-luxus
Majd a karácsony hozza
végül
Az apró szívek örömét.
De a „bubus” már nagy
szakértõ,
Bírálva
hordja
meg
szemét,
S ha nem drágát hozott az
angyal
Ajak lepittyed és befagy;
Biz édes Jézuskám, te is
már
A luxus terjesztõje vagy!
Jó sok emberöltõvel ezelõtt
rótta papírra fenti sorokat
Arany János.
Lám-lám, már az õ idejében
is megjelent a karácsony-luxus.
A sok-sok „bubus” bizony már
akkor is szakértõ szemmel
vizslatta a karácsonyfa alá került csomagokat: vajon elvárásaiknak megfelelõ ajándékot
hozott-e karácsony angyala.

Azóta, hogy halhatatlan
költõnk megírta ezt a versikét,
nagyot fordult a világ kereke.
Ha már abban az „õsidõben” is
átjárta a karácsonyt a luxus
kísértete, ahhoz képest a „helyzet fokozódik”. Napjaink karácsonya sokak számára kimerül
az ajándékozás gondjában-örömében. Advent lelki elcsendesedése helyett a pláza-járás, a
hipermarketek
gondola-útvesztõiben való, „méltó” ajándék utáni bóklászás a trendi.
S ha eljön a Szenteste, holtfáradt anyukák, apukák lesik
aggódva, hogy nem pittyed-e
le „bubusuk” ajka a csomagok
bontogatásakor.
Arany János ironikus sorait
idézve: biz édes Jézuskánk, ha
akkor, ma igazán a luxus terjesztõje vagy! Segítõd meg van
ezer: pláza, hipermarket, média.
f.l.
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Napok hordaléka… Szolidaritás
Az igazságszolgáltatás malmai

a szájából, s ennek a szervezetnek a részérõl.

Ítéletet hirdettek nemrég a
móri bankrablás ügyében. Közel kilenc év telt el a vérengzés óta.
A Kulcsár-ügyben is megkezdõdött az újabb tárgyalás –
majd tíz év után.
Az igazságszolgáltatás malmai lassan õrölnek. Ráadásul
homok is kerül idõnként a fogaskerekek közé. Mint most is…

Fokozás

Gyûjtögetõ életmód

Hol laknak a megasztárok?
címmel közölt cikket nemrég a
megyei napilap. Már jelzõt sem
találnak az újságok, a televíziók, a rádiók, hogy Szíj Melindát és társait magasztalják.
Nagy sztárok õk. Simándy
József, Sass Sylvia, Melis György,
netán Szörényi Levente csak
ipari tanuló lehet(ett) hozzájuk képest.
2010. decemberében vagyunk, Magyarországon.

Egy bizonyos Haraszti nevû
riporter mondta többek között
a következõ hülyeségeket a Tottenham-Chelsea focimeccsen:
Gomez szedi össze..., a védõnek kell összegyûjteni a labdát… Mintha legalább egy tucattal játszanák a mérkõzéseket.
Az idézett sportcsatorna
egy korábbi közvetítésén, az
Arsenal-Tottenham meccsen
hangzott el az alábbi gyöngyszem: az Arsenal szurkolói
korábban nagyon vadak voltak,
mára megjuhászkodtak.
Én pedig csak meghunyászkodok ilyen hülyeségek
hallatán.

Szélsõség-monitor

Egyedül

December hetedikén reggel a Kossuth Rádióban bizonyos Athena Intézet részérõl
Jászberényi Sándor igazgatóhelyettes (civilben újságíró) és
Domina Kristóf igazgató arról
beszélt, hogy „monitorozzák” a
magyarországi szélsõséges csoportokat.
Hogy mi ezzel a céljuk, az
nem derült ki igazán a riportból, de az igen, hogy néhány
igencsak szélsõséges csoport,
mint például az MSZP, az
SZDSZ, a Hit Gyülekezete, s a
Szcientológiai Egyház nem szerepel a megfigyeltek között.
Csak szélsõjobbos szervezetek.
Az intézet – mint elhangzott – civil szervezet, nem kap
állami támogatást, de a brit és
a holland nagykövetség nagylelkûségére számíthat. Ez a két
ország egyébként idõtlen idõkig vezekelhetne gyarmatbirodalmi múltja miatt, de most
nagy elõszeretettel tetszelegnek a demokráciavédõk Grállovagjai között.
Domina Kristóf egy kis
nemzetközi kitekintésre is vállalkozott. Noha nem derült ki
igazán, hogy mi közük van az
egykori oklahomai vérengzéshez a magyar szélsõségeseknek, megjegyezte: két darab
ember követte el a mészárlást.
Ember és darabszám... Ezek
után egyetlen szó sem hat
hitelesen ennek az embernek

Az MTV 1 reggeli mûsorában hetente váltja egymást
az Obersovszky Péter - JegyesTóth Kriszta és a Süveges
Gergõ - Krizsó Szilvia páros.
Idõnként magára marad valamelyik mûsorvezetõ, mert a
párja, vagy annak gyermeke
beteg lesz.
Megint egyedül vagyok –
mondja ilyenkor a frontot tartó riporter, csak már nagyon
unalmas a szabadkozás. Beérjük egyetlen mûsorvezetõvel is,
de az végre merjen is kérdezni
aktuális riportalanyától.
Az álriportokra és az arra
adott semmitmondó válaszokra nem vagyok kíváncsi.

Megahülyeség

Rajz: Farkas László

Szuperinfo, megainfo, idiótainfo.
Szupersztárok, megasztárok, idióták.

Idõjárás
Elképesztõ, hogy mit mûvelnek egyes tv-csatornák idõjárás-jelentés címén.
Decemberben járunk, s az a
rendkívüli, ha ilyenkor hó esik,
s a hõmérõ higanyszála a negatív
tartományban idõzik tartósan.
Hogyan vészelhetjük át ezt
a napot? – tették fel a kérdést
az idióták, amikor esett 15 cm
hó a napokban.
Mit lenne itt, ha 50 centi
hó esne? Világvége…
Csak sportosan
Az úgynevezett jobboldali
tv-csatornák egyik nagy hibája,

– Kiadtam az asszonynak, hogy küldjön egy házi beiglit
karácsonyra a volt szoci képviselõnknek a börtönbe.
hogy igen gyenge – tulajdonképpen nincs is – a sportrovatuk.
Ilyen méretes ostobaság
hangzott el a minap a HírTV
sporthírei „között: 1-1-es vezetés után szerzett gólt.”
Nem ártana jobban figyelni
a sporthírekre, a tv-nézõk jelentõs részét ugyanis érdekli
ez a „mûfaj”. Egy hír-tv-nél pedig nyerõ lehet a friss és hiteles sportmûsor.
Otthonszülés
Az otthonszülés úttörõje –
jellemezték Geréb Ágnest minap. Épp elég a szülésznõ
gondja, ne tetézzük ostoba minõsítéssel! Hagyjuk meg az
otthonszülés úttörõje címet
a neandervölgyi õsemberaszszonynak.
Köhög a bolha
Nem szavazzák meg a jövõ
évi költségvetést – jelentette be
december 12-én Török Zsolt,
az MSZP szóvivõje. A politikus
– aki azon kívül, hogy a Lolka
és Bolka lengyel rajzfilmsorozat egyik fõszereplõjéhez (a kicsi, akit a nagyobb mindig „szívat”) való hasonlatosságán kívül legfeljebb idõnkénti nyilvános idegrohama miatt érdemes emlegetni – fenyegetése
komolyabb riadalmat nem okozott a kormánykoalíció körében, hiszen a kétharmados
többség garancia a költségvetés elfogadására.
Sokkal nagyobb probléma,
hogy a Fidesz hogyan kezeli a
minõsített többséggel járó „terheket”, hiszen láthatóan megindult a haszonlesõ karrieris-

ták dörgölõzése a hatalomhoz.
Itt, Zala megyében is világosan
nyomon követhetõ a folyamat
(részletek januári számunkban
– a szerk.).
Jó lesz vigyázni! Nehogy
úgy járjunk, mint 2002-ben…
Merevedés
A WikiLeaks tulajdonosa
bolondot csinált a világdiplomáciából. Fényesen bizonyította a régi mondást: „Ahol a politika kezdõdik, ott végzõdik a
tisztesség.”
A feddhetetlen politikusok,
hogy biztosak legyenek a megtorlásban, a szokásos sunyi
harcmodorhoz folyamodtak:
szexuális bûncselekmény miatt
indíttattak eljárást Julian Assenge ellen.
Elgondolkozik az ember: a
kiszivárogtatás elõtt felállt vagy
nem állt fel Julian Assange
„cerkája”? Vagy csak utána lett
veszélyes a nõi szeméremre?
Vasárnapi mese
A
Kereszténydemokrata
Néppárt szeretné, hogy törvény tiltaná a boltok vasárnapi
nyitva tartását.
Kedves KDNP! Ezt paragrafusokkal nem érdemes szabályozni. Ebben az országban
annyi elbutított, primitív ember él, akiknek lételemük a
vasárnapi plázázás, hipermarketezés, hogy reménytelen ez
a vállalkozás.
Évtizedekig tartott az elhülyítés. Legalább ennyi idõre
van szükség a magunkra találásra.
Törvények nélkül…
E.E.

4

ZALATÁJ

A hímzés bûvöletében
– Édesanyámtól örököltem a hímzés szeretetét. Õ 1928-ban végezte el az iskolát, ahol
népi kézimunkát oktattak, így a 30-as években az elsõk között
volt, akik átadták tudásukat az asszonyoknak, köztük nekem is emlékszik vissza Kocsisné Koszorús Anikó
népi iparmûvész, aki
zalaistvándi otthonában fogad bennünket.
Évtizedekkel ezelõtt a családi munkamegosztás keretében a
férfiak faragással, az
asszonyok hímzés útján ábrázolták az érzelmeket és az eseményeket, így több évszáza- A gyûjtõmunka eredménye a Zobordos hagyomány került vidéki hímzés.
tom, a lányoknak, asszonyokmegõrzésre családon belül is.
– A hetvenes években Zala nak, az érdeklõdõknek. Büszmegyében több mint 80 hím- ke vagyok rá, hogy a több mint
zõ szakkör mûködött, ma már húsz év alatt sikerült országocsak három van. 1978-ban tet- san is elismert népmûvészeket
tem le a szakkörvezetõi vizs- kinevelnem – jegyzi meg szegát, majd elnyertem a népi rényen a népi hímzõ
Évekig tanított a zalaegeriparmûvész címet, így már 32
éve vezetem a Zalaegerszegi szegi Ady Endre Általános IsHímzõ Stúdiót. A Kárpát-me- kola vizuális tagozatán. Szlovédence minden hímzését taní- niában, a Muravidék középsõ

részén levõ Dobronakon és a
szlovén-magyar határ közelében fekvõ Radamoson talált
lelkes, tanulni vágyó asszonyokra és lányokra, ahová
mind a mai napig kijár párjával, Konrád Lajos fafaragó
népi iparmûvésszel.
– Zalaistvándra 9 évvel ezelõtt költöztünk, akkor indult
útjára az itteni hímzõ kör, melyet nagy lelkesedéssel vezetek. Minden kedden összegyûlünk, különösen az õsz és a tél
ad lehetõséget arra, hogy kis
közösséggé formálódva együtt
alkothassunk.
A népi iparmûvész hosszú
évek alatt készített munkái bemutatásra kerültek a Göcseji
Múzeumban, a hímzések bejárták az országot. A megszerzett
tudást, tapasztalatot egy tervezett könyvben szeretné összefoglalni.
– A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezésében
lehetõségük adódik a pedagógusoknak a népi hímzésvilág
megismerésére és elsajátítására, de gyér az érdeklõdés. A
tapasztalatom elég szomorú
képet mutat ezen a téren,
pedig a hagyomány csak úgy
élhet tovább, ha azt átadják.
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A hímzés mellett a népi
játékok készítését is szívesen
végzi, többek közt a zalaegerszegi Gébárti Kézmûves Házban várja az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat, valamint
nyári táborokban, ahol fõként
pedagógusoknak mutatja be
tudását.
Török Irén

Dsida Jenõ:

Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
élünk dión, friss kalácson:
Mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymise áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép.
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
1929

Tóth '95
Kft.
Mezõgazdasági
érdekeltségû,
számviteli
és jogi
szolgáltatásokat
nyújtó iroda.
Zalaegerszeg,
Platán sor 18.
Telefon:
(92) 549-831
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Advent…
Elkezdõdött hát!
Megjelentek a forgalmasabb helyeken az építõmunkások, felállították az ízléstelen
elárusító pavilonokat, kitelepültek az árusok, akcióban a
zsebtolvajok is, megszólalt negédes hangszerelésben a mennybõl az angyal, sültkolbász és
gofri illatozik, megérkeztek a
mûszálas pulóverek, mûszõrme kabátok, angyalos gyertyák, kínai játékok.
Szórólapok, reklámterror,
hitelajánlatok, akciók, forraltbor…
Csillogó szemû gyerkõcök
írnak ákom-bákom betûkkel a
Jézuskának, jófej pedagógusok
sorsoltatják a megajándékozandó osztálytársak nevét, a
nagyáruházakban Mikulásnak
öltözött biztonsági õrök osztogatják a tavalyi szaloncukrot a
megilletõdött kicsiknek.
Advent, a sejtelmes, titokzatos várakozás ideje…
Várakozunk, vágyakozunk is!
Javarészt tárgyiasult örömökre, szerzésre, haszonra,
forgalomra, birtoklásra!
Mára az örömszerzés szinte
kizárólagos módja a birtokbaadás, a vágyak a megszerzésre
irányulnak, a boldogság feltétele a tárgyak, eszközök, anyagi javak tulajdonlása.
Az ember és javai, akárcsak
a nyelvtanban a birtokos szerkezet, birtok és birtokos…
A nyiladozó értelmû kisgyermek elsõ karácsonyi élménye, hogy mit hoz a Jézuska,
ami az enyém, az csak az
enyém, az nem másé.
A szegény irigyli, talán gyûlöli a gazdagot, a gazdag lenézi
a szegényt, írástudatlan, félállati szintû bûnözõk válnak
irigyelt sztárokká Mercede-

Nátrán Attila

Méhész méhtenyésztõ
8897 Söjtör Deák Ferenc út 11.
Tel.: +36-30-622-2291
Tel.: 92-369-026

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

sükben, pusztán mert egyik
ember több tárgy, nagyobb
érték birtokosa, mint más
emberek.
Ölünk, gyilkolunk, cselt vetünk, hogy birtokunkba jussanak a tárgyiasult javak, gazdát cseréljenek értékek, ha
más módon nem, hát a nyers
erõ törvényével.
Nyerni, kapni, megszerezni, birtokolni, megvédeni, félteni javainkat, ez mára életpályamodell.
A siker fogalma eggyé vált a
tárgyak, anyagi javak birtoklásával.
Az érték kizárólagosan
anyagi jellegû, tárgyiasult, mérhetõ, számokban kifejezhetõ,
adható-vehetõ dolog lehet.
Ennyi maradt.
Mármint az emberbõl, a
homo sapiensbõl.
Errõl szól ma minden, errõl szól az Advent, az akciók,
reklámok, arany, ezüst, bronz,
lassan októbertõl kezdõdõen
bakelitvasárnap…
Lihegõ, rohanó, otromba dobozokat cipelõ eltorzult arcú
szörnyek évadja, haszonlesõ kufárok, prédára váró adóellenõrök, didergõ árusok, a kacatot
óvó õrök, eladósodott, kétségbeesett családok, akciók lázában
égõ, felhergelt csõcselék…
Advent.
Ennyi maradt?
-najó-
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Piroska

Amúgy békés ember vagyok, de rendesen ki tud hozni a sodromból az emberi butaság, a szándékos rosszakarat és a megtévesztés.
Utóbbiból két példa:
Szódavizet ízesítendõ vásároltunk egy üveg sûrítményt.
A vásárláskor még szamócának tûnt (ezt igazolandó a képet is megnéztem a címkén),
sõt: fogyasztáskor is. Kellemes, finom ital.
Feleségem azonban rábökött az információhiányban
cseppet sem küszködõ feliratokra: bodzalével színezve.
Nem baj, legyintettem, az is
ízletes, egészséges. Ám kicsit
lejjebb más is olvasható:
színezék (szõlõhéj kivonat).
Na most: ez vagy az? Avagy
mindkettõ? De hát akkor hol
marad a szamóca? Csak nem
Piroska gyûjti még most is az
erdõben?
A másik egy kolbászféleség. Aprócska címkéjén a
felirat: „100 gramm termék
120 gramm hús felhasználásával készült”. Itt már az
egyébként is hiányos matematikatudásom okozott elsõsorban gondot. Ha ugyanis
10 deka (mit grammozzak?)
kolbászban 12 deka hús van,
akkor az miért nem 12 deka?
Gyanítom, olyasféle trükk lehet mögötte, mint a négy, hat
vagy nyolctojásos tészta ese-

tében (egy zacskó, egy kiló,
egy dagasztóüstnyi liszthez
kell a tojás?). De még akkor is
eggyel több a differenciálegyenlet ismeretleneinek hoszsza (ha egyáltalán van efféle
benne): mennyi a zsír, menynyi a fûszer, mennyi a többi
összetevõ súlya?
Érzem, egyszer ezt is meg
fogom érteni, s úgy leszek,
mint Karinthy a lányokkal. Õ
fölnõtt lett, én pedig engedelmes fogyasztóvá növöm ki
magam gyermeteg hitembõl…
Zatkalik András
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Dickens olvasása közben
Az évek jönnek, mennek,
s lelkünk egyre kérgesedik.
Olyannyira, hogy évente legfeljebb tucatszor „öltöztetjük
ünneplõbe” szívünket. Mint
például karácsonykor vagy
egy-egy nevezetes familiáris
napon. Oly könnyen megyünk el egymás mellett, akár
az égbolt végtelen óceánját
szelõ gépmadarak.
Keressük a fogódzót, de
csak elvétve találjuk, s „lélektõl lélekig” ritkán jutunk el.
Akkor is kétkedve, görcsösen,
félig a már megszerzett barátság, szerelem kötelékének
föllazulásától, elvesztésétõl.
Mondhatnánk: ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség,
mert beépült velõnkbe, életünk részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza, ki befelé fordulásnak, megint más elidegenedésnek és így tovább.
De vannak fogódzók, s
oly jó azokat megtalálni!
Kinek a Szentírás, kinek társa
újrafelfedezése, kinek kedvenc állata vagy egy emlékezetes könyv az.
Magam – immár harminchárom éve – Dickens Karácsonyi énekét lapozom fel.
Csaknem betéve tudom már
veretes sorait (éppúgy, mint
az életszemléletemet meghatározó többi íróét, költõét),
mégis újként hat rám. És
amikor Jacob Marley szelleme megjelenik a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge elõtt, úgy érzem, hozzám
is szól. Idézem: „… minden
keresztény lélek, amely becsülettel dolgozik a maga kis
körében – akármi legyen is
az –, túlságosan rövidnek
fogja találni halandó életét
ahhoz képest, hogy milyen
töméntelen lehetõség van
benne arra, hogy hasznossá
tegye magát!” Erõt ad, s hitet
a hitetlen, vad világban és felvillantja elõttünk a tett értelmét. Ezek azok a pillanatok,
amikor – összegezvén egy
lepergett esztendõt – szégyellem magam, mert rádöbbenek vétkes mulasztásaimra.
És ugyanakkor kapom a lendületet is, melyet – ha megmegakaszt is valami –, sokáig
megtartok.
Fred, Scrooge unokaöcscse ezt mondja: „… úgy gon-

doltam rá (ti. a karácsonyra),
mondom, mint a jó napokra; mint az egyedüli napokra az esztendõ hosszú során,
amikor minden ember mintha csak közös elhatározással
nyíltan kitárná bezárt szívét,
és úgy gondolna a nála kisebbekre, mint akik igazán
úti társai a sír felé és nem
másfajta lények, akik másfelé utaznak.” Dickens itt
valami olyat ír, ami mellett
könnyen elsiklunk: ugyanabban a hajóban utazunk
mindannyian! Ifjak és vének, gazdagok és szegények,
egészségesek és betegek. S
mégis: évente csak egyszer,
karácsonykor lennénk képesek kitárni a „bezárt” szívet?
Mi az a titok, mely a zárat
nyitja? És mi az, mely õrzi
kulcsát?
A második szellem, miután a fokozatosan megtérõ
Scrooge két rongyos, sovány
gyereket „sápadtan visszahõkölve” pillant meg, ezeket
mondja: „Az Ember gyerekei
(…) És belém kapaszkodnak,
hozzám menekülnek a szüleik elõl. Ennek a fiúnak a
neve: Tudatlanság. Ez a lány
a Szükség. Óvakodjál (…)
legfõképp ettõl a fiútól, mert
a homlokára a pusztulást
látom felírva – hacsak ki
nem törlitek ezt az írást”.
Sebtõl, megalázottságtól,
jogtól fosztott környezetünkben de nagyon meg kellene
hallgatni a jelen karácsonyának szellemét! De bízzunk:
ne csak õ láttassa velünk a
Pusztulás apokaliptikus képeit! Ha pedig mégiscsak õ
lenne erre képes, úgy óhajtom: jelenjen meg szent karácsonyunk éjjelén mindannyiunknak!
Félek, sokunknak mégis
találkoznia kell a dermesztõen néma harmadik szellemmel, akihez így kiált Scrooge:
„– Jobban félek tõled, mint
valamennyi kísértettõl, akit
eddig láttam. De mert tudom, hogy javamat akarod,
megérhetem még, hogy más
emberré legyek, mint aki
voltam…”
Ha pedig ez a megújulni
vágyás munkál bennünk, akkor lehet még jövõnk…
Zatkalik András

2010. december 16.

A 7 csoda között

A képen láthatók: Budavölgyi Kálmán, Fliszár Károly, Rajnai
Miklós, Szemenyey-Nagy Tibor, Szabó József és Kincses
Sándor.
A Nagy-Magyarország Emlékmû is Nagykanizsa 7
csodájának egyike lett, az
épített emlékek kategóriájában a legtöbb szavazatot
kapta.
A díj átadására a NagyMagyarország
Emlékmûnél
november 16.-án került sor.
A díjat Rajnai Miklós, a

szoborbizottság elnöke vette át.
A szobor az itt élõ emberek dicsõsége lett! Az emlékmû visszaállítását több mint
tízezer ember adományából,
önzetlen munkájából sikerült
megvalósítani. A magyar egyetemes örökség szolgálata szép
és emberhez méltó feladat.

Minden kedves partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

HIRDETÉSÉT

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

www.zalatajkiado.hu
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Advent a nagycsaládban
Meglepetés minden este
A klasszikus értelemben
még nem az „igazi nagy” család
Paksa Gergelyéké, ám úgy
tûnik, legjobb úton vannak afelé. Már most is tisztes létszám
üli körül az ünnepi asztalt, négy
kisgyermekükkel környezetük
érdeklõdését váltják ki. S várhatóan lesznek õk még nagyobb
család is, hiszen – ahogy vallják
s ahogy az esküvõjükön hitet
tettek – elfogadják az Úr ajándékait. Bocföldei otthonukban
koraesti adventi hangulatba
cseppentük. Az aprónép még
csekély érdeklõdést tanúsít a
közelgõ alvásidõ iránt, ki-ki felvillanyozva teszi hozzá a kis
riportocskánkhoz a magáét, a
nagyobbacska pár szóval, a kisebbek egy játékkal, építõkockával, a még apróbb „csak” egy
mosollyal. No és várják az est
meglepetését. Az is eljõ hamarosan…
– Mi inspirálta a nagycsalád
létrejöttét? – adódik a kérdés,
ami nekünk, kiscsaládosoknak
– valljuk be – érdekes életforma, számukra viszont maga a
kérdés fura. Hiszen ez olyan
természetes... A fiatal házaspár
egyike sem nagycsaládban nõtt
fel, mégis sok gyermeket akartak kezdettõl. A férj, Paksa Gergely faipari mérnök, egy nagy
bútorkellék-kereskedelmi cégnél a marketing területén mûszaki támogatás a feladata.
Hogy mi is értsük, kicsit egyszerûbben: a termékeiket keresõ
partner-vállalkozásokkal ismerteti a cég kollekcióját s szaktanácsokat ad számukra. A többi
idõ mind-mind a családé. Ez
életforma.
– Gyermekkoromban cserkészkedtem, mindig sok-sok
gyermek közt éltem – meséli a
férj. – A feleségem, Furján Éva –
aki házasságkötésünkkor természetesen felvette a Paksa
Gergelyné nevet – szintén cserkész volt. Kirándulások, táborok és sok-sok érdekes csoportos program színesítette a napjainkat. Így természetes, hogy
továbbra is sok-sok gyerek közt
szeretnénk élni az életünket, s
így kicsit magunk is gyerekek
maradunk.
– Hogyan találtak egymásra?
– A diplomám megszerzését
követõen 2002-tõl polgári szolgálatot teljesítettem a Jézus
Szíve ferences plébánián. Éva
kántorként dolgozott ugyanott
és a közös gondolkozás összehozott minket…
S jöttek a gyerekek négyen,
szépen sorban. A legidõsebb
Rebeka 6 éves, a Köztársaság
úti Szent Család óvodába jár.
Évvesztes lévén jövõre kezdi az
iskolát a Mindszentyben. Már
most élénken érdeklõdik, hogy

hányat kell addig
még aludni… Már a
négyéves Levente,
az egyetlen fiú is
óvodás. Annamária
két éves, a legkisebb, Borbála pedig épp riportunk
készültekor
volt
egy éves.
Éva
asszony,
ahogy mondja, sok
kis szakmával rendelkezik. Eredetileg bõrdíszmûvességet tanult, majd
virágkötõ szakmát
szerzett. A középiskolával párhuzamosan Nagykanizsán kántorképzõre járt, s már három gyermek mellett végezte el a
szombathelyi tanítóképzõt, a legkisebbel a pocakban A háziszentély elõtt a család.
diplomázott.
– Milyen tervekkel várják azt válaszolhassák, hogy boldog
a jövõt?
gyermekkoruk volt!
– Szívesebben tanítanék in– Nem lehet egyszerû a
kább, hiszen a kántori feladatok hétköznapi élet…
legtöbbször éppen esténkén,
– Nagyon sokat segítenek a
hétvégén és ünnepeken vennék nagyszülõk, nélkülük nagyon
el az idõmet, amikor együtt a nehéz volna. A logisztika, igen,
család. Amíg lehet, addig min- ez nem egyszerû – meséli modenképpen szeretnék a gyere- solyogva Gergely. – Egy hétszekekkel maradni… még két évig mélyes autónk van, így megoldegész biztosan!
ható a közlekedés. A két na– Vagy még tovább, ha…
gyobbacskát munkába menet– Igen, könnyen lehetsé- jövet viszem-hozom… S késõbb?
ges, hogy többen leszünk. Bár Majd az is megoldódik!
egyelõre azt érezzük, hogy fel
Mint ahogy megoldódott az
is kell õket nevelni – fontol- otthonteremtés kérdése is. Ahogy
gatja Éva.
kinõtték a negyedik emeleti
– Öt éven belül született a lakótelepi lakást, úgy adódott a
négy gyermekünk… Több nagy- lehetõség, hogy 2007 nyarán
családos barátunk van, de nem nagyszülõi segítséggel ebbe a
ismerünk senkit, ahol ennyire tágas, kertes házba költözzenek,
sûrûn követték volna egymást. bár volt még rajta tennivaló
Sokan, a kisebb családban élõk bõven. Már várhatják a karátalán azt gondolják, hogy mi csonyi vendégeket… A nagyszülemaradunk a úgynevezett sza- lõkkel, testvérekkel, ha a költözbadidõrõl, holott nekünk épp ködések miatt kicsit szétszóróez az életforma jelent mindent! dott tágabb családból nem is
Bõven adódik feladat, de négy tud mindenki eljönni, akkor is
gyermek neveléséhez nem négy- akár tizenhatan is körülülhetik
szer annyi idõ szükséges… – fû- az asztalt a közel 50 négyzetzi hozzá Gergely.
méteres nappaliban. Az otthon
– Számos elõnye is van a és a gyerekeknek az udvar, igen,
nagycsaládnak – folyatja Éva. – ezek fontosak. De korántsem az
Hiszen a gyerekek már egymást anyagiasság körül forog itt a
is nevelik, segítik, támogatják, világ. Nem a laptop, nem a
és egymás példájából okulnak plazmatévé jelenti az értéket.
és építkeznek.
Apropó, TV-jük nincs is. Mindig
– Mikor lehetnek kettesben? érdekes program a diavetítés.
– Igazából este kilenctõl. Igen, többnyire a hagyományos,
Ilyenkor átbeszélgethetjük mind- kézzelfogható kütyüvel és diaazt, ami kettõnkre tartozik. filmmel, nem holmi „színes-szaSzükséges a feltöltõdés, hogy gos” PDF-es komputerizált válazután folytathassuk! Hiszen tozatban. No és a mesélés. Hicsakis együtt, ketten vihetjük szen rengeteg érdekes, tanulvéghez, amit elterveztünk! A ságos mese létezik az aprónép
gyerekeknek példaképekre és okulására – ami nem mindig
példára van szükségük és mi ezt mondható el a TV-n közvetített
szeretnénk nyújtani nekik! S ha „mesék” özönérõl. Ugyancsak
megkérdezik õket 20 év múlva, érték a nyári táborok sora.

Rokonok, barátok „csereüdültetik” egymást. Évente visszatérõ program a Balatonra nézõ
Óbudaváron a magyar „Schönstatti család” tábora, amelynek
a közös programok, tapasztalatcsere mellett legfõbb célja
a szülõk közti kapcsolat elmélyítése.
Valamiképp olyan elképzelhetetlenek tûnik… mégis ide
kívánkozik a kérdés:
– Ebben a szép és békés
családban is megcsörrent már
a kanál?
– Természetesen nálunk is
elõfordulnak nézeteltérések. De
sosem mehet le a nap kibékülés
nélkül, s ha a gyerekek ennek
tanúi voltak, akkor lássák, tapasztalják meg azt is, hogy milyen a bocsánatkérés, milyen a
kibékülés! Ez nagyon fontos,
ugyanúgy, mint az, hogy ha
nagy ritkán muszáj valamelyik
gyermeket a csínytevéséért megbüntetni, a büntit mindenképpen az a szülõ oldozza fel, aki
azt kiszabta! Tehát ne legyen
„büntetõ” és „feloldó” szülõ!
Nincs semmi baj azzal, ha néha
adódnak összezördülések. Hiszen a gyémántok is csiszolják
egymást, ahogy összeérnek.
– Készülnek már a karácsonyra?
– Nálunk az egész Advent a
készülõdés jegyében telik. Felváltva eljárunk a hajnali misére,
itthon pedig a háziszentélynél
minden este közösen éneklünk,
és kibontunk egyet-egyet a rajta
levõ ajándék-tasakokból.
S hogy milyen meglepetést
hozott a ma esti tasak tartalma? Nos, ez talán már nem is
meglepetés: örömöt az egész
családnak.
-f-
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Hiányos tényismeret, hamis érvek a nyugdíjvitában
„Nyugdíj”-tüntetés

– Mi már rendben vagyunk nyugdíjilag, azért demonstrálunk, hogy a Mesterházy meg a Gyurcsány Ferike nyugdíját
el ne lopja az Orbán!...
Farkas László illusztrációja
Amióta a kormány bejelentette a nyugdíjrendszer változásának részletes szabályozását, egyre dühösebbek az ellenzõk. A kormányt a magánnyugdíj-kasszák kisajátításával,
több millió állampolgár meglopásával vádolják. Csomagküldõ Bokros Lajos is szólásra
emelkedett. A piacok is a féloldalas tájékoztatást kapják,
emiatt romlottak a finanszírozási feltételek.
A legújabb fejlemény, hogy
a polgári oldal közgazdászainak globalista hajlamú szereplõi is aggódásba kezdtek. A
forradalmi hevületet fájlalják.
Úgy tesznek, mintha ez a nagyívû átalakítás elhúzható lenne.
Ezzel szemben az igazság az,
hogy ezt is egy jól irányzott
törvénnyel lehet megoldani
egy lépésben, hasonlóan az
árokugráshoz, ami szintén csak
akkor sikerül, ha jól elrugaszkodtunk a talajról. Itt sem és
ott sem megy két, vagy három
ütemben.
A zavarokat a hiányos tényismeretre épített hamis érvek
sokasága okozza. Erre építenek, ebben bíznak a maradásban érintettek. Hiányos tudásra építik hamis érvelésüket. A
helyzetben hasznos a tények
dolgában rendet tenni. Találó
mondás, hogy egy esetre vannak különféle verziók, meg
vannak a valós tények. A valós
tények ismerete leszûkíti a
verziógyártás esélyeit. A nyugdíjrendszereket a modern államok (legelõbb a bismarcki
Németország) hozták létre,
kezdetben a közszolgálatban,

késõbb az ipari cégeknél. A
nyugdíj tipikus városi jelenség
volt kezdetben. A falun lakó,
gazdálkodásból élõknél a generációk együtt élése biztosította az öregkori ellátást. Ennek évszázados hagyományra
épülõ kialakult rendje volt. A
székely hagyomány szerint a
legkisebb gyermek örökölte a
szülõk háztartását és birtokát.
Az õ kötelessége volt a gondoskodás a szülõkrõl idõs korban.
A bevezetett nyugdíjrendszerek tõkefedezet
alapúak
voltak. Az életpálya alatt a
munkavállaló és a munkaadó
egyaránt pénzt tett az alapba,
ami halmozódott, a hozamok
tõkésedtek. Ezt a rendszert vették át hazánkban a monarchia
idején és mûvelték tovább a
Horthy-korszakban. Az alapok
idõközben vagyont halmoztak
fel (részvények, bérházak).
Rákosi volt, aki államosította a nyugdíjbiztosítókat. A vagyont belemosta az állami költségvetésbe, ahol az szõrén-szálán eltûnt. Rossznyelvek szerint a Szovjetunióba ment jóvátételként.
A nyugdíjreformon most
szörnyülködõ LMP-s pártvezér
ismerhetné legalább a családi
legendáriumot, hiszen felmenõje volt az egyik párt vezetõje
az 1948-as pártegyesüléskor,
ami teret nyitott a nyugdíjalapok vagyonának elkommunizálásának. Kényszerbõl vált
ezután a rendszer felosztó-kirovó elvûvé. Pénzügyi nehézségek ebbõl hosszú ideig nem
származtak, mert nagy létszámban áramlottak vidékrõl

az iparba, és váltak a rendszer
befizetõivé. A fiatalokat az
iparba terelték, az öregek maradtak falun. Utóbbiak gondoskodás nélkül.
Az ideológia közben azt
hirdette, hogy a szocialista
állam érdeme, hogy gondoskodik a nyugdíjakról. Fizetni
kezdetben nem sok idõs embernek kellett. A nyugdíjkassza
többleteit rendre elszívta a
költségvetés, amit az átláthatatlan állami pénzügyi rendszer gondosan eltakart. Csehák Judit egy, a '80-as évek
közepén tett elszólásából tudjuk, hogy még akkor is 6 milliárd forint volt a többlet (mai
értéken több mint százmilliárd forint).
Azt is tudjuk, hogy a lakosság fogyása 1981-ben kezdõdött. Egyre kevesebben léptek
munkába és egyre többen lettek nyugdíjasok. A kassza többletbõl növekvõ deficitbe fordult, amit az adókból kellett
kipótolni. A baloldal a nyugdíjas réteget saját szavazó bázisának tekintette, ezért titkolta a valós pénzügyi adatokat.
1998-ban azonban a szocialista-liberális kormányzat 19-re
még lapot is húzott, amikor kötelezte a frissen munkába lépõket a magánnyugdíj-pénztári befizetésekre. Ez a pénz is
kiesett a szolidaritás alapú kirovó-elosztó rendszerbõl, a
költségvetés egyre nagyobb részét emésztette fel a nyugdíjkassza.
Ahogy mára kiderült, nem
tették ezt önzetlenül a szocialisták, hiszen az irányításba saját kádereiket ültették, akik a
pénztárak mûködtetésére és a
pénzügyi szolgáltatásra valószínûtlenül sokat költöttek. A
polgári kormány 2002-ig a gazdaság dinamikus növekedése

miatt tudta pótolni a hiányokat, úgy, hogy még az államadósság szintje is csökkent.
2002 után a gazdaságpolitika
új fordulatot vett, rohamosan
nõtt az eladósodottság, drágult
a finanszírozás. Az egymást követõ megszorítások nem voltak elegendõek a hiányok fedezetére. A piac becsõdöltette
az államot 2008 õszén.
Amikor az MSZP berzenkedve tiltakozik, megfeledkezik a népesség fogyásában játszott családellenes szerepérõl.
Márai gondolatiságát idézve: a
zsákmányt azonban védi. Több
száz kádere kap milliós fizetést
a nyugdíjkasszáknál, mint „menedzser” és testületi tag. Költenek magukra bõven. Emlékezzünk: nemrég még az egészségkasszát is privatizálni óhajtották. Csak hajszálon múlt,
hogy megmenekült. Érveikben
viszont négymillió állampolgárra hivatkoznak. Ezek jó része nincs pontosan tisztában
az elmúlt hatvan év nyugdíjtörténelmével. Kiszámítható volt
ugyanis, hogy a két ellenérdekeltségû rendszer elõbb-utóbb
karambolhoz vezet. Ez történt
a válság kitörésekor. Kárt kell
most menteni, hogy a még nagyobb kár megelõzhetõ legyen, hogy tíz év múlva is legyen nyugdíjra pénze az államnak, egyúttal a költségvetés
helyzete is egyenesbe kerüljön.
Nem szabadna hagyni, hogy a
nyugdíj és országmentõ reformot magánérdekek miatt valótlan színekben tüntessék fel.
Nem elég jót akarni és tenni,
de jónak is kell látszani. A hazugság, ha sokat ismétlik, része lesz a köztudatnak. Megkerülhetetlen, hogy eredményesen
küzdjünk a hamis tudat ellen.
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

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!
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Az aprófalvak jövõjéért
„Amit tudunk, állítsuk elõ és használjuk fel helyben!”

V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár szerint
tarthatatlan a helyzet.
A Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény szervezésében, mintegy száztíz polgármester részvételével tartották meg november 26-án
Tófejen az Aprófalvak, települések sorsa, jelene, jövõje
címû konferenciát. Számos
kérdés terítékre került. Öszszegzésként
elmondható,
hogy az utóbbi jónéhány évben megromlott helyzetû
aprófalvak sorsa nem szívderítõ, ugyanakkor a helyzet
reménykeltõ. A negatív folyamat visszafordítható, ám
ehhez találkoznia kell a kormányzati és az alulról jövõ
szándékoknak.
A konferencián részt vett
V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, akit arról
kérdezett lapunk, hogy mit
tud ígérni a kormányzat, miben bízhatnak az aprófalvak
a következõ négy évben? Hiszen olyan aggály is elhangzott, hogy magukra maradnak az aprófalvak…
– Nem maradnak magukra, hiszen a minisztérium
már a névválasztással is deklarálta, hogy a vidékfejlesztés
korántsem valamiféle mellérendelt elem a kormányzati

politikában. Az, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium neve Vidékfejlesztési-re
változott,
már önmagában jelzi: magának az agráriumnak, a mezõgazdaságnak is az egyik legfontosabb célja, hogy a vidék
megmaradását szolgálja. Már
az elsõ intézkedéseink arra
irányultak, hogy a helyi termékek elõállítására, feldolgozására, értékesítésére rakódó adminisztratív terheket
csökkentsük. Nem szeretnénk „pápább lenni a pápánál”, ám ha például Ausztriában közvetlenül lehet értékesíteni a helyi termékeket, akkor azt idehaza mi is meg
fogjuk engedni. A földalap
létrehozása szintén azt célozza, hogy a kis- és közepes
gazdaságok juthassanak majd
állami földhöz. Illetékmentessé tettük a gazdaság-átruházást, ez azt segíti elõ,
hogy például apáról fiúra
szállhat a birtok, s ne csak a
vagyon maradjon együtt, hanem éljenek tovább a kialakult hagyományok, mezõgazdasági tradíciók. Mindemellett a jövõben kiírandó
pályázatok során a kisebb

www.zalatajkiado.hu

Száztíz polgármester konferenciája… Telt ház a tófeji
közösségi házban.
üzemméreteket, a családi
gazdaságokat szeretnénk támogatni. Támogatjuk a helyi
élelmiszertermelés megalapozását, a termékek helyi
feldolgozottsági szintjének
emelését. A közbeszerzési
törvény módosítása is azt
szolgálja, hogy a helyi termékeket be lehessen vinni a
helyi iskolák, óvodák és további intézmények étkeztetésébe, így az érte kifizetett
pénz helyben maradjon.
Nagy lehetõséget látok abban is, hogy kihasználják a
falvakban az alternatív energiatermelésben rejlõ lehetõségeket, s az ehhez kapcsolódó pályázati forrásokat. Reményeim szerint a biomaszsza-termeléshez, energianövény-ültetvények mûveléséhez is jelentõs közmunkaprogramokat is kapcsolhatunk majd. Az apríték-fûtõmûvek támogatásával pedig
az intézmények kiválthatják a

gázenergiát, ezáltal a fûtési
költségeket akár töredékére
csökkenthetik.
– Mit tehetnek saját erejükbõl az elnéptelenedés
veszélyébe kerülõ, munkanélküliséggel
küszködõ
községek?
– Javaslom, hogy tekintsék át azokat a nagyon jó
példákat, amelyek szerte az
országban mûködnek, amelyeket egyes települések felmutathatnak, vagy akár a
szociális gazdaságok, szociális szövetkezetek, értékesítési
szövetkezések példáját... Keressék azokat a mintákat,
hogy az öngondoskodás fejlesztése területén hol találhatnak követendõ példára. A
fõ szabály az, hogy amit megtermelhetünk, azt ne máshonnan vásároljuk meg, hanem termeljük meg magunk
úgy élelmiszerben, mint
energiában egyaránt.
-f-

Süldõk elõjegyezhetõk
Törzsállományból,
húsfajta 25-30 kg-os süldõk
folyamatosan kaphatók.
Ár: 550 Ft/kg,
takarmánygabonát beszámítok!

Érdeklõdni: 92/393-577, 06/30/478-6485
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Az idõ nem múlik
A Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem vendége volt 2010. december 3.án Murguly György kutató-publicista Nagykanizsán.
A szakember a Gondolatok
az emberrõl és a mindenségrõl címû könyvét ismertette,
amelyben (az idõ nem múlik)
Albert Einstein speciális relativitáselméletének cáfolatát adja.

A könyv részletes és lelkiismeretes kutatómunka gyümölcse, tudománytörténeti szempontból is fontos és átgondolásra érdemes. Lehetséges út a
megismerés és az átértékelõdés felé. Sokszor a letisztult
logika veszélyesnek tûnik, de lehetséges iránytû a valóság megismerésének egyszerû útján.
A könyvet ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Murguly György (jobbról) és Rajnai Miklós, a szabadegyetem
szervezõje.

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

2010. december 16.

„ 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.)
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! ***
„ 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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Kacsa Kázmértól a Keresztury hagyatékig
Több évtized a kultúra szolgálatában

A számtalan mese egyikének jelenete tárul elénk.
Vannak olyan életutak, melyeket átszõ a nemzedékek
nevelése, értékek gondozása,
úgy, mint Nyakasné Túri Kláráét, akinek sok éves kulturális
tevékenysége egy kivételes,
példamutató pályát ölel fel.
Zalaegerszeg közismert és tisztelt polgára ma már a nyugdíjas éveit éli és szívesen osztja
meg velünk átélt emlékeit.
– 1926 októberében, egy
Somogy megyei kis faluban
Tabon születtem (ma már város), ahol édesapám az ottani
téglagyárban fõgépészként kereste a kenyérre valót. Édesanyám elõkelõ blúz szalonban Az alkotóházban lévõ
dolgozott varrónõként Buda- Keresztury Dezsõ mellszobor
pesten, ahonnét gyakran ho- társaságában.
zott nekem könyvet, így kez- tári munka széles ismeretdõdött az olvasás iránti szere- anyaggal bíró és gyakorlati
tetem. Iskolai tanulmányaim megvalósítást tudó embert igéelsõ éveit ott, e kis településen nyelt, melynek következmévégeztem – kezdte az életérõl nyeként számos kulturális kezszóló beszámolót.
deményezés köthetõ a nevéhez.
E színes életpálya magába
– 1968-ban a József Attila
foglalja a felnõtt kor történé- Városi Könyvtár vezetését bízseit, a munkát épp úgy, mint a ták rám. Elsõsorban a környékférj halálát, a két kisgyerekkel beli iskolásoknak találtam ki
történõ élet folytatását akkor, a rendhagyó könyvtári foglalkoháború idején.
zásokat, mintegy kiegészítve
– Az ötvenes évek elején az oktatást, a szükséges irodatiszti klubban tevékenykedtem lom összegyûjtésével, játékokkönyvtárosként, majd ismét kal, fõként göcseji mondókákférjhez mentem és Zalaeger- kal és dalokkal. 1970-ben indíszegre költöztem. A könyvek- tottam útjára a mára már hakel kötött barátságom eredmé- gyományteremtõ vers-és mesenyeként, a szakszervezet mun- mondóversenyt. Ezen kívül vekásotthonában, késõbb a me- télkedõket szerveztem, hogy
gyei, végül a városi könyvtár- népszerûsítsem az iskolások
ban dolgoztam. Közben a mo- körében a könyvek és az olvazigépész vizsgát is letettem – sás szeretetét – sorolta a munhallottuk e színes élettörténet kával gazdag évek tartalmát.
folytatását.
Állandó jelleggel képezte
Mint megtudtuk, ez idõ tájt magát annak érdekében, hogy
a sokoldalúság jellemezte a az akkor új oktatási módmindennapokat, hiszen a könyv- szerhez kapcsolódni tudjon

szerteágazó könyvtárosi munkájával.
A következõ évek tevékenysége kiegészült az illusztrációs
bábjátékkal, amely jelentõs
hangsúllyal bírt Nyakasné Túri
Klára életében, aki mint vallja:
„A bábok és a játékosok az én
második családom…”
– A sok értékes és érdekes
játékot sajátkészítésû bábozással egészítettem ki, elsõként
síkbábokkal. E munkafolyamatba nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az iskolások és
megszülettek az elõadások is.
Így történt, hogy 1971-ben
megalakult a Kacsa Kázmér
Bábszínház, a Zalaegerszegi
Ifjúsági és Úttörõházban. A
szöveget könyvbõl, de a történetet a mi ötleteinkbõl adtuk
elõ, sok ízben tettük ezt tévés
szereplések alkalmával, mint a
népszerû Ki-Mit-Tud?-on – emlékezett vissza a bábok szerelmese, akit a zalai gyermekek
úgy emlegettek: „bábos Klári néni”.
Sorra jöttek az elismerések,
a bábelõadások és a bábos
továbbképzések megyei vetélkedõkön, bemutatókon, majd
országos lehetõségek alkalmával, de még a határon kívül is.
1977-ben Kiváló Népmûvelõ
oklevelet, 1978-ban a Népmûvelési Nívódíjat kaptak, de sajnos három év elteltével próbalehetõség nélkül maradtak,
és felbomlott a lelkes kis
csapat.
– A Kacsa Kázmért követõen a Bajazzo Bábcsoport 1982ben, immár felnõtt tagokból
folytatta e játékos alkotómunkát. Több mint 50 darabot mutattunk be a tizenhárom év
alatt, itthon is és külhonban
egyaránt, és megkaptuk a kiváló minõsítést két ízben – ismertük meg a következõ évek
történéseit.
A kultúra szolgálatában végzett több évtizedes tevékenységét életmû-kiállítás keretében mutatták be, a városi mûvelõdési házban 1995-ben,
ahol találkozhattunk Pávakirállyal és a Békakirálykisaszszonnyal is. Az átélt és összegyûjtött értékeket könyvbe foglalta, majd az olvasó elé tárta,
Gyermekkönyvtári módszertani füzetek formájában, Bölcs
Bagoly címmel, összesen tizenegyszer.

– 1978-ban egy nemes és
megtisztelõ feladattal egészült
ki az addigi munkám, hiszen
rám bízták a Keresztury Emlékkönyvtár, majd a Jánka-hegyen
lévõ Keresztury-ház gondozását is. Azóta is szeretettel és
lelkesen ápolom a 8000 kötetet magába foglaló könyvtári
gyûjteményt, valamint az értékes és tartalmas múltat õrzõ
tárgyakat és írásos emlékeket,
kiegészítve az általam készített
hangfelvételekkel és videókkal, melyek Keresztury Dezsõ
személyéhez köthetõk – utalt e
nagy tudós barátságára.
Így a megyeszékhely egyik
dombján, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alkotóházában, számtalan alkalommal tartanak rendezvényt, és fogadnak középiskolásokat, érdeklõdõket, akiket Nyakasné Túri
Klára kalauzol a sokat látott
falak között.
– Dezsõ bácsi iránti tiszteletem és elkötelezettségem jeléül, Kerkay Katalin tanárnõvel együtt 1999-ben, a Keresztury Irodalmi Kör megalapítását kezdeményeztük, amely
azóta is teret ad a kultúra
kedvelõinek a találkozásra és
az együttgondolkodásra, neves
vendégek közremûködésével –
tudtuk meg Klára asszonytól, aki
ma is lelkes kulturszervezõ.
A nyolcvanas és kilencvenes években számos alkalommal jutalmazták munkáját, melyek között a legjelentõsebb
1992-ben a „Gyermekekért”
kitüntetés, majd négy esztendõ elteltével a Városi Kulturális
Nívódíjat is átvehette. 1997ben, Sólyom László köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársaság Érdemkeresztet adták részére. Ez év nyarától a Zalaegerszegért Lokálpatrióta Díj is jelzi sokoldalú
kulturális munkásságának elismerését.
„A nagy költõ, akkor lesz
mesterré, ha, baráti és utódi
szívekben él, talán élek majd
egy kicsit én is Klára asszony
szívében…” – írta egyik könyvében Keresztury Dezsõ, Nyakasné Túri Klárának, akinek
értékteremtõ életútja nem csak
Zalaegerszeg város neves szülöttjének, hanem a felnõtt és
felnövekvõ nemzedékek szívében és tudatában is tovább él.
Török Irén
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A vezér és a kapitány
szellemiséget a párt mostani
vezetésének irányvonalával.
Szanyi szerint Gyurcsánynak és követõinek van helye a
demokratikus ellenzék soraiban, de inkább csak a „párt
szövetségi rendszerében”. Ez
elég világos üzenet. A „kapitány” – minden valószínûség
szerint Mesterházy és híveinek
egyetértésével – tudatta, hogy
nem lenne ínyükre a párt
Gyurcsány általi visszafoglalása. Ami lehet, hogy nem is
célja már igazából a (bukott)
vezérnek. Gyurcsány Ferenc
stikában már alighanem egy új
párt gründolásán fáradozik. Az
„öregecskedõ” szocialista aszszonyságok már bizonyára alig
várják a zászlóbontást…
f.l.
– Kívül tágasabb!
Vezetõ MSZP-s politikusok
rendre kinyilatkoztatják, hogy
minden rendben van a párt
háza táján. Amennyiben a kívülrõl szemlélõdõk úgy látnák,
hogy hatalmi harcok dúlnak a
szocialista párton belül, õket
bizonyára a párt sokszínûsége
téveszti meg – mondják.
Nos, ami azt illeti, egyre nyilvánvalóbbnak látszik, hogy napjainkban nem platformok és tagozatok építõ diskurzusa zajlik
szocialistáéknál. A belsõ ellentétek szembetûnõen felerõsödtek
azóta, hogy a (bukott) vezér,
Gyurcsány Ferenc megalapította platformját és egyre nagyobb
szeletet próbál kanyarítani
magának a napi politikában.
Nem kétséges, hogy Gyurcsány a mai napig jelentõsebb

A szerzõ illusztrációja
személyiség azok többsége
számára, akik a súlyos választási vereség ellenére is kitartanak a szocialista párt mellett,
mint a jelenlegi pártelnök, a
teljesen súlytalan Mesterházy
Attila. Az MSZP regnáló vezetõsége nagyon is tisztában van
ezzel, s kimondva, kimondatlanul tartanak Gyurcsány mozgolódásától.
Legutóbb Szanyi „kapitány” üzent a volt miniszterelnöknek. Az MSZP elnökségi
tagja úgy fogalmazott, hogy
szinte maradéktalanul egyet
tudna érteni Gyurcsány Ferenc törekvéseivel, ha azt egy
másik pártban fejtené ki. Szanyi szerint az nem megy, hogy
napi szinten ütköztessék a volt
miniszterelnök által képviselt

’’SZORT 99’’

SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8901 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4. Pf.: 191
• Méret utáni polgári és ortopéd
cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt
Tel.: 92/312-543
• Munkaruha készítése nagy választékban.
Extra méret esetén egyedi gyártást is
végzünk.
Tel.: 92/311-111/20
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Egyedülálló korrajz

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.

Sikeridézõ

ZALAEGERSZEG

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata.
Idén – fennállása során
elõször – Magyar Kupa döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok Debrecent,
így is dicséretes a szereplése.
Hogy ne maradjunk trófea nélkül, idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetõ
utat a Megkoronázva címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv ismét megvásárolható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.
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7500 éves magyar nyelvû lelet Szentgyörgyvölgyön
A székely rovásírás szakértõje, Varga Géza írástörténész
egy egyedülálló régészeti leletre hívta fel lapunk figyelmét. Néhány éve egy Szentgyörgyvölgyhöz közeli ásatáson egy rovásjelekkel ellátott
kisméretû tehénszobrot találtak, mely felkeltette az íráskutató érdeklõdését.
– 1995-ben egy 7500 éves
falu nyomaira és egy jelekkel
borított állatfigurára bukkantak a régészek a Kerka völgyében, a Szentgyörgyvölgy határában lévõ Pityerdombon. Az
égetett agyagtehenet Bánffy
Eszter, az MTA Régészeti Intézetének fõmunkatársa ásta
ki. A tehén testén egy térbeli
világmodell jeleit láthatjuk.
Összesen négy szójelet látunk
a tehénidolon. A jelek a legismertebb és a legszélesebb
körben elterjedt kõkori jelek
közé tartoznak. Mindegyiknek
kitûnõ formai párhuzamai vannak a székely írásban. A székely rovásjelek segítségével a
szentgyörgyvölgyi tehénszobor rajzolatai úgy értelmezhetõek, hogy a tehénszobor egy
térbeli világmodell, amely a
korabeli világelképzelést szemlélteti: az ég boltozatát négy
sarokoszlop tartja. A tehén
vulvájára rajzolt jel, azaz a jel
hangalakja és értelme a teng,

A 7500 éves régészeti leleten a székely rovásírás jelei
fedezhetõk fel.
tenyész szavaink hangalakjával szarvasnak ugyancsak az oldaés értelmével összefügg. Ez az lán vannak a csillagok. A szentégi tehén termékenységgel györgyvölgyi tehén homlokán
összefüggõ szerepére, õsanya az „sz” ( szár „király”) jelet látvoltára utal. A „g” (ég) jel a juk. Ez egy méltóságnév szójetehén hátán látható, ami egy le, amelyet joggal tettek a fejre,
egyiptomi õsvallási elképzelést ahol a méltóságjelvényeket a
idéz fel. A szentgyörgyvölgyi történelem elõtti idõktõl nap„ég” jel éppen azt a képet jainkig alkalmazzuk – magyaábrázolja, hogy az égboltot rázta Varga Géza.
A fentiek alapján a 7500
középen alátámasztja egy függõleges. A jelnek a kínai lolo éves ábrázolást a készítõi világírásban meglévõ párhuzama modellnek (a négy oszlopon álszintén az „égbolt” szójele. ló égbolt megfelelõjének) tekintCsak utalhatunk a dozmati re- hették és a tehenet valamiképgõsénekre, ahol a csodálatos pen az Istennel azonosították.

– Következtethetünk-e arra, hogy már jóval a honfoglalás elõtt magyarok éltek
ezen a területen?
– Arra enged következtetni
a lelet, hogy ezen a tájon 7500
évvel ezelõtt a magyar õsvallás
jelképeit használták. Ez nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a
területen magyarok (a magyarok elõdei) éltek, bár ez lenne
a legkézenfekvõbb következtetés. A szentgyörgyvölgyi tehénszobor jelei csak azt bizonyítják, hogy a készítõi a
magyar õsvallás hatókörzetében éltek. A szentgyörgyvölgyi tehénszobor és más
hasonló régészeti emlék jelei alapján igazat kell adnunk
a genetikusoknak, akik az
Eu19 génkombináció eloszlása és története alapján arra
következtetnek, hogy a magyarság még a jégkorszak vége elõtt benépesíthette a
Kárpát-medencét. A jégkorszak leghidegebb periódusában a Kárpát-medence magyar
népessége a balkáni refúgiumba húzódhatott vissza,
majd Kr. e. 10 000 táján és
azt követõen visszatért mai
hazánk területére. E visszatérésnek lehet az egyik jele
a szentgyörgyvölgyi tehénszobor.
K.T.

Elõször… másodszor…
Advent napjait éljük. Karácsony közeledtével megindul a
nép, hogy beszerezze az ajándékot, gyereknek, nagyinak,
asszonynak, férjuramnak, Irma
néninek meg a… szóval annak
is, akit amúgy az év háromszázhatvannégy napján utálunk.
Ki-ki gusztusa és persze
pénztárcája kapacitása függvényében veti bele magát a vásári forgatagba. Vannak, akik a
piacra esküsznek, mások a plázák, szuper-és hipermarketek
gondolái között bóklásznak.
Van egy jobban eleresztett
népréteg, melynek egyedei
ilyenkor az aukciósházak hirdetéseire figyelnek.
Az árverési csarnokok rendezvényein ilyenkor az arany-,
az ezüst-, és a gyémánt ékszer
a slágercikk. Ehhez képest
igazi hökkentõnek számított
az az esemény, amely Mikuláskor zajlott a Pintér Galéria és
Aukciósházban, Budapesten.
A mûfajtól idegen kikiáltók, a Dumaszínház mûvészei,

Litkai Gergely, Benk Dénes és
Csenki Attila mutatta be sok
humorral, a stand-up comedy
elõadásokból ismert hangulatban az árverésre bocsátott tárgyakat. A tárgyak. Nos igen,
ennek az aukciónak a kalapács
alá bocsátott tárgyak adták a
„bukéját”. Litkaiék a létezõ
szocializmus képzõmûvészeti
relikviáit, a Rákosi- majd Kádár-rendszer idején született
alkotásokat, többnyire Lenin,
Sztálin és Rákosi portrékat,
szobrokat ajánlottak az aukció
közönségének figyelmébe.
A rendezvény látogatottsága a szervezõk várakozását
messze felülmúlta. Tolongtak
az érdeklõdõk, az elegáns öltönyös urak és az utolsó divat
szerinti cuccokban parádézó
hölgyek. Keresve sem lehetett
köztük felfedezni a letûnt
rendszerben a kommunizmus
építésének élcsapataként aposztrofált munkásosztály képviselõit. A kommunizmus lánglelkû vezérének, Leninnek, a

népek nagy tanítómesterének,
Sztálinnak és legjobb magyar
tanítványának, Rákosi pajtásnak portréi nem külvárosi panellakások falán lógnak majd…
A kommunizmus ecsettel,
vésõvel teremtett relikviáit a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium pincéjében lelték fel a kormányváltás utáni
„nagytakarítás” során. Az árverésen Litkaiék által „összekalapácsolt” pénzt a szervezõ, a
Kormányzati
Kommunikációért Felelõs Államtitkárság a
vörösiszap károsultjainak megsegítésére ajánlotta fel.
A „Soha többé! Harmadszor!” címmel megrendezett
aukción kalapács alá került,
jobbára az ötvenes évekbõl
származó, a minisztérium pincéjében porosodó mûtárgyak
végül is egy nemes cél szolgálatába álltak.
Ha belegondolunk, hogy
napjainkban számtalan helyen
égetõ szükség lenne a segítõ
forintokra, itt az ideje a mi-

A szerzõ illusztrációja.
nisztériumok pincéi sürgõs átkutatásának. Bizonyára ezerszám kerülnek még elõ a kommunizmus nemzetközi és magyarországi ikonjainak, Leninnek, Sztálinnak, Rákosinak
portréi. Aukciósház meg van
elég…
f.l.
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Zalatáj humorda

Reszortfelelõs: Farkas László

Megosztottság

Házias ízek az ünnepi asztalra!
Rendelje meg a halászlét és a kocsonyát az
Arany Bárányban!
Hívja üzletvezetõnket a 92/550-046-os számon,
legkésõbb december 21-ig.
***ARANY BÁRÁNY HOTEL***
8900 Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 1.
Tel.: +36 92 550 040
Fax: +36 92 550 041
Web: www.aranybarany.hu

– Tudod a fideszes Kovácséknál Mikulás, az emeszpés
Kovácséknál meg Télapó vagyok…

A szeretet jegyében

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése
szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
Ha csendre és nyugalomra vágyik,
ha elege van a város zajából,
költözzön Bagodba!
Építési telkek akciós áron eladók
– Mindegy, hogy milyen lesz a fa, luc vagy normand,
nem számít mibe kerül, csak húsz centivel nagyobb legyen,
mint a szomszéd Kópicéké. Hadd pukkadjanak meg!...

Nyomós érv…

Bagod község Önkormányzata 900 és 1300 m2 nagyság
közötti, összközmûves építési telkeket kínál eladásra.
Az építési telkek azonnal beépíthetõek,
de beépítési kötelezettség nem terheli õket ezért akár
befektetésnek is kiválóak.
Telkek utca fronton legalább 19,5 m szélesek és
a maximális beépíthetõségük 30 %.

AKCIÓS ár: 3,5 - 3,8 millió forint,
a teleknagyságtól függõen.
– Mondtam én magának, Lapiskáné, hogy ne szavazzon a
Fideszre! Látja, ha ezek kormányoznak, mindig csak az
árvíz meg a katasztrófa!...

Érdeklõdni lehet személyesen a községházán
(Bagod Kossuth u. 13.)
vagy telefonon a 92-560-008-as telefonszámon.
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Szolgálat volt…
Beszélgetés Baumgartner Józseffel, Nagykutas volt polgármesterével
A tanácsi rendszer megszûnése, és az önkormányzatok létrejötte óta nem sok
polgármester van Zalában, aki
öt cikluson keresztül segítette,
szolgálta települését. Mert a
polgármesteri címmel az adott
ember településének szolgálójává válik. Ezt a mondatot a
nagykutasi Baumgartner Józseftõl is idézhetnénk, aki az
önkormányzati rendszer megjelenésétõl egészen az idei októberi választásokig állt szülõfaluja élén.
– Hogyan és mikor került
elõször a település vezetésébe?
– A nyolcvanas évek végén
megkeresett Lukács Géza,
hogy segítsek a falu életét
jobbítani. Elkezdtem gyûlésekre járni, aztán késõbb tanácselnök-helyettesé választottak.
Két ciklus alatt volt idõm felmérni, hogy a többi településhez képest a két Kutas menynyire el van maradva. Szerettem volna segíteni azon a falun, ahol születtem, tizenkét
testvéremmel nevelkedtem és
ahol családunk is élt. Annak
idején nagy utánajárás után
sikerül összegyûjtenünk az
egészséges ivóvíz bevezetéséhez szükséges, ötven százalékot csak egy fõvel meghaladó
aláírást. Ami még innentõl
kezdve is hosszú folyamat során valósult meg. Késõbb be
akartak léptetni a pártba, de
apám szavait hallva a becsületes munka mellett tettem le a
voksom.
– Miként indult el a
település a fejlõdés útján?
– Amikor a tanácsi rendszer megszûnése után kiírták
az önkormányzati választásokat, akkor szembesültünk
több, addig háttérben levõ információval. A település lakosságszámának folyamatos csökkenése is ekkor tûnt fel szá-

Baumgartner József neve
egybeforrt Nagykutassal.
munkra. Ennek természetes
oka volt: a falu elmaradott volt,
és munkahely sem tartotta itt a
fiatalokat. Az elsõ megválasztott testülettel éjszakákba nyúlóan kerestük a megoldást a
település felvirágoztatására. A
húsz év során mindvégig tettrekész képviselõ-testületekkel
dolgoztam együtt. Így valósult
meg többek között a köz- és
hegyi utak, a szennyvízelvezetés kiépítése, a kábeltévé és a
gáz bevezetése, a templom
felújítása, a plébánialakás, az
orvosi rendelõ, a ravatalozó és
a faluház építése. Az ezredfordulóra megállt a lélekszámcsökkenés, akkortájt 500 lakosa volt a falunak. Ma már a nõi
focicsapatunk által országosan
is tudnak a településrõl.
– Mire a legbüszkébb az
eltelt húsz évbõl?
– Örülök, hogy abban az
idõszakban állhattam Nagykutas élén, amikor végig fejlõdésben volt a falu, minden évben
átadtunk valami újat, és tiszta,
rendezett környezetben élhet
itt mindenki. A húsz év alatt

Az Autó Fatér Kft. minden kedves jelenlegi és leendõ
Ügyfelének kellemes ünnepeket kíván!

soha egyetlen polgármesterrel,
jegyzõvel nem volt problémám, mindenkivel jól megértettük egymást. Az évek során
a fentrõl jövõ támogatások sajnos egyre csökkentek, de szerencsére a vállalkozásom által
sok olyan barátot szereztem,
akik segítették a fejlesztések,
programok megvalósítását. 20
éve, ha társadalmi munkát írtunk ki, duplája volt a jelentkezõk létszáma, most pedig örülni kell, ha negyede eljön. Lakossági összefogás nélkül nem
fejlõdött volna a falu, nem lehetne most egy ilyen szép faluházunk, melyen szinte minden
szakember társadalmi munkában dolgozott. Most pályázatokkal lehet építkezni, melyeket, mivel utófinanszírozottak,
kevesen érnek fel… Ma is azt
mondom, hogy Nagykutason
ma munkanélküli nem lehet,
van egy szép almásunk, ami
mindenkinek biztosít munkát.
A településnek soha egy forint
hitele nem volt, mivel azt
tanultam, és be is tartottam,
hogy addig nyújtózkodjunk,
amíg a takarónk ér…
– Hogy élte meg az iskolabezárást?
– Itt tanultam én is, és
egész addig húztam a dolgot,
amíg tudtam. Nagykutasról
most 60 gyermek jár Andráshidára iskolába, és a bezárás
elõtt 7 diák tanult csak nálunk.
Be kellett látni, hogy a kihasználatlan iskola súlyos tízmilliót
vett el más fejlesztendõ területektõl. Végül jó helyre kerültek a gyerekeink, de még mindig úgy gondolom, hogy sok
szülõ tévesen látja úgy, hogy
városon többet tanul a gyermeke, mint egy kisebb, családiasabb közösségben.
– A választásokon megfordult a fejében, hogy nem Ön
nyer?
– A választások elõtt egy
hónappal már bejelentettem,

hogy semmilyen formában
sem kívánok indulni, a vállalkozásommal szeretnék foglalkozni és családommal lenni.
Többek unszolására az utolsó
pillanatban indultam csak el.
Nem biztattam senkit se, hogy
szavazzon rám, és most sincs
bennem semmiféle harag,
hogy nem én nyertem. Ha kell,
a kapcsolataimat felhasználva
most is felajánlom a segítségemet… Három gyermekem van,
öt unokám, akik eddig kissé
háttérbe szorultak, de nagyon
sokat köszönhetek a családomnak, hogy mindvégig nyugodt
hátteret biztosítottak nekem,
pedig sokszor õk itták meg
levét a polgármesterségnek,
mert nem voltam otthon. Az
életben nem gondoltam volna,
hogy egy szegény ember fia
ennek a falunak a vezetését el
tudja látni.
– Hogy telnek most a
napjai?
– 65 éves vagyok, hatodik
évemet kezdem nyugdíjasként,
a vállalkozásom 40 éve folyamatosan mûködik, s most is
minden nap dolgozok, nem is
tudnék itthon maradni. Ma is
büszkén tekintek az egykoron
általunk felépített nagykutasi
házakra, vagy például a hévízi
„utcasorunkra”. A kétkezi munkát fiatalon erdészként kezdtem, ma sok erdõnek vagyok a
közös képviselõje, s most régi
vágyamat teljesíthetem azzal,
hogy megtisztogatjuk a környék rengetegeit.
Pataki Balázs

Lapunk legközelebbi
száma
2011. január 20-án
jelenik meg.

2011-ben is szeretettel várjuk Önöket szolgáltatásainkkal:
- Eredetvizsgálat
- Mûszaki vizsgáztatás
- Szerviz szolgáltatások
- Gépkocsi javítás
- Gépkocsi kölcsönzés
- Új- és használt gépkocsi értékesítés
Zalaegerszeg Hock János út 65.
Tel: 92/510-214, Fax: 92/596-870
E-mail: Skodaert@autofater.hu
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GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...

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.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

Valamennyi partnerünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Ilyen még nem volt!
Óriási karácsonyi akció a
Horváth Óra, Ékszer és Zálogházban!
Nálunk pénz nélkül is hozzájuthat karácsonyra szánt ajándékához.
Megunt, szakadt aranyékszerét rekord áron teljes egészében beszámítjuk a
választott termék árába.
Az akció az egész árukészletre vonatkozik és december 24-ig tart.
Részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
Forduljon, hozzánk bizalommal.
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

A kamat 1,59 %/hó

Lenti, Kossuth út 6.

Tel.: (00 36) 92/351-333

