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esett SZDSZ, ismert vezetõ személyiségei és a holdudvarához
tartozó értelmiségiek révén az
országgyûlésben és minden létezõ fórumon arra törekedett,
hogy azt a megtartó, ha kell
vigasztaló erõt, amit nemzeti
jelképeink, ereklyéink jelentenek, kitöröljék a nemzettudatból. Esetükben nem puszta
nemtörõdöm lemondásról volt
(van) szó, hanem tudatos rombolásról beszélhetünk, ami nemzeti jelképeink, ereklyéink tiszteletét illeti.
Sorozatos támadásaik között is kiemelkedõ helye van a
Szent Jobb minõsítésének.
Gyalázkodó szótáruk fogalomtára segítségével egyszerûen
egy „tetemcafat”-nak definiálták Szent István évezredeken át épségben maradt jobb
kézfejét.
Törekvésük víztisztán arra
irányul, hogy a nemzettudat ne
mûködhessen törésmentesen,
egészségesen, hanem rongálódjanak meg tartóoszlopai,
omoljon ránk az a szellemi boltozat, amely oltalmazóan állt
felettünk a viharos magyar századok során.
f.l.

50 év múlva (?)

Rajz: Farkas László

Kiemelkedõ helye van a magyar ereklyék sorában.
Augusztus 20-án Szentkirá- rú idején elrabolták, legutóbb
lyunkra és az államalapításra a II. világháború idején esett
emlékezik az ország. A hivata- amerikai fogságba. ( A nyilas
los állami, illetve egyházi ün- hatalom idején Witz Béla bunepségek között elõkelõ stá- dapesti érseki helytartó, mint
tusza van a kommunista idõk udvari plébános volt a Szent
tiltása után ismét szabadon Jobb õre. Tõle csikarták ki erõmegrendezhetõ Szent Jobb- szakkal a nyilasok, és vitték
Nyugatra. 1945-ben Fabian
körmenetnek.
A Szent Jobb, István király Flynn amerikai tábori lelkész
mumifikálódott kézfeje kiváló adta vissza az ereklyét Witz
helyet foglal el a magyar jelké- Bélának, azóta a Szent Istvánpek és ereklyék sorában. Az bazilikában õrzik.)
András Csaba webmaster
ereklye híven leképezi a viharos magyar századokat. Hosszú által szerkesztett oldalon olvashányattatás, kényszerû vándor- hatjuk a következõket: „Malás jellemzi legendáriumát. gyarország nemzeti keretek
Több ízben is megtörtént, között, a nemzet közösségéhogy véglegesen elkallódott- ben épül. S hogy milyen megnak hitték a történet során. tartó erejû, a megpróbáló idõVolt, hogy egy bihari fõúr, ket elviselni és legyõzni képes
Merkúr lopta el, a török hábo- ez a közösség, az nem kis mér-

tékben függ valamennyiünk
érzésvilágától is. Ha a nemzettudat töréstõl mentesen, egészségesen mûködik, s nem rongálódnak meg tartóoszlopai, a
szellemi boltozat oltalmazóan
áll fölöttünk.”)
Sorokkal lejjebb ezt olvashatjuk: („A jelkép, emlék egy
nép, nemzet tudatvilágában
ma is roppant ívelésû, összefûzõ, megtartó, s ha úgy hozza a
történelmi sors, vigasztaló erõ.
Ilyen emlékkoszorúról oltalmazó erõrõl egyetlen közösség sem
mondhat le az öncsonkítás veszélye nélkül. Ilyen nemtörõdöm lemondás még úgy, még
akkor is veszedelmes, ha a vonzalom tárgyát õrzõ emlék, ereklye származása, eredetisége vitatható.” (A Szent Jobb eredetiségét
bizonyítható pergamenlap Budapest ostroma idején elégett.)
Nos, a nemzeti keretek között, a nemzet közösségében
épülõ Magyarország tudatvilágát éveken át rombolta egy
erõ, egy tömegében ugyan
nem, de a politikára gyakorolt
befolyásában annál nagyobb
szereppel bíró párt.
A 2010-es választások következtében a parlamentbõl ki-

– Elnök úr, most kaptuk a jelentést, hogy angliai gyarmatunkon lázong a fehér kisebbség!...
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Vakvágányon a vasúti bûnüldözés?

Üzemi terület, átjárni tilos. Reméljük, illetéktelen mozdonyalkatrészek számára is…
Lassan gurul át a váltón a állít a vasutas, majd visszazömagányos villanymozdony a työg a mozdony a másik vágáhajdani fûtõház elõtt. Eldöcög nyon. Aztán hosszú, álmos nyáa vakvágányon rozsdálló, felújí- ri hétköznap délutáni csend.
tásra érdemes kis gõzmozdony Pont olyan, mint ami a szólamellett. A várakozó, soktonnás mok ellenére jellemzi a vasuvasdarab legendás idõket idéz. tat. Olyan, amely megadja a leAmikor a rend és a vasút sza- hetõségét annak a régóta tartó
vak közé egyenlõségjelet lehe- folyamatnak, amelyet úgy hívtett tenni. Erre az oldalán az nak: vasúti belsõ bûnözés. Mert
öntöttvas tábla emlékeztet: ugye a vasút zárt világ. S amiMagyar Királyi Államvasutak lyen zárt, ugyanígy zárt, belsõ,
22.015. Mögötte, a fûtõház be- az egyszerû állampolgár által
állóján egy „Piroska” kocsi áll, közvetlenül nem tapasztalható
a diesel-idõket idézve. Váltót ügy a vasúti bûnözés: olajlopás

a dieselmozdonyokról, csomagdézsma és egyéb, csakis e szakterületen elõforduló, idõnként
napvilágra kerülõ esetek.
Úgy tûnik, ami magas szinten mûködik, az kicsiben is
leképezõdik. Ellenõrizhetetlen
folyamatok következtében iszonyatos veszteségek, amelyeket
az államnak, végsõ soron nekünk kell pótolni, ha azt akarjuk, márpedig akarjuk, hogy
mûködjön a vasút, mert anélkül nincs mûködõképes gazdaság. Ami úgy tûnik, hiányzik
ebbõl a mûködésbõl, az a jelek
szerint a követhetõség, a bizonylati fegyelem, az ellenõrizhetõség.
Mi is történt az idén év
elején a MÁV egerszegi fûtõházánál? Értesüléseink szerint
a vasút belsõ biztonsági osztályát már év elején értesítette
valaki, aki felfigyelt a fûtõház
bezárása körüli gyanús körülményekre. Arra, hogy a fûtõházból még felhasználásra alkalmas alkatrészek a pályaudvar déli területére kerültek,
majd késõbb az ALCUFER telepén lehetett ezekre a „cuccokra” kísértetiesen hasonlító vasmonstrumokra találni. Fogalmazzunk egyenesen: a jelek
szerint egyesek valószínûleg
elloptak és „rosszvasként” ér-

A vész és a jósok
„Vészjósló – Óriásit rúgott Orbánba a neves külföldi lap” – ezzel a felcímmel ismerteti
a Heti Válasz a német Der Spiegel (A tükör)
augusztus 15-i háromoldalas cikkét, amelyben
a lap Magyarországot elemzi.
Már maga az írás címe is vészjósló: Archipel Gulasch, azaz Gulyás-szigetcsoport. Vattával többszörösen eltorlaszolt hallójáratának
kell lennie annak, aki nem hallja ki ebbõl a
szovjet rendszer megtorló munkatáborai, a
Gulág-szigetcsoportra való utalást.
A Walter Mayr által jegyzett cikk aztán
oldalakon át ostorozza a jelenkori belpolitikai
helyzet elsõ számú vezetõjét, Orbán Viktort és
társait. Felsorolja mindazokat a „bûnöket” az
Alkotmánybíróság jogainak csorbításától a fideszes káderek bebetonozásáig, amelyek a
regnáló kormány számlájára írhatóak.
Az Orbánékat keményen ledorongoló hetilap kétségtelen Németország legnagyobb példányszámú (heti több mint 1 000 000 példány) hírmagazinja, s ennek (is) köszönhetõen jelentõs potenciállal bír a közvélekedés
formálásában. Magáról a lap irányultságáról
megoszlanak a vélemények. Idézzünk ezek közül néhányat.
A baloldali körökben (médiában) nem túlzottan népszerû Franz Josef Strauss, egykori
bajor miniszterelnök (egy a lappal kapcsolatos afférja kapcsán) így fakadt ki: „Sie sind die
Gestapo im Deutchsland unserer Tage”. Azaz:
„Õk a Gestapo a mai Németországban”. Willy
Brandt szociáldemokrata kancellár 1974-ben
egyszerûen „Scheißblatt”-nak, magyarán szennylapnak nevezte a magazint. Erich Honecker
kelet-német kommunista vezetõ viszont 1989ben így nyilvánult meg: „Ja, Der Spiegel ist ein

gutes Blatt, les' ich jeden Montag”, vagyis „Igen,
a Spiegel egy jó lap, olvasom is minden hétfõn.”.
Bármennyire is mást gondolnak egyes személyek a Spiegelrõl, egy ilyen, a médiapiacból
prémium-adagot szakító lap véleményét nem
lehet figyelmen kívül hagyni. A cikkíró a hazánkra telepedõ orbáni „operett-diktatúra” veszélyének igazolására megszólaltatott néhány
magyar közszereplõt, köztük Kéri László politológust és Heller Ágnes filozófust is. Tõlük
természetesen azt kapta, amit hallani szeretett
volna. Kéri Putyin magyar verziójaként definiálta Orbánt, ugyanakkor azt is megállapította, hogy Mussolini és Gömbös Gyula tekintetében is sok a hasonlóság. Okfejtésében
egészen odáig jutott, hogy a miniszterelnököt
és társait a Kun Béla vörös diktatúrája idején
rabló-gyilkoló Lenin-fiúkhoz hasonlította, mondván, hogy a fideszesek éppen olyan agresszívek minden másként gondolkodóval szemben, mint az egykori terrorlegények.
A közelmúltban korrupciós botrányba keveredett Heller Ágnes mondandója sem volt
finomabb a lópokrócnál. A marxista Lukácsiskolán nevelkedett filozófusnõ szerint egy
felelõtlen klikk irányítja ma az országot. A mai
hatalom minden felelõsségérzetét elveszítette,
s nem veszi észre, hogy „akár újra erõszak is
kitörhet”. Orbán a legteljesebb mértékben
meg van gyõzõdve magáról. Ez is a diktátorok
tipikus tulajdonsága – zárja cikkét Heller szavaival a Spiegel.
Kezdhetünk rettegni. A vész kötélhurka itt
himbálózik a fejünk felett. Diktatúra lesz itt
munkatáborokkal, Orbán-fiúk terrorral. Megjósolták. Kéri is, Heller is. Spiegel is.
f.l.
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tékesítettek mozdonyalkatrészeket. Ám a jelek szerint a
bejelentésre a MÁV-on belül
nem következett be különösebb reagálás. Holott a rend
úgy kívánná, hogy a MÁV rögvest utánanéz és ha történt
bûncselekmény, megteszi a feljelentését e bûnüldözõ hatóság, a rendõrség felé. Még mielõtt mód nyílna a dolgok „lepapírozására” és – ahogy bûnügyi szaknyelven mondhatnánk
– a bizonyítékok meghamisítására és az esetleges tanúk befolyásolására. Miután az idõ haladt, a dolgok még lassan sem
látszottak döcögni, ezek után
egy törvénytisztelõ magánszemély e-mailben értesítette a
rendõrséget. Mi úgy tudjuk, a
közrendvédelmi szolgálat kezelésbe is vette az ügyet. Ezek
után a MÁV illetékesei is rácuppanhattak az ügyre, legalábbis belsõ forrásokból úgy
értesültünk, idõközben vizsgálódtak az egerszegi fûtõház környékén. Rebesgetik, hogy egyes
alkatrészek visszavásárlása is
megtörtént az ALCUFERTÕL.
Kifelé persze nem szívesen
adnak információkat, a vasút
védi a mundérbecsületet, az
ALCUFER illetékese pedig –
amennyiben valóban történt
olyan értékesítés, amelynek nem
lett volna szabad bekövetkeznie – akár orgazdaság gyanújába is keveredhet. Mi azért bízunk benne, hogy ez a kis figyelemfelkeltõ nyilvánosság felpörgeti az eseményeket. Ideje,
hogy a bûnüldözést illetõen a
vakvágányán álló gõzös sebességét – ami pillanatnyilag ugye
masszívan zérus – felváltja diesel sebessége. Azt már nem is
reméljük, hogy villanymozdony
suhanására hajazó gyorsasággal oldódnak meg a kérdések.
De egyszer megoldódnak.
Farsang Lajos

Szigor...

– Azonnal töröld le ezt a
kihívó áfonyakék rúzst! Még
valami cafkának néznek a
strandon!
Rajz: Farkas László
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„Öltsétek magatokra az új embert!”
Boldog II. János Pál emlékezése Szent Istvánra
Húsz esztendeje, hogy hazánkba látogatott Boldog II.
János Pál pápa. 1991-ben, augusztus 20-án a Hõsök terén
találkozott Róma püspöke a magyar néppel. Homiliájában Szent Istvánról, a magyarság múltjáról és a jövõbe
tartandó útról beszélt. Húsz esztendeje…
(…) Íme István, Magyarország királya, a szent, aki lerakta
házatok alapjait. Rá vonatkoztathatók Krisztus szavai a hegyi
beszédben, arról a bölcs emberrõl, aki sziklára építette a
házát. Az õ háza a ti házatok. A
királynak ugyanis, mivel õ kormányoz, az a hivatása, hogy az
egész nemzet közös javának
elsõ szolgája legyen.
István király, ezt a házat
ezer évvel ezelõtt õseiteknek építette, és rajtuk keresztül a magyarok minden
nemzedékének, akik azóta követik egymást országotokban.
Tovább élnek õk, és tovább
folytatják.
Éppen a hegyi beszéd igazsága az a szilárd alap, amelyre
nagy királyotok a nemzetet
építette. Krisztus Evangéliumának igazsága az a szikla,
amelyre õ alapozott, és amely
az embereknek adott isteni
erõt tartalmazza. Ezer év
után adjunk hálát a Mindenható Istennek ezért az alapért:
mert ennek a nemzetnek a háza, a magyar történelem háza
sziklára, nem pedig homokra épült.
Szent István ezt az örökséget tudatosan adta át a jövendõ nemzedékeknek. Ünnepnapján, minden évben újraolvassuk azokat az Intelmeket,
amelyeket fiának hagyott.(…)
Kedves magyarok! Szent királyotoktól nemcsak a II. Szilveszter pápától kapott királyi
koronát örököltétek. Rátok
hagyta szellemi végrendeletét
is, az alapvetõ és megsemmisíthetetlen értékek örökségét: az
igazi sziklára épített házat. Ez a
sziklára alapozott épület nem
csupán tanítás, vagy törvények
és tanácsok gyûjteménye, vagy
pedig emberi mû: hanem mindenekelõtt szilárd tanúságtétel
a keresztény életrõl. Szent István olyan keresztény, aki hisz a
kinyilatkoztatott igazságban, szívét Jézusra, az igaz Istenre és
igaz emberre hangolja, és habozás nélkül követi az õ tanítását.
Mindnyájan tudjátok milyen sok támadás érte ezt a
házat különféle idõkben a külsõ ellenségek részérõl, és azt
is, hogy mennyi nehézséggel
kellett megbírkóznia a belsõ
feszültségek és megosztottsá-

gok miatt. Ma Magyarországon
új helyzet állt elõ, most nem
fenyegetik külsõ ellenségek. Ez
egyedülálló lehetõséget nyújt
az õsöktõl épített ház megerõsítésére. Ennek a vállalkozásnak
sikeréhez azonban az szükséges, hogy a benne lakók féken
tudják tartani az egyéni jólétük önzõ és gátlástalan keresését, valamint az ellenségeskedés kísértését, amely újra meg
újra egymás elleni küzdelemre
uszítja az állampolgárokat, a
társadalmi rétegeket és osztályokat.
(…) Szent István felismerte,
hogy a kereszténység felvétele
az igazi útja a túlélésnek, és
annak, hogy a különféle törzsekbõl egy nemzetet alkosson. A valódi emberi kultúra
számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd
alapot teremteni. Magyarország
most pluralista társadalommá
vált, amelyben az egyes állampolgárok és csoportok eltérõ
értékrendszerekhez csatlakoznak. De a történelem arra tanít, hogy a modern emberiség
életébe olyan alapvetõ keresztény értékek épültek be, mint
a személy méltósága, a szolidaritás, a szabadság és a béke.
Az Egyház veletek van, hogy
folytassa Isten Országának hirdetését, és bizonyítsa, hogy ez
az Ország az emberi méltóság
alapja és az a transzcendens távlat, amelyben minden emberi
érték elnyeri teljes értelmét.
(…) Nagy királlyal, a nemzet
igazi atyjával ajándékozott meg
titeket az isteni gondviselés,
aki nemcsak uralkodói erejével volt kiváló, hanem lelkületében is. Atya és nevelõ, aki
szól századokon és nemzedékeken át. A mai nemzedéknek
is elismétli azt, amit az Efezusiakhoz írt levélben olvasunk:
,,Azt mondom tehát, sõt kérve
kérlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy mint a pogányok,
akik hiúságokon járatják az
eszüket. Sötétség borult elméjükre, elidegenedtek az istenes
élettõl... és érzéketlenné váltak... ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól” (4,17-20).
Királyotoktól és nevelõtöktõl Krisztus ismeretét tanultátok; megtanultatok az Evangélium szerint élni.

Akkor hát ne éljetek tovább
úgy, mint a ,,régi ember'”, aki
rabszolgája önzõ egyéni vágyainak, az élvezetek, a birtoklás
és a siker hajszolásának; hanem mint ,,új ember'”, aki hasonlóvá válik Krisztushoz, és
megnyílik mások felé úgy,
hogy Isten iránti szeretetébõl
nektek ajándékozza önmagát.
Ez Jézus stílusa, aki ,,kiüresítette magát, szolgai alakot öltött... megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig
mégpedig a kereszthalálig” (Fil
2,7-8). Ez Szent István életstílusa is, amelyet örökségként
hagyott rátok.
Az Isten és a felebarát iránti
konkrét szeretet nem elégszik
meg néhány jócselekedettel,
hanem kötelességének érzi,
hogy nagylelkû szolgálattá alakítsa át az egész életet. Az ilyen
szeretet megújítja a családot: a
szülõk kölcsönösen egymásnak adják magukat, együtt pedig odaajándékozzák magukat
gyermekeiknek, és ezáltal a
családjukat az isteni terv szerint formálják (vö. Ef 5,25-33).
Az ilyen szeretet megújítja a
munkát: a közjó elõmozdítása
érdekében vállalt tevékenységgé és szolgálattá teszi. Végül
megújítja a társadalmat: emberibbé, az isteni tervhez méltóbbá teszi.
Itt azonban különösen is
szeretném kiemelni ennek a
szeretetnek két jellemzõjét.
Szent István beillesztette Magyarországot az európai nemzetek közösségébe, amikor elfogadta a földrész közös társadalmi formáit és keresztény
hagyományait, s befogadta az
országba az idegeneket, különösen a zarándokokat. Így történt, hogy az õsi Magyarország
hamarosan olyan nemzetté vált,
mely mindenki számára híres
volt vendégszeretetérõl és kedvességérõl. Ti Európa közepén
éltek, különbözõ népektõl és
nemzetektõl körülvéve. Csak
akkor lesz boldog és biztonságos a házatok, ha nagylelkûen a ,,közös európai ház”
építésén fáradoztok, a nyitottság, a szolidaritás és az együttmûködés szellemében.
Szent Istvánnak, mint annyi
más magyar szentnek is, másik
jellemzõje a szegényekrõl való
rendkívüli gondoskodás volt.
A szent királyon kívül elég itt
Szent Erzsébetre emlékeztetni,
mert egyik is, másik is kiemelkedett ebben a magasztos szolgálatban. Hazátokban, akárcsak

Nagy királlyal, a nemzet igazi
atyjával ajándékozott meg
titeket az isteni gondviselés
– mondta II. János Pál.
a többi közép- és kelet-európai
országban ma is jelentkezik ez
a szükséglet, amikor a gazdasági struktúrák változásaiból
származó nehézségekkel küszködik. Ebben az átmeneti állapotban ugyanis megnõtt a szegények száma, egyre több a
munkanélküli és a hajléktalan,
sokan arra kényszerülnek, hogy
szûkös körülmények között éljenek, a nyugdíjasok bevételei
az infláció miatt fokozatosan
csökkennek, számos család pedig az alapvetõ létszükségletekben is hiányt szenved. Miközben egyes társadalmi csoportok a jobb jövõ érdekében
magánvállalkozásba fognak és
egyre jobban meggazdagodnak, másokat az a veszély fenyeget, hogy egyre növekvõ
nyomorba süllyednek. Kedves
testvérek, Szent lstván és Szent
Erzsébet nyomdokain járva
tudjátok minden szegényben
megtalálni Krisztust, és segíteni neki lehetõségeitek szerint.
Ne feledjétek: a szegények az
egyház kincsét jelentik: Krisztus rejtett jelenlétét köztetek!
(…) Ez az ember, István, a
magyarok királya és nevelõje,
maradjon továbbra is jelen köztetek, hogy támogasson titeket
azokban a feladatokban és fáradozásokban, melyeket jövõtök útján vállalnotok kell.
Ez az ember, a szent, a harmadik keresztény évezred küszöbén mindnyájotoknak azt
mondja, amit fiának is mondott: ,,Öltsétek magatokra az új
embert”.
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A megoldatlan Fata-ügy
A keresztapa, mint pénztáros

Ilyenkor a külvilág találgatta,
hogy hol lehet, míg végül elõkerült. De mi, a család mindig
tudtuk, hogy éppen hol van.
Mindig írt pár sort, és nem
csak külföldrõl, de ha Magyarországon belül utazott el valahova, még akkor is küldött nekünk képeslapot! Ezúttal is
mindenki várta, hogy legalább
karácsonyra visszajön. Csak mi
gondoltuk, hogy nagy a baj. Hiszen azóta nem kaptunk semmi hírt. Sem tõle, sem felõle.
Zsoltot elõzõleg tíz totószelvény kitöltésére kérte, és nem
érdeklõdött felõle! Ilyen sosem volt azelõtt. Úgy érezzük,
hogy valakik nagyon nem szeretnék, ha kiderülne az igazság. Sokan meghaltak azóta,
barátok is, lehet, hogy a valós
elkövetõ is, lehet, hogy a felbujtó is, de mi úgy vélekedünk,
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nap valahova végleg elment…
Talán soha nem derül ki. Valószínûleg nem tervezett velük
hosszabb utat, hiszen még a
Kis-Polskija kulcsát is magával
vitte, amit aztán kulcs híján
úgy kellett elvitetnünk onnan
autómentõvel. De azt bizonyosra vesszük, ehhez több ember,
rajtuk kívül más is kellett és
hogy az elkövetõk részérõl ez
elõre pontosan kitervelt, felépített akció volt!
Talán egyszer mégis kiderülhet, hogy kik voltak a titokzatos társak. Hiszen – értesüléseink szerint – elõzõleg valamilyen likõrt ittak a titokzatos
útitársak a lakásban és a poharakon voltak értékelhetõ ujjlenyomatok. Azt már csak remélni merjük, hogy a rögzített
nyomok nem tûntek el valahol, kézen-közön. Állítólag a kö-

Családi kép, születésnap még a „békeidõkben”: Éva asszony,
az ünnepelt 10 éves Zsolt, Fata Jenõ, Horváth Laci bácsi, egy
ismerõs és dr. Kócs János, mint családi barát.
Immár 20 éve eltûnt, s azóta semmi hír felõle. Zalaegerszeg ismert alakja volt. Sok barátja volt, hiszen szerette a társasági életet. No és mivel jól
keresett, gyaníthatóan sokan
„ragadtak rá” olyanok is, akik
hasznot reméltek tõle. Baráti
segítséget, kölcsönt… Címfestõként, dekoratõrként dolgozott, ám képeket is festett,
amelyeket jó áron adhatott el.
Hogy az éjszakai élet történéseibõl húzott-e hasznot, arról
is szóbeszéd terjedt. De hogy
ez valóban így volt-e, vagy csak
a városi legendákban létezik,
talán sosem derül ki. Tény,
hogy az akkori „bár”-ban, az
Arany Bárány vendégei közt
gyakorta elõfordult. Fata Jenõ
51 éves korában tûnt el. Ma
már bizonyosra vehetõ, hogy
végleg. Holtnak nyilvánították
1996-ban. Erre a törvény ad
lehetõséget: „Az eltûnt személyt
bírósági határozattal holtnak
lehet nyilvánítani, ha eltûnésétõl számítva öt év eltelt anélkül, hogy életbenlétére utaló
bármilyen adat ismeretes volna. A bíróság a halál napját a
körülmények mérlegelése alapján állapítja meg. Ha a körülmények mérlegelése nem vezet eredményre, a halál idõpontja az eltûnést követõ hónap tizenötödik napja. A holtnak nyilvánított személyt az
ellenkezõ bizonyításáig (azaz,
ha netán elõkerülne) halottnak kell tekinteni.” A holttá
nyilvánítással ezért a hatóságok csínján bánnak. Ám Fata
Jenõ nem, de a holtteste sem
került elõ. Holott korábban
bárhol járt, a családdal mindig
tudatta a hollétét. Családja –

özvegye és fia – életét is kettészelte a rejtélyes eset. Azt szeretnék, ha legalább illendõen
eltemettethetnék.
Ennyire jó „munkát” végzett volna a tettes, vagy tettesek? Vagy valamilyen akadályozó körülmények miatt nem lehetett a végére járni a dolgoknak? Ez a kérdés az ügy rokonvonása a fél évvel késõbb Zalaszentgyörgyön megtörtént emberölésnek, amelyet elõzõ lapszámainkban dolgoztunk fel.
Reményeink szerint itt is, ott is
elõkerülhetnek még olyan szálak, amelyek révén felgombolyíthatók lesznek az elfeledettnek hitt történetek.
Fata Jenõ özvegye, Éva aszszony és fia, a 41 éves Zsolt
egy Zala megyei kisvárosban
élnek, az asszony szülõi házában. Velük beszélgettünk otthonukban. Anyagilag, emberileg egyaránt megviselte õket a
kálvária. A festõ családjának zalaegerszegi háza máig üresen
áll. Szeretnék végre tudni az
igazságot. Elbeszélésükbõl kibontakozik az utolsó néhány
hónap, amelyben bár akadnak
fehér foltok, ám eddig soha
napvilágra nem került információk is felszínre kerültek.
Bár a történteknek októberben már 21-ik éve lesz, könynyen lehetséges, hogy valaki
megszólal, aki ismeri a történetet és felvillan benne egy
régi emlék.
– Sokan, nagyon sokan ismerték õt a munkája révén is.
Hiszen sokaknak dolgozott, és
neki is sokan segítettek. De
ismert volt, hogy szeretett szórakozni is. Idõnként, ha kedve
volt, el-eltûnt rövidebb idõre.

Fata Jenõ utolsó képe, utolsó festményével.
hogy még mindig akadályozza
valaki az igazság kiderítését!
Mi sajnos nem ismertük a kapcsolatait, csak egy részét. Bár
megosztotta volna velünk mindet, akkor most közelebb járnánk az igazsághoz! – meséli
Éva asszony.
– Menjünk vissza az idõben! Mit lehet tudni az eltûnés
napjáról?
– Október ötödikén, kora
délután látták a szomszédok
utoljára… amikor beszállt egy
idegen világosszürke Volvoba
és elhajtottak.
– Kikkel?
– Egy férfi és két nõ, akik
magyarul beszéltek, ennyit tudunk róluk. Azt sem ismerjük,
hogy hova indultak… – tûnõdik hosszan. – Idegenekkel biztosan nem ment el, csak olyanokkal, akiket valaki révén már
ismert. Ezúttal is így történhetett. Õket is ismerte valahonnan, de errõl mi nem tudunk
semmit. Csak annyit, hogy elõzõ nap, csütörtökön az emlékezetes Fradi-Antwerpen meccsre együtt mentek el. Aztán más-

rözési listán szerepel Fata Jenõ
neve, de mivel nem életellenes
bûncselekményben indult eljárás, hanem eltûnés miatt, gyaníthatóan máshogy kezelték az
ügyet a nyomozás során. Hiszen ez azonos kategória a
rossz bizonyítvány miatt pár
napra elcsavargott kisdiákok
esetével. Meglehet, Fata Jenõ
esetét – épp azért, mert a legszûkebb családja sem hallott
felõle – magas beosztásban levõ rendõrtisztek is másként
látták. Egyikük például épp e
sorok írójának súgta meg az
eltûnést követõ hetekben, hogy
nem eltûnés, hanem élet elleni
bûncselekmény gyanújával kellett volna indítani a nyomozást. Ez esetben elrendelhetõ
lett volna a titkosszolgálati eszközök – telefonlehallgatás, poloska elhelyezése és egyebek –
bevetése is. Ám mindez elmaradt. Ne felejtsük, a dolgok
épp a rendszerváltás napjaiban
történtek… a nevezetes taxisblokád elõtt három héttel. Amikor a régi rendszer már szétesett, az új kialakulóban volt, a
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közigazgatás és igazságszolgáltatás pedig alaposan szétzilálódott. Politikai értelemben nyilvánvaló szükségszerûség volt
az átrendezõdés – ami igazából tán azóta sem fejezõdött
be –, ám bûnüldözési szempontból nyilvánvaló olyan lazaságok következhettek be, amelyeket könnyen kihasználhattak a tûzhöz többé vagy kevésbé közel állók. Az eszmefuttatás után vissza a Fata családhoz:
– Hírek szóltak egy romániai segítõrõl is…
– Ketten voltak. Két erdélyi
magyar. Úgy fél évig voltak itt
– pontosít Zsolt. – Õk segítettek neki utoljára. Egyik kõmûves volt, az udvari házban
lakott, a másik, az Öcsi becenevû festõ volt, õ pedig bent lakott a házban. Kócs úr szerezte
oda õket…
– Aztán, miután az édesapja eltûnt, rövidesen õk is el
tûntek.
– Igen, úgy tudjuk, hogy
visszamentek Romániába. Amikor elutaztak, Kócs úr vitte ki
õket az állomásra…
– Hogyan kerültek kapcsolatba ilyen magas beosztású
emberrel? – adódik a kérdés,
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hiszen az említett dr. Kócs János a katonai ügyészség vezetõ tisztségét töltötte be... Akirõl
olyan mendemondák terjengtek, hogy élet és halál ura volt.
– Munkatársi kapcsolatban
voltunk vele, jogász volt korábban a téeszben, ahol jómagam
is dolgoztam, üzemvezetõ voltam a húsüzemben. Aztán baráti és családi kapcsolattá szövõdött az ismeretség. Olyanynyira, hogy végül Kócs János
lett Zsolt bérmakeresztapja –
emlékezik Éva asszony.
– Nagyon rendes volt velünk addig, amíg nyolcadikos
nem lettem. Aztán valami történt, megváltozott velünk szemben… – veti közbe Zsolt, majd
Éva így vélekedik:
– Neki sok mindent módjában állt volna megtenni a nyomozás érdemében, de nem tette. Mi úgy érezzük, úgy vélekedünk, talán még hátráltatta is a
nyomozást.
– Menjünk még pár nappal vissza!
– Szép reményekkel nézett
a jövõbe Jenõ. Szeretett volna
igazán mûvészemberré válni,
hiszen nagyon szép, színvonalas képeket festett – mondja

Napok hordaléka…
Már megint?

Zalaegerszegi kalandtúrák

Ismét õrizetbe vették Tasnádit – mondta a rádió az
autóban. Egy pillanatra a fékre
léptem, lassítottam… Hát ez a
jómadár szabadlábon van? –
tettem fel magamnak a költõi
kérdést, természetesen nem
várva választ.
A háztetõre felmászott szegedi bíró szavai jutottak eszembe: ami itt van, az nem jogállam.
Mi kell egyébként ahhoz,
hogy Tasnádi megérdemelt helyére kerüljön?
Végleg.

Találékony a köznép. A zalaegerszegi utcarekonstrukciónak, belváros-megújításnak nevezett munkák befejezése után
azonnal keresztelõre is sor került. A köznyelv által a Széchenyi téri szakaszt „Gyimesiszorosnak”, a „szalagház” elõtti
részt „Tombi-hágónak” hívják
csak azóta nemes egyszerûséggel. Nemrég a Kelemen Imre
utcában történt „közlekedéstechnikai esemény”. Az egyirányú utca egyik részét kinevezték kerékpárútnak, a Mártírok
útja felõl beépítettek egy buk-

Éva asszony, Fata Jenõ özvegye a róla készült festménnyel.
Éva és a belsõ szobába invitál,
ahol többek közt az õ megfestett arcképe, és egy szépen kidolgozott nagy tájkép díszíti a
falat.
– Három kiállítást kellett
volna teljesítenie ahhoz, hogy
mûvésszé nyilvánítsák. Az elsõ
kettõt meg is rendezték. Egyiket az új Ságvári Gimnáziumban, a másikat pedig Badacsonyban, '90 július 14-én nyitották meg. Ahogy mesélték az

ismerõsök, Kócs János volt a
pénztáros. Azaz õ kezelte a képekért kapott pénzt.
Eddig jutottunk. Azon vagyunk, hogy a történet folytatását is felderítsük.
z.t.
A Zalatáj korábbi számait,
benne a zalaszentgyörgyi gyilkosság ismert részleteivel és
további érdekességekkel a
www.zalatajkiado.hu webcímen
találhatják olvasóink.

kanót, a tûzoltólaktanya elõtt
pedig megszüntették a kétoldali kikanyarodást elõsegítõ
baloldali sávot (képünkön).
Én csak Kramarics-torlasznak (a városháza közlekedésszervezési szakreferense Kramarics Géza – a szerk.) hívom
azóta ezt a részt. Naponta legalább ötször elhajtok ott kocsival. Két hónap alatt 3 kerékpárossal találkoztam.
Kramarics úrnak, az önkormányzat illetékesének a következõ javaslataim lennének:
Iskolakezdéskor, reggelente szíveskedjen ott kezdeni a
munkáját egy forgalomirányító
tárcsával.
Hallgassa majd meg azokat,
akik a Kelemen Imre utcából
balra szeretnének kikanyarodni
az Arany János utcára, de nem
tudnak, mert a jobbra kanyarodók elfoglalják az utat. Ráadásul
a Rákóczi úti lámparendszer
miatt várhatóan bedugul majd az
Arany János utca eleje idõnként.
Ha mindenképpen kerékpárutat szeretnének, az megoldható lenne a járdán is. Igaz
ehhez járdát kellene építeni,
mert az utca egyik oldalán
nincs. Szégyen ez az állapot
Zalaegerszeg belvárosában…

(gondolom máshol is ez a
jellemzõ) hívnám fel a figyelmet. Annyi kritika éri a gépkocsivezetõket, de a közlekedés többi szereplõjérõl
nem sok szó esik. Nem felmentve az autósokat, talán
nem ártana, ha a kerékpárosok
és a gyalogosok is elgondolkodnának.
Egy-egy példa ennek érzékeltetésére. A megyeszékhelyen a Kossuth utcán gyakorlatilag végig kiépített kerékpárút van. Majd nézzék meg a
másik oldalt: hány kerékpárost
látnak a másik járdán tekerni?
Sokat.
Telezöldnél érdemes a gyalogosokat figyelni. Tisztelet a
kivételnek, sokan furcsán értelmezik a helyzetet; a csiga
hozzájuk képest világklasszis
sprinter lenne a zebrán. Miközben átszédülnek, kaján vigyor
kíséretében jelzik az autósnak:
öregem, te itt akár meg is öregedhetsz.
Külön téma a körforgalom. Ha a rendõrség komoly
összeget szeretne „kaszálni”,
hát telepedjen ki az egerszegi (nyilván máshol sem különb a helyzet) körforgalmakba. Dõlni fog a pénz. Az
autósok döntõ többségének
ugyanis fogalma sincs arról,
hogy miképpen kell itt közlekedni.
E.E.

Biztos bevétel
Közlekedési témával folytatva egy egerszegi jelenségre
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Közokiratot hamisított a zalai MSZP-s képviselõ?
A zalaegerszegi önkormányzat MSZP-s képviselõje,
Kiss Ferenc lapzártakor még
nem szerzett tudomást arról,
hogy büntetõeljárás indult ellene. Az ügy még a 2010-es
választások elõtti idõre nyúlik
vissza. Akkor úgy fogalmazott,
hogy ez nem más, mint a lejáratási kampány része, s fogalma sincs arról, ki és miért jelentette fel közokirat-hamisításért. Mást mondott viszont az
ügyészség és korábbi munkáltatója.
A rendelkezésünkre bocsátott információk szerint Kiss
Ferenc elõzõ munkahelyén, a
Zala Volánnál „belsõ iratokat”
hamisított meg. Ennek kapcsán tettek ellene feljelentést a
Zala Megyei Fõügyészségen.
A Zala Megyei Fõügyészség
sajtóreferense, dr. Pirger Csaba még tavaly megerõsítette,
hogy a feljelentés 2010 júliusában érkezett hozzájuk, majd
hatáskör és illetékesség okán
áttették az ügyet a városi (za-

Kiss Ferenc
laegerszegi) ügyészségre. Az
ügyészség három napon belül
nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen közokirat-hamisítás bûntette miatt. A nyomozás lefolytatásával a zalaegerszegi rendõrkapitányságot bízták meg. A nyomozati
határidõt elõbb 2010. december 2-ig, majd többször újra
meghosszabbította a városi
ügyészség. Akkor mindössze
azt sikerült megtudnunk, hogy

Rajz: Farkas László

Nyugdíjpénztár anomália

– Tudod, azzal számoltam, hogy a visszatérítésbõl megcsináltatom a mellplasztikámat, most kiderült, hogy a pénz
körömlakkra sem elég!...

Süldõk és malacok...
Minõségi húsfajta
süldõk és malacok eladók!
15-20 kg-os malac 700 Ft/kg
35-40 kg-os süldõ 550 Ft/kg
Érdeklõdni:06/30/478-6485

a Zala Volán belsõ okiratainak
meghamisításáról szól a feljelentés.
A Zala Volán vezérigazgatója (szintén még tavalyi oknyomozásunk során), Zalatnai
László Kiss Ferenc személyére
vonatkozóan elmondta, hogy
humángazdálkodási fõosztályvezetõi munkaviszonyát 2010.
szeptember elején közös megegyezéssel megszüntették. Úgy
tudjuk, egy igazgatósági vizsgálatot már lefolytattak a Volánnál a közokirat-hamisítás témakörben.
– Nem tudom, mi a vád ellenem – mondta akkor Kiss
Ferenc –, de az elmúlt években havonta érkezett ellenem
névtelen bejelentés. Nem követtem el semmiféle okirat-hamisítást. Úgy látszik, választás
elõtti dolog ez. Elmondtak
mindenféle szemétnek, úgy látszik, ez divatos. Sem az ügyészségtõl, sem a rendõrségtõl
nem kerestek meg. Névtelen
bejelentésrõl lehet szó, aminek nem tudom a valószínûség tartalmát.
A meglehetõsen hosszas
nyomozati szakasz után a Zala
Megyei Ügyészség helyettes
vezetõjétõl, Kis-Király Ervinnétõl a napokban kaptunk egy
e-mailt, melyben a következõ
áll: A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság a K. F. elleni nyomozást befejezte, 2011. augusztus 3. napján egy rendbeli csalás bûntette és egy rendbeli
magánokirat-hamisítás vétsége
miatti vádjavaslattal megküldte

az iratokat a Zalaegerszegi Városi Ügyészségnek. Az ügyész
a törvényes határidõn belül
dönt a vádemelésrõl, vagy
egyéb érdemi döntést hoz.
Telefonon ismét megkerestük Kiss Ferencet, aki kijelentette, hogy nincs tudomása az
ügyrõl, értesítést, idézést nem
kapott augusztus 3.-ika óta. Nyilatkozni is csak akkor lesz hajlandó, ha érdemben tud valamit.
Kiss Ferenc a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem
humán szervezõ szakán szerzett diplomát. Az MSZP alapító
tagja. A 1994-98 közötti idõszakban és 2002-tõl újra a zalaegerszegi városi szervezet elnöke. Az Országos Választmány tagjaként tevékenykedett 1994 és 1998 között, majd
1998-tól az MSZP Zala megyei
sporttagozatának
vezetõje.
1994-tõl 2010-ig a zalaegerszegi 3. számú önkormányzati választókörzet egyéni képviselõje. 1994-tõl 2002-ig vezette a
városi Sportbizottságot, majd
2002-tõl a Szociális- Lakás és
Egészségügyi Bizottság elnöke.
A legutóbbi önkormányzati
választás óta az MSZP zalaegerszegi önkormányzati képviselõcsoportjának frakcióvezetõje.
Kiss Ferenc egyébként 2006
és 2010 között országgyûlési
képviselõ is volt, pártlistáról
jutott a Parlamentbe.
ks
A jogerõs bírósági ítéletig mindenki ártatlannak tekintendõ.

Most mit mondhattak?
Hetek óta a svájci frank
nyakló nélküli száguldása
hozza a frászt a nemzetközi
pénzpiacra. Arról nem is beszélve, hogy az itthoni frankhitelesek már végfokon vannak a teljes összeomlás elõtt.
Az alpesi valuta soha nem
tapasztalt csúcsokat döntött
meg, erõsödésével õrületbe kergetve a nemzeti fizetõeszközöket illetve a közösségi valutát, az eurót birtokolókat.
A napokban aztán történt
valami. A szédületesen felfelé
ívelõ etap után látványosan
megindult lefelé a frank. Hétfõn (augusztus 15.) a forint
jelentõs tételt faragott le a
frankkal és az euróval szembeni hátrányából.

Reggel 7 órakor a svájci
frankot 242 forint körül jegyezték, míg az euróhoz 273
forint körüli áron lehetett
hozzájutni a bankközi devizapiacon. A forint erõsödött az
amerikai dollár és a japán jen
viszonylatában is.
Amint ezeket a híreket
hallgattam, az ötlött eszembe,
hogy mit mondhattak vasárnap éjjel a fideszesek. Emlékezünk még, hogy jó ideje
Kósa Lajos és Rogán Antal
„hebrencs” megnyilatkozásaira való pénzpiaci reakcióval
magyarázták a szocialisták a
forint gyengülését.
Mit mondhattak most a
fideszesek? Hogy szeretik a
tökös-mákos rétest?...
f.l.
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Londoni lángok
Az elmúlt napokban folyamatosan érkeztek a hírek London Tottenham városrészében
kitört zavargásokról. A Nyugat
vagy talán a fejlett világ fõvárosai között is a leginkább biztonságosnak tartott London
utcáiról szinte háborús viszonyokat idézõ képeket sugároztak a médiumok. Lángoló házak, autók, romba döntött, ki-

fosztott üzletek, rendõrökkel
harcoló csoportok riasztó képei sokkolták a nézõt.
A legnagyobb példányszámú magyar napilap szerint
„A brit szakértõk és az újságok képviselõi között tovább folyik a vita arról, hogy a
szombat éjjeli események
minek minõsülnek (egyszerû
fosztogatásnak, bûnténynek

A „frankosokon” nem segít
Bulvárlapok oldalain barangolva, a Gyõzike-rajongók szemébe biztos könnyeket csaltak
azok a hírek, melyek szerint a
showman családja katasztrofális anyagi helyzetben tengeti
mindennapjait. Arról olvashattak a rajongók, hogy Gyõzike
és „Beja” asszony feje felett
összecsaptak a viharfelhõk, jó
néhány milliós adósság formájában megtestesülve.
A napokban kapott lábra a
hír, hogy bizonyos javulás állhat be a család háztartásában.
Evelint, Gyõzikéék nagyobbik lányát eleven zsírpacniként ismerhettük a családi kukkoló-show RTL-es adásai során.
Most arról szólnak a bulvármédia tudósításai, hogy a dundi lány erõteljes fogyókúrának
vetette alá magát: öt hét alatt

tizenhét kilót dobott le fitnesztorna és egy fogyasztó kapszula segítségével. Híre ment a
dolognak, s Evelin teljesítményére felfigyelt a szépséges
sztármodell, Görög Zita és a
kapszulát forgalmazó cég is, és
máris ajánlatokat tettek a lánynak és a családnak. Elõzetes
becslések szerint Evelin csodás fogyása milliókat hozhat a
konyhára Gyõziéknél, ami enyhítheti a tíz-tízmilliós adósságuk miatti sanyarú sorsukat.
A szívderítõ hírt beárnyékolja az a tény, hogy az ország
számtalan súlyfelesleggel küszködõ tinije nem számíthat hasonló karrierre, mint Evelin, s
az adósságcsapdában vergõdõ
frankhiteleseken a csodatévõ
kapszula sem segít…
-flam-

Frankmizéria

(Fotó: MTI)
Szabad fosztogatás?
vagy elkeseredett fiatalok kitörésének)”.
Brit szakértõk és újságírók
elemzéseibõl viszont az derül
ki, hogy a szóban forgó szigetországi vandalizmus megítélése jobbára egyöntetû. A
megszólalók között szinte senki sem akadt, aki nem ítélte
volna el a Londonra rászabadult mérhetetlen terrorhullámot, amely a Népszabadság
cikke szerint „elkeseredett fiatalok kitörése” is lehetett.
Az ottani hozzáértõk megállapították, hogy nem valami
féle gettólázadásról volt szó,
hiszen a szereplõk nem egy
negyedbõl valók voltak, nem
egy etnikumhoz köthetõk és
nem kizárólag fiatalok az emberéleteket is követelõ zavargások szereplõi.
Megállapítást nyert, hogy
az éjszakai utcákon randalírozó, fosztogató bandák aligha
egy darab kenyeret szerettek
volna, mert a kirabolt üzletek
leltárjai alapján kiderült, hogy
nagy értékû elektronikus berendezések és tömérdek alkoholos ital is terheli a fosztogatók bûnlajstromát.

A Népszabadság által felvetett talány olyan gondolatmenetet indít el, ami visszaidézi a
Kuncze-érában gyökeret vert
fogalmat, a „megélhetési bûnözést”. A lap a londoni lángokkal kapcsolatos írásban azt sugalmazza, hogy bevándorolt fiataloknak az elviselhetetlen helyzetük miatti demonstrációja volt
az a megmozdulás, amely lángba borította a brit fõvárost.
Londonban viszont mindinkább elõtérbe kerül az a vélemény, hogy az irgalmatlan
pusztítás az interneten elõkészített, jól szervezett megmozdulás volt, aminek célja,
eredménye a szabad fosztogatás volt.
f.l.

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

GÖCSEJI ÉLÉSKAMRA
Helyi termelõk termékeinek forgalmazása
Zalai és környékbeli termelõk termékei

- Göcsej védjegyes termékek: aszalványok, lekvárok,
mézek, tészták, tökmagolaj, dió és mákolaj
- Zalai Farkas-pálinkák, borok
- Házi készítésû hentesáruk, tejtermékek, szörpök,
ivólevek, savanyúságok, befõttek
- Kecske tejtermékek

„EGYÜNK HELYIT, VEGYÜNK HELYIT!”
Rajz: Farkas László
– Tudod, a kedvenc svejcisipkámban nem merek kijönni
az utcára. Félek, hogy a frankhitelesek meglincselnek.

Zalaegerszeg, Dísz tér 6/A.
0 0
0 0
Nyitva tartás: H. - P.: 6 - 18 -ig
0 0
0
Sz.: 6 - 130 -ig
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„Az örökkévaló egy igaz Isten szeretete, jósága, békessége és áldása
legyen veled és szeretteid életével,
most és mindörökké. Ámen!”

MEGHÍVÓ

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

2011/2012.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
*** Nagykanizsa ***
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,
Keleti Ilona, Andor 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
2011/2012.
szeptember 16.
18.00 A szabadegyetem baráti közössége koszorút és
virágokat helyeznek el a Nagy-MagyarországEmlékmûnél.
szeptember 16.
A SZENT KORONA SZÖVETSÉGÉBEN A
KÁRPÁT-HAZA
18.15 II. ANDRÁS (ENDRE) KIRÁLY ÉS KORA
A magyar történelem egyik izgalmas korszakának
(P)
értékelése és elemzése
II. András (Endre): 1176 - 1235.;
Uralkodása: 1205 - 1235.
dr. Tóth Zoltán József történész, egyetemi tanár
elõadása
Az est házigazdája: Horváth Ferenc és családja
szeptember 30.
BÁNK BÁN A VILÁGDRÁMA SZÍNPADÁN
18.00 A magyar irodalom gyöngyszeme csillagmítoszi
(P)
foglalatban
Aki ismeri népköltészetünket és az ábrázoló népmûvészetünket, az tudja, hogy csak csillagmítoszi
keretekben van jelentése és mondanivalója.
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Kondricz Albert és családja
október 14.
A XX. SZÁZAD TÖRTÉNELMI VIHARÁBAN
18.00 Jesch Aladár gépészmérnök, a Magyar Mérnöki
(P)
Kamara tagja
Emberséggel, szakmai hûséggel egy életen át.
A beszélgetést vezeti: Szlávik Tibor okleveles
bányamérnök
Az est házigazdája: a Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszeg
október 28.
ÕSI MAGYAR NYOMOKON DÉL-AMERIKÁBAN
18.00 Amerika, az emberiség bölcsõje - õsi civilizációk
gyökere
Móricz János - kutatás ismertetése (Ecuador, 2010;)
Ágnes Golenya Purisaca író - kutató,
vetítettképes elõadása, fotókiállítással egybekötve
Az est házigazdája: Wenczler Béla és családja
november 11.
„Kicsi rigóm, folytasd, ha én abbahagyom”
18.00 Tóth Menyhért, a képíró bölcs
(P)
„Isten adj erõt csak egyedül tebenned hinni, és úgy
élni, amint neked tetszik.”
NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG

2011. augusztus 18.

Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Balogh László vállalkozó és
családja
november 25.
AZ EMBERISÉG JÖVÕJE EGY
18.00 ÚJ PÉNZRENDSZERTÕL FÜGG
(P)
Milyen lehetne egy új pénzrendszer?
dr. Drábik János közíró, a Szabad Európa Rádió
ny. v. szerkesztõje
Az est házigazdája: Kiss László és családja
„SENKI NEM LEHET JOBBAN RABSZOLGA, MINT AKIVEL
ELHITETIK, HOGY SZABAD! ”
december 15.
A MAGYAR KARÁCSONYI KÖR A RÉGISÉGBEN
18.00 KERECSENY - KARÁCSONY - A karácsony elõtti és
utáni hagyományok
Csütörtök!
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Péterfai János és családja
január 20.
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 ATILLA ÉBRESZTÉSE - Jött éve csodáknak …
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes
(P)
elõadása
*** A magyar öröks ég érdekében kifejtett szép és önzetlen
emberi tettek elismer ése: PAJZSRA EMELÉS! ***
Az est házigazdája: Rajnai Miklós és családja,
valamint az YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA
február 3.
A VIDÉKI ÚJSÁGÍRÁS MA ZALÁBAN
18.00 Bemutatkozik a ZALATÁJ Kiadó és szerkesztõs ége
(P)
Vendégünk: Ekler Elemér újságíró és lapkiadó
A rendezvény házigazdái: Rajnai Miklós és Kiss
László családja
február 17.
AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXIII.
18.00 A bolsevizmus lélektana és mûködési modellje
(P)
NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN ellenõrzött és
manipulált világa
Vendégeink: Rózsás János író, SCS 43-as sz. volt
GULAG-rab, Takács János, a Hortobágyra
Kitelepítettek Egyesületének örökös elnöke és
Dénes János, 1956-os Munkástanács elnök - 52 A
185 sz. elítélt
A rendezvény házigazdái: Vörös András, Petõ Atilla,
Mecséri József, 1956-os hõs és Hársfalvi Ferenc, volt
GULAG-rab családja
március 9.
18.00 A MÚLT - JELEN ÉS A JÖVENDÕ II. ANDRÁS
(P)
KIRÁLY KORÁBAN
Szántai Lajos mûvelõdéskutató vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Kondricz Albert és családja
április 20.
KVANTUMTEOLÓGIA 18.00 A VALLÁS MINT IRÁNYÍTOTT ERÕTÉR
(P)
A MAGYARSÁG OSZTATLAN EGY ISTENE
Ágnes Golenya Purisaca író vetítettképes elõadása
Az est házigazdája: Weczler Béla és családja
május 13.
ZALAI MAGYAR HAGYOMÁNYÕRZÕ BÁL
18.00 Az eseményrõl külön meghívóban fogunk
mindenkit értesíteni!
(P)
Szervezõk: Németh Ferenc, Boncz Sándor, Kiss
László, Kócza András és RM
június 3.
14.00 Nagy-Magyarország-Emlékmû - Nagykanizsa
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
(V)
Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész
Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül!
rajnai.miklos@upcmail.hu - 06-30-5523388
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa,
Kálvin tér 4.)
******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM
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A múltkor a mama kérdezte, hogy éppen mivel foglalatoskodom, én pedig mondtam
neki, hogy olyan nõkrõl írok,
akik borzasztóan kritikusak saját magukkal szemben, és kiakadnak azon, hogy vastagabb
a karjuk, vagy narancsbõrös a
fenekük. Mama megvetõen legyintett, közölte, hogy ez baromság, és hogy inkább arról
írjak, hogy ezek a nõk kapáljanak be öt hektár kukoricát,
és akkor biztosan nem lesz
idejük a narancsbõrükkel foglalkozni.
És akkor hirtelen belém hasított, hogy a mama, mindenre
ezt a kapálás dolgot hozza fel.
Éppen ezért összegyûjtöttem,
hogy a mama szerint milyen
problémákra lenne megoldás
a kapálás.
1. Terhesgondozás, újszülött ellátás, bizonyos mértékig
paraszolvencia – „Katicám, annak idején megszültek a nõk a
kapaföldön is, nem volt semmiféle ultrahangozás, meg terhesjóga, meg boríték az orvosnak!”
2. Homoszexualitás – „Kapálna végig egy nyarat, 'szt nem
lenne ereje tollas gatyában vonulgatni!” (Egyébként a mama
nem homofób, csak nem érti
ezt a dolgot és a genetikában
sem tájékozott.)
3. Bûnözés – „Hogy a frász
üsse ki õket, mennének el kapálni ahelyett, hogy a szomszéd tyúkját lopkodják!”
4. Való világ 4. – „Ez nekik
a való világ??? Mennének el
kapálni ahelyett, hogy a seg-

güket hizlalják egy medencében. Akkor aztán nem lenne
idejük veszekedni, örülnének,
ha a vízhólyagoktól egy pohár
vizet meg tudnak inni, 'szt lefekhetnek aludni. Na az a való
világ, Katicám.” (Évának már
javasolt 3 hét uborkaszedést is
Szabolcsban, mondván attól elmenne a kedve a veszekedéstõl, és nem lenne annyi ideje
fújni a füstöt, Alekosz tartásjavítására pedig némi kaszálást
említett.)
5. Számítógép függõség –
„Hajnali kettõig nyomkodta a
gombot??? (számítógépbillentyûzet és /vagy egér gombja –
a szerk.) A rossebb megette,
bezzeg ha másnap hajnal ötre
kapálni kéne menni, már fél 9kor lefeküdne aludni!”
6.) Tetoválás, testékszerek,
és a fóliás melír bizonyos esetei – „A mi idõnkben a fiataloknak nem volt arra idejük,
hogy kürtöket dugdossanak a
fülükbe, 'szt azzal tágítsák a
lukat rajta! Tudod Katicám,
annyi munka volt a fõdeken,
hogy nem tudtunk mink azzal foglalkozni, mekkora a luk
a fülünkön, meg nem is volt
idõnk arra, hogy órákig
fodrászkodjunk, meg lyuggassuk a bõrünket kifele. Szép
is lett volna, ha menni kell
kapálni, „szt ott égeti a nap a
griffmadarat, vagy mit a vállunkon!”
7. Futballhuliganizmus – A
franc essen ezekbe a szkinderekbe (skinhead – a szerk.), ha
ennyi erejük van, csinálhatnának valami hasznosat is! Meg-

Falra hányt borsó
Rovatunk a közéletben tapasztalható nyelvi ostobaságokat ostorozza. Lehet, hogy falra hányt borsó a törekvésünk,
de ha csak egy érintettet is
„megtérítünk”, már nem volt
hiábavaló a fáradozásunk.
Ne magyar módra, de magyarul
Faragó Richárd (általam
egyébként eddig sokra tartott
sportriporter) úgy tûnik, hogy
a közlekedõedények elvét követve egy szintre törekszik a
magyar labdarúgással. Az Újpest-Paks mérkõzésen ez a förmedvény szaladt ki a száján:
„két opciója is volt Bödének.”

Kedves Richárd! Közvetítsen nyugodtan focimeccseket,
de ne a magyar labdarúgás
színvonalán, ellenben közérthetõ magyar nyelven.
„Közérthetõ” közszolgálatiság
A napilap fotót közöl a magyar nõi vízilabda-válogatott
egyik világbajnoki mérkõzésérõl. A képaláírás a következõ:
„… szövetségi kapitány instruálja a magyar csapatot.”
A képaláírás szerint a fotó
az MTI tulajdona. S a képaláírás? A Reauters-é? Netán a
TASZSZ-nál fogalmazták?
e.e.

Rajz: Farkas László

A kapálás elhozza a világbékét

– Na galambocskám, párszor végigcsapsz ezen a kilométeres táblán, és megspórolod a szoláriumot!
nézném én õket, miután bekapálták a szemerei téesz fõdjét,
hogy mennyi erejük lenne ott
ordítozni, meg kukát dobálni a
meccseken! Hát megmondom
én neked, Katicám: semmi! Ott
aludna az összes a lelátón,
olyan fáradt lenne!”
8. Depresszió, egyéb pszichés problémák – „Jódógába'
nem tudja már, hogy micsináljon! Ül a szép házába, 'szt sopánkodik, hogy milyen kövér,
meg hogy nem foglalkozott az
érzéseivel a zura, nemhogy
örülne, hogy van mit enni,

jólétbe van, és nem kell
kapálnia.”
Hirtelen ennyi jutott eszembe, de ahogy leírtam, hát nem
is olyan eszement hülyeség mind,
mint amilyennek elsõre gondoltam (kivéve a 2-es és 8-as pontokat), vagyis hát persze hülyeség, de van némi alapja. Fontolgatom, hogy kapálótáborokat szervezek tematikusan, mint
pld. szingli kapatábor, önértékelés javító kapatábor, stb, így
a nemzetgazdaság is jól járna,
én is, meg a résztvevõk is.
(kapanyél)

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig,
illetve 30/378-4465.
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Elfeledett évforduló (7.)
Tavaly volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sportegyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csenddel „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.
Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeretnénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán ZTE-rõl lehet beszélni. Emléket állítani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

Horváth Tamás szövetségi
kapitány.

Sakkozók felvonulása Zalaegerszegen 1955. május 1-jén.

Példájára igen sokan foglalkoztak elmélyülten e szép sportággal és amikor a ZTE újjáalakult, feladatának tekintette
a sakk-hagyományok továbbvitelét. Sakk szakosztálya állandóan erõsödött, míg 1967-ben
sikerült az OB II-be bekerülnie
a csapatnak. Babits András,
Horváth Tamás, Plecskó Zoltán, Dömötör József, id. Rosta
Sándor, Tivolt Ferenc, Erdész
Ferenc, ifj. Rosta László, Lakos

A ZTE sakkozói egy korabeli felvételen.
Varga Ferencre, a ZTE férfi
kosárlabdacsapatának egykori
kiváló edzõjére emlékeztünk
elõzõ számunkban, megszakítva az idõrendiséget. Most viszszatérünk a rendes kerékvágásba, ezúttal a sakk szakosz-

tály kezdeti sikereire emlékezünk.
A ZTE 50 éves jubileumára
kiadott könyvecskét többször
hívtuk már kortanúnak. Ezt
tesszük most is, elõrebocsátva,
hogy nem változtattunk az 1970ben megjelent kiadvány szövegén. Az elsõ mondat egyértelmûen utal az akkori korra:
„A felszabadulás utáni idõkben Zalaegerszegen igen nagyot fejlõdött a sakkélet. Lelkes sportbarátok nevelték, oktatták a fiatalokat, s Zalaegerszeg joggal büszke arra, hogy
itt született, itt ült elõször
sakktáblához és itt versenyzett
az utóbbi évek legnagyobb magyar sakkozója: Portisch Lajos.

Csuti Antal, a kiváló nevelõ.

Sándor, Kopár József, Csutora
László és Angyalosi Dániel
vívták ki a sikert. S a fejlõdés
nem állt meg, az 1969. évi
bajnokságban már a harmadik
helyet sikerült megszerezni, ami
azt is jelenti, hogy Dunántúl
sakkéletének egyik reprezentánsává vált a ZTE sakk-csapata.
A jó kollektív szereplés mellett magától értetõdõen ragyogó egyéni eredmények is születtek. Porubszky Mária és Horváth Tamás személyében két
mestere van ZTE-nek. Porubszky Mária 1967-ben tört be az
élvonalba, amikor is a magyar
bajnokságon ötödik lett, a szófiai nemzetközi versenyen a
nyolcadik, legutóbb pedig a
Halléban megrendezett nemzetközi versenyt biztosan nyerte. Horváth Tamás Kalocsán,

mint úttörõ tûnt fel, s tüneményes gyorsasággal – hiszen
még most is ifjúsági versenyzõ
– 1969-ben a zalaegerszegi
mesterversenyen szerezte meg
a sakkban oly szép rangot jelentõ mesteri címet.
De nincs vége a rangos
névsornak: Babits András,
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ti Antalnak, nem véletlen,
hogy a hatszoros magyar bajnok, négyszeres ezüstérmes
egerszegi sakk-klub az õ nevét
viseli. Felsorolni is nehéz azokat a címeket, amiket a zalaegerszegi születésû, a városból
elszármazott férfi és nõi sakkozók elértek. Olimpiai bajno-

Portisch Lajos olimpiai aranyérmes és világbajnokjelölt.

Versenyre utaznak a ZTE sakkozói. Az autóbusz is utal a
korra...
Plecskó Zoltán és Csutora
László mesterjelöltek, csillagos
elsõosztályú minõsítése van Tivolt Ferencnek, idõs Rosta Sándornak. Lakos Sándornak, Sergyán Ödönnek és Rosta Máriának, I. osztályú minõsítéssel
pedig Tóth László, dr. Szigeti
István, dr. Keresztúri Endre,
Angyalosi Dániel, Bita József
és dr. Pintér Lajos büszkélkedhet.”
Eddig a múltidézés a korhû
dokumentum segítségével. S
hogy emlékszik erre az idõszakra Horváth Tamás, aki
azóta is Zalaegerszegen él?
Nem mellékesen a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya, az országos szövetség alelnöke, hogy csak a legfontosabb funkcióit soroljuk.
– A zalaegerszegi sakkélet
rendkívül sokat köszönhet Csu-

Porubszky Mária számos
világversenyen szerepelt
eredményesen.
ki cím, érmek, korosztályos világversenyeken való kiemelkedõ szereplés… – említi Horváth Tamás.

– Mi volt Csuti Antal varázsának titka?
– Vele született pedagógiai
érzéke volt a tehetségek kiválasztásában. Mindig lehetett rá
számítani, 30-40 gyermekkel
foglalkozott egyszerre. Egy közlekedési baleset következtében
mozgássérült lett, az akkori
városi tanács telefonközpontjában kapott állást. Ez a munkakör lehetõvé tette számára,
hogy még ott is foglalkozzon a
tehetségekkel.
– Az elsõ országos sikert
éppen a fiatalok érték el…
– 1964-ben megnyertük Kalocsán az országos általános
iskolai csapatbajnokságot. Érdemes felidézni csapattársaim
nevét: Kovács Jenõ (késõbb
labdarúgó lett a ZTE-nél – a
szerk.), Temesvári Sándor, Rosta Sándor, Erdész László, Bertalan Géza, a csapatvezetõ pedig Plecskó Zoltán volt. Elsõ
sikerünket újabb és újabb követte. Csuti Antal még megélhette, hogy feljutottunk az OB
I.-be 1971-ben. Egy évvel késõbb veszítettük õt el.
E.E.
(Folytatjuk)

Benedek Tibor, a ZTE elnökhelyettese szívügyének tekintette a sakkot.

Címerszínek

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.
A mai kék-fehér színösszeállítás a Zalaegerszegi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

Lapunk legközelebbi
száma
2011. szeptember 15-én
jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Elnökségi ülés a kezdeti idõszakból.
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Partvonalon kívül…
Önkritika

Elnézést kell kérnem korábbi fontoskodásom miatt.
Nem tetszett a sportriporter
megjegyzése, miszerint egy csapat saját otthonában lépett
pályára. Hát hol, ha nem az
otthonában, ami a sajátja?
Aztán kiderült, hogy Magyarországon minden lehetséges. Az is, hogy valaki nem a
saját otthonában játszik otthon. Mint például a Paks labdarúgó-csapata az Európa Ligában. Hazai meccsein ugyanis
Székesfehérváron lépett pályára.
Így volt ez többek között a
Dunaferrel, a ZTE-vel és a Debrecennel is. Nem volt a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ
hazai stadionjuk, így idegen hazai pályán kellett játszaniuk…
Sajátos összhang
Színvonalukhoz képest aránytalanul nagy terjedelmet szentel a magyar élvonalbeli focimeccseknek a Nemzeti Sport.
A kiemelt figyelmet a népszerûséggel sem indokolhatják,
hiszen siralmasan alacsony az
átlagnézõszám. Az újságoldal-

nyi tudósítások tele vannak álszakmai hablagyokkal, mondvacsinált történetekkel. Erre
még legyint az ember, de amikor a számokhoz ér, felkapja a
fejét. A „meccsindex” rovatot
böngészve az az érzésem, hogy
valami nem stimmel a tudósító
számtani (nem matematikáról
van szó, hiszen csak tízig kell
számolni) elõképzettségével.
Miután hetessel honorálja a
meccs színvonalát (10-es a maximum), a játékosok osztályzatára pillantok: csupa 4-es, 5-ös,
esetleg 6-os (itt is 10-es a maximum). Hogyan lesz gyenge és
közepes teljesítményekbõl jó
színvonalú mérkõzés?
Ez a Nemzeti Sport titka
marad.
Új sorsolás, új délibáb
Kisorsolták a 2014-es labdarúgó VB selejtezõcsoportjait.
Hollandiát, Törökországot, Romániát, Észtországot, Andorrát
kapta válogatottunk ellenfélül.
A csoportból az elsõ jut közvetlenül tovább, a második
pótselejtezõt játszik.
Reális esélyünk talán a
harmadik helyre lehet… De

Lassan elrepülnek

Nem csak a csapat esett szét…
ahhoz bravúrokra is szükség lesz.
A sorsolás utáni nyilatkozatok ennek ellenére meglehetõsen optimisták voltak. Számomra érthetetlenül. Na jó…
Elõkészületi meccsen legyõztük
Izlandot. Addig nincs is nagy
baj, amíg mi válasszuk meg az
ellenfeleket. De ha már sorsolnak… Akkor marad a selejtezõk elõtti reménykedés, s jön a
szembesülés a valósággal.
Már a VB-selejtezõkre készülünk, de még itt vannak az
EB-meccsek. Továbbjutási esélyeink matematikailag még élnek, a valóságban a nullával
egyenlõek. A hátralévõ mecscsek kitûnõ alkalmat adnának
a VB-selejtezõre való felkészülésre. Ennek „szellemében” a
szakvezetés behívta a keretbe a
Paks „nyugdíj” elõtt álló kapusát, Csernyánszkit. Az utánpótlás VB bronzérmes csapatának
hálóõrét, Gulácsit hiába keressük. S most még csak egyetlen
posztról beszéltem.
Megkérdeztem egy bennfentest Gulácsi mellõzésének
okairól. Név nélkül csak enynyit mondott: nyilván azért,
mert nem X Y a menedzsere.
Akár hihetõ is lehet a magyarázat…
Stadionszemle

Kánikulai volt ugyan az elmúlt hétvége, de a fotó már a
közeledõ õszre utal. A nagy út elõtti fecskecsoportosulás
augusztus 14-én reggel, Pózván…

Az Újpest-Paks mérkõzésen
a vendégszurkolók szektorát
üresen is szemügyre vehettük,
hiszen túlzással is csak egy tucatnyi tolnai drukkert számolhattunk. Az egy évvel ezelõtti ferencvárosi ámokfutás nyomai (felszaggatott ülések) most is láthatóak a Szusza Ferenc stadionban.
Ez legyen az újpestiek gondja, söpörjünk inkább saját portánkon! A lassan 10 éve újjáépített egerszegi stadion fõbejáratát legalább hat éve csúfítják a lehullott burkolólapok

nyomai. S eddig ez senkinek
nem szúrt szemet?!
Egerszegi futballbarátok! Indítsunk akciót, vegyünk csempejegyet! Ez a szépséghiba így
legalább könnyen kozmetikázható.
A csapat siralmas szereplése viszont már egy külön téma.
Mellõzve…
Amióta a tv-ben láthatom a
brazil
válogatottat,
ilyen
gyenge csapata még nem volt
a dél-amerikai országnak.
S ebbe nem fér be
Ronaldinho…
Ezt nehéz elhinni.
Kapusbravúr
Magyar bajnoki meccs, 11eshez jut a hazai csapat. A csatár belerúgja a labdát az elvetõdõ kapusba. A hálóõrnek köze sincs az esethez.
A riporter – a meccs végén
– komoly arccal megkérdezi a
kapustól: hogyan sikerült kivédeni a büntetõt?
A hónap legostobább kérdése volt.
Nincs megoldás?
A magyar élvonal legalattomosabb, legvisszataszítóbb stílusban játszó labdarúgója szerintem Rajczi Péter. Ha
az egész idényt eltiltás miatt
kihagyná, akkor sem kapná
meg azt a büntetést, amit megérdemel.
Meg tud még változni a
játékos?
Nem ártana, mert egyébként nem rossz labdarúgó. Mindenki jól járna a változással, õ
is, a klubja is, sõt az egész
magyar labdarúgás.
A letaglózott ellenfelekrõl
nem is beszélve…
E.E.

