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Az aranykor utáni Császár
Elment az a játékos, aki a
magyar labdarúgás legfényesebb korszaka után is Császár
lehetett. Édesapám nagykabátjáról vágtam le azt a gombot,
amire aztán Albert Flórián
fényképét ragasztva rúgtam
számolatlanul a gólokat öcsém
kapujába.
Két szerelem tartott akkoriban lázban: Albert és az Arsenál. Albertet nem kell megmagyaráznom, az angol csapatot viszont igen. Hatéves lehetettem, amikor megláttam az
Arsenal címerét: az ágyú szíven lõtt, azóta sem gyógyultam
ki e „sérülésbõl”. Középiskolás
csapatunkat is erre a névre ke-

A játékostársak (Szõke,
Branikovics, Juhász) vállán.

reszteltük, s hadd osszam meg
a nyilvánossággal: a nagykanizsai vegyipari technikum IV.
d. osztálya a kanizsai diákbajnokságban legyõzte a Soós Istvánnal felálló Mezõ Ferencz
Gimnáziumot. Soós Istvánt,
Cukit nem kell bemutatni; a
ZTE nagyszerû játékosa ellen
akkor játszhattam elõször és
utoljára.
Albert Flóriánnal a megyei
napilap munkatársaként beszélhettem elõször. Az Üllõi úti
stadionban játszott a ZTE, s a
mérkõzés után lehetõségem
volt találkozni vele. Pályafutásom alatt soha nem érzett izgalommal nyitottam be hozzá,
de egy perc után felengedett a
feszültség. Felejthetetlen volt
ez a találkozás, amit még követett néhány.
A ZTE és Albert Flórián
kapcsolata immár elválaszthatatlan. A Császár utolsó bajnoki mérkõzését az egerszegi
csapat ellen játszotta 1974.
március 17-én. A Népstadionban 30 ezer nézõ elõtt (a
Manchester United elleni 2002es gyõzelem alkalmával látták
ennyien ugyanitt a ZTE-t) a
Déri-Mihalecz, Papp II., Vörös,
Szabó, Bicsák, Józsi (Kelemen), Rácz, Tóth Gy., Szimacsek, Bita, edzõ: Szõcs János
összetételû csapat ellen 3-0-ra
nyert az FTC, Albert góllal búcsúzott. A ZTE csapatkapitá-
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Búcsúmeccs a ZTE ellen. Albert elhúzza a labdát Déri mellett.
nya, az azóta ugyancsak a búcsúzott az elsõ és utolsó mamennyei futballpályán szerep- gyar Császártól.
lõ Szabó Rezsõ baráti öleléssel
(Ekler)

Hiteltelen hitelminõsítõk
Mindenféle hitelminõsítõk
osztályoznak országokat, következmények, felelõsség nélkül. Teszik ezt olyan cégek,
amelyeknek nem kis közük
van a mostani gazdasági világválság kialakulásához (lásd
amerikai jelzálogpiac bedõlése).
Hiteltelen bagázs valamennyi. Hogy mûködésük
alapelvét megértsük, olvassák
el a következõ történetet. Tisztábban látják majd ezt a
gátlástalan, profitéhes mechanizmust!
1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy
majmokat vásárol fel, darabját
10 dollárért.
2. A falusiak tudták, hogy a
környéken sok a majom, elmentek hát az erdõbe összefogdosni õket.
3. Az emberünk majmok
ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért 10 dollárt. Ahogy a majmok fogyni

kezdtek az erdõben, a falusiak
abbahagyták az összefogdosásukat. Erre az ember bejelentette, hogy 20 dollárt ad egy
majomért. A falusiak fellelkesültek és újra elmentek majmokat fogni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A sztariknak annyi?

Ismét újulna az MSZP

Mesterházy Attila búcsúzik a régi elvtársaktól? Az MSZP elnöke
Kovács Lászlóval parolázik, a háttérben a zalai Teleki László.
A pártelnök gyakorlatilag
Kongresszusra ültek össze
az elmúlt hét szombatján a felszólította a „régieket”, hogy
most már curükkoljanak kicsit,
szocialisták.
A Gyurcsány Ferenc ne- húzódjanak vissza, mint hajvével fémjelzett „dékások” tá- dan a gyerekek a kemencevozásával a „gennyes góc” ki- sutba. Mesterházy arra kérte
került az MSZP szervezetébõl. õket, hogy ne tartsanak igényt
Az utóbbi idõk minden szo- prímperszóna szerepre, incialista bajának okozójaként kább a háttérbõl segítsenek.
definiált volt párt- és minisz- Az elnök szavai vastapsra raterelnök párthagyásával ko- gadtatták a jelenlévõket.
Ezen a ponton jut eszünkmoly belsõ rivális nélkül maradt Mesterházy Attila elérke- be az a történet, amikor nem
zettnek látta az idõt, hogy újra, sokkal több mint egy hónapja,
sokadjára is megújítsa a szo- Mesterházy távollétében összejöttek egynémely szocialista
cialista pártot.
Mesterházy a jövõt (párt- nagyágyuk, akiket a pártelnök
jövõt) elõre vetítve azzal indí- vélhetõen a „régiek” kategóriátott, hogy új politika, új struk- ba sorol. Az összejövetel végén
túra épül az MSZP-ben, amihez arra a megállapodásra jutottak,
új szereplõkre van szükség. hogy támogatják Mesterházyt,
„Mindenkire számítunk, de amíg nem õk lesznek célkenem ott, ahol az elmúlt húsz resztben. Kérdés, hogy az együtt
évben.” Új mûsorhoz új férfi (s vastapsolók közül hányan érzik úgy, célkeresztbe kerültek?...
nõ) kell…

A szocialisták ki tudja hányadik megújulását prognosztizáló kongresszusát – vetítõn
történt jelenlétével – megtisztelte Martin Schulz is. Az
európai szocialisták atyamestere videóüzenetében arról szólt,
hogy a régebbi miniszterelnök
elhagyta a pártot, annak ellenére, hogy korábban kiálltak
mellette. Schulzot megdöbbentette, hogy Gyurcsány nem
vállal szolidaritást a szocialistákkal, inkább saját céljait akarja megvalósítani. „Nekünk viszont a magunk céljaiért kell
küzdenünk… Ti vagytok pártunk magyar része, mi mellettetek állunk.” – biztosította

Martin Schulz a szocialistákat.
Mesterházy a továbbiakban
széles összefogást vizionált.
Kiegyezést az emberekkel, a
pénzvilággal, a gazdaság mozgatóival, az unióval, urambocsá! még a Fidesszel is. Összefogást hirdetett olyan köztársaság megteremtésére, ahol
„az állam nem szól bele a magánéletbe.” Az elnök szólt arról is, hogy a tavaszi, teljes
tisztújítást hozó kongresszuson kell felállnia annak a csapatnak, amely elvezeti a pártot
a 2014-es gyõzelemig.
Mesterházy Attilának az új
csapattal való gyõzelmi vízióját alaposan lerontja Martin
Schulzenak az a kiszólása,
hogy „Az MSZP a legnagyobb
ellenzéki párt. És az is marad.”
Reméljük…
f.l.

„Dékások”

– Fiúk! Jól jegyezzétek meg, hogy mi vagyunk a legdemokratikusabb párt! Amennyiben kormányra kerülünk
– akármelyitek lesz a rendõrminiszter –, kizárólag nyakon
alul fogunk lövetni!...

Hiteltelen hitelminõsítõk
(Folytatás az 1. oldalról)
4. A majmok csakhamar
még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek.
Az ember 25 dollárra emelte
az átvételi árat, de már így is
nagyon nehéz volt majmot
fogni.
5. Erre a férfi közölte, hogy
50 dollárt ad egy majomért, de
sürgõsen el kell utaznia egy kis
idõre, addig egy helyettese
fogja õt képviselni, aki a nevében átveszi a majmokat.
6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak: „Nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben, amit a fõ-

nököm vett tõletek. Eladom
nektek darabját 35 dollárért,
és amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50 dollárért.”
7. A falusiak összeszedték
minden megtakarított pénzüket, és megvették az összes
majmot.
8. Ezután a falusiak soha
többet nem látták sem az embert, sem a képviselõjét, csak a
rengeteg majom mászkált megint a környéken, úgy, mint
azelõtt.
Isten
hozott
a
Wall
Streeten!...
(e)

Rajz: Farkas László
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Varjú mondja…

Arányok

Túlkapásokkal telinek és
politikailag elfogultnak minõsítette a 2006-os õszi rendõri
fellépést vizsgáló bizottság jelentését Varjú László, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció pártigazgatója.
Varjú szerint a brutális, véres
tömegoszlatásban részt vevõ
rendõrök jogszerûen jártak el.
Kár, kár…

Tíz hónap börtönt kapott
29 ezer forint értékû szalámi
ellopásáért valaki. Gyorsított
eljárásban.
Princz Gábor, a Postabank
vezére megúszta cirka 3 milliós
büntetéssel a bankbotrányt.
Settenkedõ Bakács is szalámit lopott – önreklámnak sem
volt rossz –, megúszta börtön
nélkül.
Sorolhatnám a furcsa ítéleteket…

Dér Heni keményen kiosztott mindenkit – írja az internet startlapja. Nem tudom ki
ez a Dér Heni, ezért kutattam
utána.
Celeb, mint kiderült. S
meg is fogalmazza kiáltványát:
„Aki már celeb, annak valamilyen szinten példát kell
mutatnia!”
Nagyjából tisztában vagyok
Magyarország
szürkeállományát illetõen. Dér Heni nevû
észkombájnról, aki (jó) példát
tudna mutatni bármilyen téren, még nem hallottam.
Nyilván bennem van a
hiba…
Csiki-csuki
Nemrég arról írt a napilap,
hogy a rendõrség ismét õrizetbe vette Tasnádi Pétert, és
elõterjesztést tett elõzetes letartóztatására.
Hányadik letartóztatás ez?
Nehéz nyomon követni.
Egyetlen kérdésem van csupán: miért van egyetlen másodpercig is szabadlábon ez a
jóember?
A bíróság talán tudja…

Szélhámosság - engedéllyel
Kártyajóslás, sorselemzés,
szerelmi kötés oldás, rontáslevétel, fényképanalízis, halott
látás. Engedéllyel rendelkezem. S itt telefonszám következik a hirdetésben.
Egyetlen kérdésem van: ki
adta ki ezt az engedélyt? A
fõboszorkány?
A magyar atyaúristen
Szándékosan írtam kisbetûvel az Atyaúristent. Mert Simor
Andrást, a Magyar Nemzeti
Bank elnökét csak negatív
összefüggésben lehet annak
nevezni.
Hogy nem akárki, azt jelzi,
hogy mindent megtehet, amiért
az egyszerû halandót fenékbe
rúgják, netán dutyiba zárják
Magyarországon.
Simor András azonban még
mindig pozícióban van.
Vajon meddig?
Furcsa verseny
Hétmilliárdan lettünk. Szánalmas verseny alakult ki, hogy

Rajz: Farkas László

Túlélõ ludak

– Szép, szép hogy Szent Márton megosztotta köpönyegét
a koldussal, de hogyan következik ebbõl, hogy a nevenapján
libapecsenyét kell zabálni?!

Születésnapot ült az SZDSZ

Rajz: Farkas László

Napok hordaléka…

Celebvilág
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–Sajnos mára csak annyian maradtunk, hogy az ünnepi
tortát sem tudjuk bekajálni...
melyik ország könyvelheti el
magát születési helyként.
Mintha nem lenne mindegy, hogy hol jött világra. Semmilyen módon nem lehet
ugyanis hiteltérdemlõen bizo-

nyítani, hogy ki a „kiváltságos”
újszülött.
Egyébként is: erre a világra
születni nem éppen örömteli
dolog. Jelenleg…
E.E.

Csalódottak…

A magyar (és a külföldi) ellenzék részérõl az Orbán-kormánnyal szemben gyakorta megfogalmazott sommás ítéleteken (nacionalizmus, arrogancia, önkényuralom stb.) túl,
mostanában egyre többször kerül szóba, hogy az emberek
mennyire csalódtak a kormányban, a Fideszben.
A fennen hangoztatott kiábrándulást valóságos tényezõként kezelõ ellenzéki jelöltek ebben a reményben vágtak neki
az idõközi választásnak, a fõváros 2. kerületében. Mint ismeretes a kerület korábbi országgyûlési képviselõjét, Balsai Istvánt alkotmánybíróvá választották, s emiatt került sor november 13-án a voksolásra.
A posztért mindegyik parlamenti párt, s az MDF romjain
szervezõdött Jólét és Szabadság (JESZ) formáció is ringbe
szállt. A Fidesz Láng Zsoltot, a kerület polgármesterét indította, a szocialisták Lévai Katalint jelölték. Karácsony Gergely
az LMP-t képviselte, míg a Jobbik Bodor Zoltánt állította
csatasorba. A parlamenten kívüli JESZ jelöltjeként Kovácsics
Ádám mérette meg magát.
Az ellenzék, annak ellenére, hogy tisztában voltak azzal: a
2. õsfideszes kerület, reménykedett abban, hogy a kormány
intézkedései miatt az emberek oly mértékben fordultak el
Orbánéktól, oly mértékben csalódottak, hogy összefogással
meg lehet buktatni Láng Zsoltot.
Nos, a vasárnap esti urnazárás megválaszolta a kérdéseket.
A Fidesz jelöltje utcahosszal nyerte a választás elsõ fordulóját.
(Az elégtelen részvételi arány miatt második fordulót kell tartani.) Láng Zsolt egymaga több voksot kapott, mint ellenjelöltjei együttvéve. Második helyen Lévai Katalin (MSZP)
végzett, harmadik lett az LMP-s Karácsony Gergely, õt a jobbikos Bodor Zoltán követi a sorban. Érdekesség, hogy a JESZ
jelöltje, Kovácsics Ádám a begyûjtött 750 kopogtatócédula
ellenére mindössze 216 voksot tudhat magáénak. Emlékezünk, hogy nemrégen Püspökladányban Szili Katalinék jelöltjének csak 106 szavazat jutott…
A vasárnapi voksolás eredményébõl kiindulva, megállapítható, hogy a helyzet a 2010-es országos választáshoz képest
gyakorlatilag nem változott. Az egyes pártok jelöltjei szinte
azonos támogatottságot élveznek. A „csalódottak” elsöprõ
többséggel szavaztak a kormánypárt jelöltjére. Az elért eredmények tudatában egyértelmûvé lett, hogy egy az LMP-s Karácsony Gergely által vizionált „olajfa-koalíció” (MSZP-LMP)
sem tudná legyõzni Láng Zsoltot a második fordulóban. Még
megszorítani sem.
Õk biztosan csalódottak…
f.l.
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Õsi magyar nyomokon Legújabb köztársaság?

Ágnes Golenya Purisaca
A Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem vendége volt Ágnes Golenya Purisaca író-kutató október 28.án a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban.
Feszült figyelemmel hallgatták a nagyelõadót zsúfolásig
megtöltõ vendégek az írónõ
elõadását Móricz János csodálatos életérõl és munkásságáról. Móricz János szerint a
klasszikus történetírás nem ad
átfogó világszemléletet: az Özönvíz után az úgynevezett amerikai Új Világ vált a civilizációk
szülõanyjává, aminek az alapja
az õsi magyar kultúra volt. Az
európai és a közép-keleti kultúrák váratlanul a fejlõdés kihagyhatatlan evolúciós lépései
nélkül tûntek fel. Ezek a civilizációk az amerikai kontinensrõl kerültek át, ahol az
evolúciós elõzményeik megtalálhatóak. Azok a csoportok,
akik túlélték az Özönvizet, késõbb az Andok magasabb fekvésû területein az Özönvíz
utáni kultúrákat hozták létre.
Móricz János a Tayos barlangban ezekre a hihetetlen kincsekre talált a shuar indiánok
segítségével.
November 11-én Pap Gábor mûvészettörténész, mûvészeti író - kutató volt a vendég
a Halis István Városi Könyvtárban. Az elõadó ezúttal Tóth

Kongresszust tartottak a
hétvégén a szocialisták. A lap
más helyén már elkövettem
egy dolgozatot; kiemelt figyelemmel arra, hogy Mesterházy Attila a „régiek” háttérbe
montírozásáról beszélt a küldöttek elõtt. Így erre nem
kívánnék több szót vesztegetni.
Mindenképpen szólni kell
viszont a „szószékrõl”, mely
fölött a pártelnök mondta a
mondókáját. A kis puritán
alkalmatosság elõlapján az
„Összefogás az új köztársaságért” jelmondat volt olvasható. S a felirat alatt a magyar címer. Vagy nem. Ugyanis akárhogy meresztettem is az ókulámat, minden hasonlósága
ellenére is úgy láttam, hogy
országjelképünkrõl hiányzik
valami. Hiányzott a korona, a
magyar Szent Korona, amely
szerves része Magyarország
hivatalos címerének. Nincsenek kétségeink afelõl, hogy
szocialistáink nem vonzódnak különösebben „koronás”
címerünkhöz, hiszen az ezer-

Pap Gábor
Menyhért képíró bölcs pályájáról beszélt. Tóth Menyhért
életmûve, emberi létezése, festészetének szellemi és lelki
üzenete a szeretetrõl és az emberségrõl szól. Pap Gábor mûvészettörténész a hatvanas évek
elejétõl foglalkozik munkásságával.
A Hegyvidéki Trianon Társaság vendége volt Budapesten november 11-én Rózsás János író, volt Gulag-rab, Rajnai
Miklós, Bánffy Miklós-díjas
bölcsész, a Magyar Mûveltség
Kincsestára
Szabadegyetem
fõszervezõje és Varga István
közgazdász, a Magyar Nemzeti
Bank Felügyelõ Bizottságának
tagja.

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

éves Magyarországra emlékezteti õket: Werbõczyvel,
robottal,
elnyomás-szolgasorssal, Horthy-korszakkal és
a többi.
Mégis. Mire készül Mesterházy az „Összefogás az új
köztársaságért” mozgalmi ízû
jelmondat mögé felsorakoztatni szándékozva a szocialistákat. Gyurcsány Ferenc
megszólalásaiban számtalan
esetben siratta, illetve építette a köztársaságot. Szinte
olyan magasztos pátosszal ejtette ki a szót, mint áldozópap a Laudetur Jesus Christust… Neki sem jutott azonban eszébe, hogy lekapja címerünkrõl a Szent Koronát,
mintha csak micisapka lenne,
ahogy azt anno szadeszos potentátok gondolták.
Mesterházy megtette. Megsértve a törvényt, megsértve
az Alkotmányt, megsértve
tradícióinkat, megsértve Magyarországot.
Épül a legújabb, a Mesterházy-féle köztársaság?
f.l.

Emlékezés…
Harmadik alkalommal emlékeztek a közlekedési balesetben elhunytakra Zalaegerszegen,
a négy éve az elhunytak tiszteletére állított kopjafánál, a Dózsa-liget sarkánál (képünkön).
A megemlékezés fõ szervezõje a Zalai 76-os Motoros
Egyesület volt. A koszorúzáson
megjelentek a városi rendõrfõkapitányság, és a városi polgárõrség képviselõi, koszorúikkal és gyertyagyújtással
rótták le tiszteletüket. Az ország számos pontjáról érkeztek motorosok. Az ünnepsé-

gen Molnár Attila osztotta
meg gondolatait a jelenlévõkkel. A rendezvény rendõrségi
biztosítás mellett a városban
motoros felvonulással zárult,
ezt követõen kötetlen beszélgetés zajlott az ismerõsök, barátok között.
Ezen a napon délelõtt zajlott a II. Zalaegerszegi Motoros
Véradás, ahol motorosok és
ismerõseik önzetlenül próbáltak segíteni. Köszönetet a Vöröskereszt és a Véradóállomás
dolgozóinak.
Kg.
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Külországokban magyar síneken (3.)
Kárpátaljai vonatnapló
Délre járt az idõ, amikor a
Nohab lassú menet után lefékezett az elsõ határon túli magyar falu, Perbenyik (szlovákul
Pribenik) állomásán. Az írásban elõször 1323-ban vásáros
helyként említett település az
ismertebb nevû Királyhelmec
szomszédságában található, közvetlenül a magyar határ mellett.
Vályi András (1764-1801)
tanár, irodalmár „Magyarországnak leírása, mellyben minden hazánkbéli vármegyék, városok, faluk, puszták, uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú és orvosló vizek,
tavak, szigetek, erdõk, azoknak hollétek […] feltaláltatnak”
címû munkájában így fogalmaz a korabeli településrõl:
„Perbenyik magyar falu Zemplén vármegyében, földes Ura
Sennyei Uraság, lakosai katolikusok,orosz vallásúak, és többen reformátusok, fekszik
Nagy Tárkányhoz nem messze,,
mellynek fíliája, határa két nyomásbéli, földgye agyagos, és

homokos, minden veteményt
megterem,szénája jó, erdõje is
vagyon, van hozzá Kisfalud nevezetû kis puszta, mellyben kis
marha legelõ forma tserje vagyon, és kevés szántó földek is.” …
Még csikorogtak egymáson
az aélkerekek és a sínvasak, de
már nehezen tartottuk vissza
magunkat, mielõbb találkozni
szerettünk volna Trianon által
határon túlra taszított felvidéki véreinkkel. Valamennyiünk
szívét megdobogtatta a látvány,
ami ritkán színesíti poros vidéki vasútállomások szürkeségét. A raktárépület melletti
rámpán pompázatos bodrogközi népviseletbe öltözött lányok-asszonyok integettek a
vagonokból kiömlõ seregletünknek.
Miután mindenki szerencséjének köszönhetõ mértékben elfoglalta helyét, az ütöttkopott betonplaccra varázsolt
színpadon elkezdõdött az ünnepség. Fülöp Pál helyi pol-

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

2011/2012.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
*** Nagykanizsa ***
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
18.00
RÉGISÉGBEN
Csütörtök!
KERECSENY - KARÁCSONY
A karácsony elõtti és utáni hagyományok
Molnár V. József néplélek-kutató
vetítettképes elõadása
Az est házigazdája: Péterfai János és családja
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

„Fogadóbizottság” Perbenyik állomásán.
gármester és az Expressz uta- laszthattunk magunknak emsai nevében Molnár Béla kö- lékeztetõt arra a röpke órára,
szöntõikben a népek határo- amit perbenyiki tartózkodákon túli barátságáról, összetar- sunkra engedélyezett a metozásáról, egymásra utaltságá- netrend.
Bizony gyors lábakon jár az
ról szóltak. Czimbalmosné
Molnár Éva fõkonzul is el- idõ olyan helyeken, ahol mamondta üdvözlõ beszédét, majd rasztalná az embert a szívepillanatnyi döbbent csend lelke. S a perbenyiki vasútálután kitörõ taps fogadta a lomás ilyen hely volt 2011.
CSEMADOK helyi alapszerve- szeptember 9-én. Sugárzott a
zete képviselõjének szavait, rokoni, testvéri szeretet a fogaaki kerek-perec kimondta, dásunkra kitódult helybéliek
hogy Szlovákiában jelenleg láb- arcáról, minden megnyilvánubal tiporják az emberi jogokat, lásukban benne volt, hogy maamikor büntetik a kettõs ál- gyar találkozott itt magyarral.
A Nohab hengerei már tülampolgárságot.
A hivatalosságok szereplé- relmetlenül várták a zöld társe után kultúrmûsor kezdõ- csát, hogy tovább repítse szedött az alkalmi színpadon. relvényünket az ukrán határ
Asszonykórus ajándékozta meg felé. Miután helyrevergõda tájegység dalaival közössé- tünk, a helyiek szûnni nem
günket, néptáncosok ropták akaró integetésétõl kísérve, a
tiszteletünkre
fergetegesen. Kárpátalja Expressz kigördült
Nem maradhatott el a magya- Perbenyik vendégszeretõ álros vendéglátás sem. A helyre lomásáról, ahol több mint hatjellemzõ gasztronómiai külön- van éve nem fordult meg malegességeket vonultatták fel gyar vonat.
f.l.
vendéglátóink, megkóstolhat(Folytatás a következõ
tuk a helyi termelõk borait,
kézmûvesek alkotásaiból vá- számban.)

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

• Anno 1982 •

Hungarikum

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Rajz: Farkas László

Kafetéria, helyi gazdaság és helyi pénz

– Szépen is néznénk ki, ha a mi príma külföldi cikkeink
helyett bugris parasztokra bíznák a közétkeztetést!...
Régen megszûntek a vállalati ebédlõk, ahol az alkalmazottak kedvezõ áron fogyaszthatták el ebédjüket. A vendéglõi árak nem a magyar átlagbérekhez vannak szabva, a vendéglõi ebéd sincs a bérekbe
belefoglalva. Részint az éhbérszerû illetmények kipótlására
találták ki a kafetéria rendszert
(átvéve nyugati gyakorlatokat).
Az adómentesen juttatott utalványokkal a dolgozók hideg,
vagy meleg élelemhez juthatnak az utalványok elfogadó
helyein (vendéglõk, kifõzdék, élelmiszer boltok), a
munkahelyük közelében. Az
alkalmazottak egy szûkebb
csoportja költhet egészségóvásra és üdülésre is a kafetéria keretében.
Maradjunk a realitásoknál,
a fõ kafetéria elem az étkezési
jegyekben, kisebb mértékben
az üdülési jellegû juttatásban
testesül meg. Tegyük hozzá azt
is, hogy a munkavállalók egy
nagy hányada (minimálbéresek és alacsony fizetésûek) az
étkezési utalványokat saját családjuk élelmezésére is használta. A kafetéria rendszer jelenleg nemzetközi cégeknek és
hazai oligarcháknak jutott nemzeti ajándékként mûködik. Köszöbön áll a rendszer megváltoztatása. Ez két módon történhet, egyrészt az eddigi kedvezményezett oligarchák cseréjével, de megtörténhet úgy
is, hogy a változtatásnak hathatós vidékfejlesztési hatása lesz,
ráadásul úgy, hogy ahhoz egy
fillér többlet állami támogatás
sem lesz szükséges.

Az oligarchák cseréjével
nem foglalkozunk, az ügyben
már folyik az iszapbirkózás az
érdekeltek között, lobbistáik
bevetésével. A hathatós vidékfejlesztési megoldást azonban
érdemes szemügyre venni a
nyilvánosság elõtt, mielõtt a
játszma eldõl és megtörténik
az oligarchia-váltás. Semmi kifogás nem emelhetõ az ellen,
hogy az üdülésre és egészségõrzésre fordított juttatások egy
erre rendszeresített, készpénzt
érõ célfelhasználásra irányított
kártyára kerüljenek. Ahol ezeket a szolgáltatásokat fogyasztják, ott fel vannak készülve kártyaleolvasóval (szállodák szépség és egészség szalonok) a kedvezményezettek is gyakorlott
„kártyások”, többnyire rendelkeznek készpénz és hitelkártyával.
Más a helyzet az ételutalványokkal. Ez elsõsorban a kispénzüeket érdekli, de õket nagyon. Õk nem nagy „kártyások”. Ahol ebédelni szeretnének, vagy élelmiszert vásárolni
az utalványokért, ott sem felkészültek a kártyára. Minek
ezeket a kereskedelmi egységeket többletköltségbe verni.
Az étkezési jegyek kártyásítása
azt jelentené, hogy a teljes kafetéria rendszer reformja nem
lenne más, mint az oligarchák
cseréje. Ki más, mint a hazánkban mûködõ féltucat nagybank képes csak olyan kártya
kibocsátására, hogy az széles
körben elfogadott is legyen. Az
elfogadó helyeket is meg lehetne vágni banki jutalékokkal.
Ezek után nézzük a rendszer vidékfejlesztési alternatí-

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

váját. Feltételezve 3,8 millió alkalmazottat és havi 20 ezer forint értékû ételutalvány juttatást. Munkanaponként fejenként 1000 forint étkezési hozzájárulást számítva. Ez évente
kitesz 900 milliárd forintos
piacot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kibocsátókhoz a
jegyek átlagban három hónap
alatt jutnak vissza. A kibocsátó
a jegyeket a munkaadóknak
készpénzért és jelenleg pofátlanul magas jutalékért adja ki.
A limitált számú beváltó helyen is levonnak valamennyit.
Lehet ebben is sunyiság, a kibocsátók és a felhatalmazott
beváltók között megbúvó csencsem-bencsem.
A vidékfejlesztési változat a
következõ módon mûködhetne. A néhány oligarcha helyett
lenne sok számos kisebb helyi
kibocsátó, aki egyben elfogadó
helyekkel is szövetkezik. (A tervezett járásonként legalább egy.)
A kibocsátáskor és a fogyasztáskor levont jutalékokat a
piac versenyeztetné, nem lennének kialakult oligopóliumok. A kibocsátók számláit a
helyi takarék- és hitelszövetkezetek vezethetnék. Az elfogadó helyek körét lényegesen
ki lehetne szélesíteni, helyi
kisvendéglõke, boltokra. Az elfogadó helyek több kibocsátó
jegyét is elfogadhatnák. (Megállapodás szerint a környezõ
járásokból.) Az étkezési utalványok adómentes juttatását lehetõvé tevõ államkassza sem
járna rosszul. Igaz, hogy ez a
fajta béreket kiegészítõ jövedelem elem nem esne az SZJA
alá, de mint biztos fogyasztó
jövõre már a 27%-os kikerülhetetlen ÁFA-t fizetné. Ha jegyét a boltban chipsadó alá
esõ termékre fordítja, esetleg
dohányárut, vagy szeszt vesz,
abból is tetemes további bevétele származik az államnak.
A potenciálisan 900 milliárd
forintos piac decentralizált vidékre irányítása már jövõre hatalmas húzóerõt képviselhetne
a helyi jellegû élelmiszer elõállításra, munkahelyek teremtésére ott, ahol erre a legégetõbben van szükség, ráadásul
úgy, hogy ehhez egy fillér állami forrás sem kell, csak egy

átgondolt és következetesen
kivitelezett vidékfejlesztési akció program.
A beszállítók igazi versenyt
folytatnának, nem olyant, mint
most az óvodák, bölcsõdék és
iskolák konyháin a közbeszerzés keretében, ahonnét a jó
minõségû helyi termék kiszorul az ócska import pedig
helyt kap. A helyi kafetéria
köröktõl gyorsan el lehetne
jutni a helyi pénzhelyettesítõk
meghonosításához is. Az élelmiszer utalványok elfogadó helyei nyilván stabil üzleti kapcsolatokat építenének ki saját
nyersanyag beszállítóikkal, azok
meg egymással, õstermelõ a
zöldségessel, a húsossal, azok a
eldolgozó cégekkel stb. Ha
mindegyik az élelmiszer utalványkibocsátók által használt
kisbanknál (hitel vagy takarékszövetkezet) vezetné számláját,
felesleges lenne az egymás közötti pénzforgalmat méregdrága forint készpénzért bonyolítani, ehelyett adott a soproni kékfrank modell, ahol a
készpénz pihen és kamatot keres, a kamatmentes kékfrank
pedig a forgalmat bonyolítja. A
kafetéria étkezési jegyek vidékfejlesztõ változata olyan szektorban hozna fellendülést, ahol
rengeteg kapacitás ment veszendõbe és nagyon sok munkahely szûnt meg, nevezetesen
az agráriumban és az élelmiszeriparban. Ezek egy részét
helyre lehetne állítani. Olyan
szektorban keletkeznének kizárólag belföldön forgó jövedelmek, ahol nem tudnak adóalapot eldugni, mint az exportmultik. A minimálbér emelés
túlzott erõltetése helyett a kafeteria juttatások (elsõsorban
étkezési utalványok) adómentes keretének liberalizálása a
cégeknek is kedvezõbb, mint a
direkt béremelés. Az állam a
bérek közterhe helyett ÁFÁ-t,
jövedéki adót, és a többlet foglalkoztatottak adóit szedhetné.
A megoldás valós hazai jövedelmet elõállító növekedés
lenne, azon az alapon, hogy forintjaink egy töredékét felszabadítjuk és ismét a saját céljainkat szolgáltatjuk velük.
Boros Imre
közgazdász

Disznók elõjegyezhetõk
Hízó disznók
novemberi elvitellel
elõjegyezhetõk.
Érdeklõdni:06/30/478-6485

Egekben a nafta ára

– Mondja szomszéd, maga hová jár tankolni? Bécsbe
vagy Beregszászba?

Verdák egymás közt

– Képzeld, engem meg a kedvenc 95-ösöm helyett etanollal akar itatni a gazdám!...
Rajz: Farkas László

Terápia
A Szovjetunióban haldoklik nagyanyó. Nagyapó kétségbeesetten felkeresi az
összes környékbeli doktort,
de mindenkitõl azt a választ
kapja, hogy élete párja menthetetlen. Mígnem egy csodadoktor azt feleli neki, hogy
szó sincs errõl:
– Apóka, ha teljesíti férfiúi kötelességét, nagyanyó
élni fog.
– De drága doktor úr.... öreg
vagyok én már ehhez... a kezeim között halt meg Lenin
elvtárs... – esik kétségbe apóka.

7

Zalatáj

2011. november 17.

Az orvos azonban hajthatatlan, nincs más gyógyír.
No, nagyapó összeszedi magát, s nem könnyen, de sikerül a dolog. Reggel felébred, anyóka nincs mellette, kimegy a konyhába, uramfia, mit lát? Nagyanyó trillázik, dalol, kacarászik és táncolva süti a palacsintát. Nagyapót sokkhatás éri, s a falba
verve a fejét, kétségbeesve
zokogja:
– Ó, én vadbarom, megmenthettem volna Lenin elvtárs életét!

Utánpótlás…
Isten látja lelkemet, eszembe nem jutna, hogy egyenlõségjelet tegyek tisztességben
megõszült szocialista érzelmû
honfitársaim, ismerõseim, barátaim s eme karcolat fõszereplõje közé.
A napokban jelent meg
híradás arról, hogy fegyveres bankrablás vádjával állt a
Bács-Kiskun megyei bíróság
elé Fodor András, a Fiatal
Baloldal korábbi kecskeméti
elnöke.
A történet szerint Fodor
két éve egy gázpisztollyal felfegyverkezve, bûntársa falazása mellett behatolt az ágasegyházi takarékszövetkezetbe,
s fegyverével fenyegetõzve a
bevétel átadására szólította fel
az ügyintézõt. A vádiratból kiderül, hogy másodrendû szusztársával egyetemben módfelett
kedvelték a kokaint. Eme, az
anyag iránti csillapíthatatlan
vágyuknak köszönhetõen a
végletekig eladósodtak. Végsõ
szorultságukban Fodor egy
uzsorástól kért kölcsön, hogy
továbbra is hódolhassanak bûnös szenvedélyüknek.
Persze az uzsorás hajtotta a
pénzét. Delikvensünk elõbb a
barátnõje kocsiját tette zálogba, majd amikor õ „kiverte a
rikácsot” (feljelentette a rendõrségen), a felesége verdáját
hagyta a kriptobankárnál, de
ez nem volt elég fedezet. Fodor András ezután az apjától
akart kicsalni 5 000 eurót, ám
a szülõk rájöttek, hogy becsa-

pás esete forog fenn, s nem
fizettek.
Miután az uzsorás és a szer
utáni múlhatatlan vágyuk is erõsen szorongatta õket, elhatározták, hogy bankrablással szereznek pénzt. Cselekményük 2009
szeptemberében megvalósult.
Az elsõrendû Fodor 2-3
héttel a bûneset után önként
jelentkezett a rendõrségen, ám
akkor cimborájára akarta tolni
a balhét, mondván hogy õ csak
hallomásból tud a rablásról.
(Ez már csak egy el is hanyagolható adalék Fodor András
jellembéli torzulásához.)
Nos, Fodor András vezetõje
lehetett a kecskeméti Fiatal
Baloldalnak. Annak a szervezetnek, amely a szocialista párt
ifjúsági osztaga, melynek többek között feladata, hogy kádereket neveljen ki a párt megfáradt veteránjainak pótlására.
Ennek a szervezetnek volt
meghatározó
személyisége
Zuschlag János is, aki különbözõ pályázati pénzek lenyúlása miatt, jelenleg hatéves
börtönbüntetését tölti.
A szocialisták 2010-es látványos bukásához minden bizonnyal ifjú kádereik botrányos cselekedetei is érzékelhetõen hozzájárultak. Amikor
nem titkolt rosszmájúsággal
gondolunk a „nagycsapat” korrupciós ügyleteire, igazat adhatunk annak a mondásnak,
hogy „focizni az ifiben kell
megtanulni”…
f.l.

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

megyei közéleti havilap
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A megoldatlan Fata-ügy
Kés a bordák közt
Kérdések, kételyek sora kezést régészeti feltárások elõzmaradt a 21 éve eltûnt Fata nek meg, illetõleg kísérnek.
Jenõ után... Elõzõ lapszámaink- Így volt ez a Szombathely és
ban tovább jutottunk a meg- Hévíz közötti 400 kV-os, Tilaj
oldásban, mint reméltük vol- határában húzódó magasfena. De sikerül-e valaha minden szültségû távvezeték építésekétséget kizáróan felderíteni a kor is. A történteket az „Összekét évtizedes rejtélyt? Ha pon- köttetés föld fölött és föld
tosan nem is sikerülhet ennyi alatt” címû kiadvány dokumenév múltán, a nyomok halványu- tálja, amelyet a Kulturális
lása és eltüntetése, meghamisí- Örökségvédelmi Szakszolgálat
tása miatt, ha jól tesszük fel a készített a 2003 - 2009 közt
kérdéseket, adódhat rájuk válasz. folytatott munkáról, így a tilaji
Esetünkben nem kell túlsá- leletrõl is, amelyrõl az a szógosan messzire mennünk. Aki beszéd terjedt el, hogy az elfellapozza korábbi lapszámain- tûnt Fata Jenõ maradványai
kat, vagy rákeres a www.zala- lehettek. Ezt a csontvázat
tajkiado.hu webcímen, kiol- egyébként elõször a rendõrök
vashatja belõle, kinek adott/ látták a munkások értesítése
adhatott pénzt Fata Jenõ, ki nyomán. A kiadványból az ide
követelhetett tõle esetleg még vonatkozó részletet – amelyet
többet, vagy nem akarta visz- a helyszínt megszemlézõ Dr.
szaadni a kölcsönt. Kinek áll- Kvassay Judit és Frankovics
hatott érdekében, hogy „fél- Tibor régészek, a Zala Megyei
retegye” a bohém egerszegi Múzeumok Igazgatóságának
festõt. Ki lehetett az a személy, munkatársai készítették –
aki személyiségjegyei alapján rövidítés nélkül közöljük. Íme
rábírható lehetett arra, hogy tehát a könyv vonatkozó részelvégezze a piszkos munkát. lete a 13-14-ik oldalról:
„A község határa keleti
Kinek állhatott érdekében és
lehetõségében, hogy – akár a széle közelében, a településen
nyomozás folyamatába beavat- keresztülfolyó, és a Zalacsányikozva – félrevigye az ügyet. patakba torkolló kis vízfolyás
Talán sosem tudjuk meg, hogy keleti partja fölé, mintegy 30
igaz lehet-e a nagyon halkan méter relatív szintkülönbségkimondott gyanú, hogy „ár- gel magasodó, meredek oldalú
nyék-titkosszolgálat” gyanánt domb déli vége közelében
még mindig lehetnek, akik létesülõ oszlophelynél régéakiknek érdeke a teljes valóság szeti szakfelügyelet mellett, leeltitkolása. Elmentünk addig a humuszolásra kerültek az oszhatárig, ameddig lehetett. Tény- loplábak. A gépi humuszolás
ként
mást
ezúttal
sem során sem régészeti lelet, sem
írhatunk, mint ami elhangzott objektum nem mutatkozott.
és ami az írásos forrásokban Az õszi vetés területén 25 cm
áll. Nézzük hát a rejtélyes vastag mûvelt réteg alatt vilácsontváz útját!
gossárga, laza, mészkonglomeA falubeliek fejében kér- rátumos lösz altalaj jelentkedések kavarognak.
Kiforgathatott-e az
elmúlt
évtizedeknek a téesz-eke az
eróziós domboldalon egykori csontokat? Logikusnak
tûnik-e olyan helyre
temetni egy elrejteni kívánt holttestet, ahol egyébként
régi
csontvázak
nyugszanak a földben? Ha igen, ez
megmagyarázni látszik, hogy miért került Fata holtteste a
feltételezett
tetthelytõl a feltételezett „nyughelyére”.
De vajon lehet-e
alapja e feltevéseknek? Nézzük a hivatalos választ!
A bohém festõ, valahol egzotikus tájakon.
Hazánkban min- A család az eltûnése napjáig mindig tudta,
den komolyabb épít- hol van…

A vaskés, ami középkori eredetre utal.
zett. Ezt követõen megkezdõ- maradványai mutatkoztak. (Ezek
dött az oszlophelyen a kivite- szerint, az 1. sír körül leírt felezési munka. Ennek során – kete, égett jelenség hasonló
mint arról Helembai Mihály koporsó maradványa lehetett.)
építésvezetõ telefonon tájé- Az A oszlopláb északi falában
koztatott – az alapárok mélyí- határozott sírfolt és koporsótésekor emberi csontváz került nyom nélkül néhány, a munelõ. Az eseményt a kivitelezõk kagép által elmetszett borda
a Keszthelyi Rendõrkapitány- töredéke mutatkozott (4. sír),
kb. 120 cm mélységben. Miságon jelentették be.
A kivitelezés folytatódott, után a B oszloplábból kiemelaminek alkalmával újabb cson- tük a csontokat, a munkagép
tok kerültek elõ, amirõl ismét befejezte az alap kimélyítését.
Eközben meg lehetett fiHelembai Mihály építésvezetõ
tájékoztatott telefonon. Értesí- gyelni az északnyugati saroktése nyomán Frankovics Tibor ban egy újabb fekete koporsóosztályvezetõvel szálltunk ki a folt részletét, ezt is kb. 120 cm
helyszínre, ahol érkezésünk- mélyen. A sírokat az erõsen
kor is folyt az alapozás mélyí- meszes, laza löszös altalajba
tése. A 194. oszlophelynél a mélyítették, fölöttük az egykövetkezõket tapasztaltuk: A kori beásások nyomait a merendõrség által kiszedett csont- redek oldalú domb talajeróvázat (1. sír) a D oszlopláb ziója eltakarta. A megfigyelészaknyugati sarkában találták, hetõ temetkezéseket dokuamint a kiemelésekor az alapo- mentáltuk, a kimozdult vázzás északi falában eszközölt részleteket és a mellékleteket
rábontás mutatta. A rábontás begyûjtöttük.
A nyugat-keleti tájolású,
helyzete és alakja alapján a váz
nyugat - keleti irányban, kb. részben koporsós sírokból álló
125 cm mélységben fekhetett. temetõ a szegényes mellékA vázat megtaláló gépkezelõ letek alapján valószínûleg a kéelbeszélése szerint a bordák sõ közép - kora újkorban leheközött erõsen rozsdás vas kés tett használatban. A temetõ
volt, a csont körül pedig feke- megfigyelhetõ kiterjedése: kete, »égett« volt a föld. A B osz- let-nyugati hossztengelyû, 15 ×
lopláb mélyítése során találták 10 méter. A teljes kiterjedés
az újabb csontokat. A váz ko- megállapítása csak régészeti
ponyáját és felsõtestét boly- feltárás elvégzése mellett lengatták meg, többi eredeti he- ne lehetséges. A temetõben valyén maradt. A szintén nyugat- lószínûleg a 194. oszlophelytõl
keleti tájolású váz (2. sír) kb. mintegy 200 méterre, délre
120 cm mélyen feküdt, derék- elhelyezkedõ, Tilaj - Alsó-dûlõ
csigolyái közül egy töredékes lelõhelyen megfigyelt, középvas csatkarika bukkant elõ. A kori település egykori lakói
váz többi része az oszloplábak nyugszanak. Az egykori teleközti, bolygatatlan területre pülésre utaló történeti vagy
esik. A kiásott földbõl be- térképi adatokat nem sikerült
gyûjtöttük koponyatöredékét fellelni. A délután folyamán a
és felkarcsontját. Közvetlenül Keszthelyi Rendõrkapitányság
a váz északi oldala mellett, a B Bûnügyi Osztályán szintén eloszlopláb északi falában egy jártunk, bejelentve, hogy az álújabb nyugat - keleti tájolású taluk felszedett csontváz egy
váz (3. sír) volt 26. A temet- középkori temetõbõl származik.”
Ezek voltak tehát azok a
kezések elhelyezkedése látható: a föld súlyától összenyomó- tények, amelyekbõl kiindulva
dott koponya, gerinccsigolyák messze vezetõ feltevések kelés részben a bordák. A váz tek szárnyra.
Az elsõként megtalált csonttöbbi része az oszloplábak közti, bolygatatlan területre esik. vázat a rendõrök szedték fel és
A váz jobb karjának csontjai elszállították. Ezt dr. Vándor
hiányoztak. A nyakcsigolyák László múzeumigazgató a 2008.
között egy apró, rossz megtar- október 15-én kelt levele is
tású bronz gyöngyszemet ta- igazolja, amelyet a Keszthelyi
láltunk. A 122 cm mélyen fek- Rendõrkapitányság bûnügyi
(Folytatás a 9. oldalon)
võ váz körül koporsó fekete
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Állni látszik az ügy…
„Stop a színesfém tolvajoknak” akció a MÁV Zrt.-nél
Egyelõre nem sikerült lezárni a MÁV zalaegerszegi fûtõháza körüli nyomozás ügyét.
Ismereteink szerint az eredeti
nyomozási határidõ már letelt,
ám azt meghosszabbította a
hatóság. Ebben persze nincs
semmi rendkívüli, a szövevényesebb ügyekben gyakorta
elõfordul. Csupán az a furcsaság – kívülrõl nézve legalábbis
–, hogy itt valószínûleg nem
túlontúl szövevényes ügyrõl
beszélünk. Arról kell meggyõzõdni, hogy a fûtõház bezárásakor ott levõ szerelési-javítási
anyagok kerülhettek-e illegálisan a hulladéktelepre, s ha
igen, kik követték el, kiknek
volt haszna az ügybõl, kik a
vétkesek?
Vajon miért húzódhat az
ügy? Az egyik feltevésünk az,
hogy mégsem olyan szimpla az
ügy, mint amikor Józsi a mûhelybõl hazavisz két szál hegesztõpálcát, hogy felvarrja
otthon a leszakadt kertkaput.
A másik… Nos, lehet találgatni.
Mi megvárjuk a végét.
Becsületére váljék a MÁVnak, hogy tõlük ezúttal is kaptunk választ. Megtudtuk, hogy
a MÁV-on belül elrendelt belsõ
vizsgálat lezárult. Annak eredményérõl a folyamatban levõ
nyomozás miatt nem nyilatkozhatnak. A várható személyes
felelõsségre vonáson, netán kártérítésen túl azonban máris
mutatkozik haszna az év elsõ
felében megindult eljárásnak.

A bezárt zalaegerszegi fûzõház, elõtte a három mozdonygeneráció: a kiszolgált öreg gõzös, egy Piroska kocsi és az újabb
idõket jelentõ villanymozdony.
A MÁV Zrt. Kommunikációs egyedi eset volt, a közeljövõIgazgatóságáról Hackl Mónika ben nem várható telephely bezárás a térségben. A mûködõ
osztályvezetõ válaszát idézzük:
– Történt-e bûncselekmény? telephelyeken pedig vasútõri
Ha igen, milyen értékben szen- szolgálat van, amely felügyeli a
vedett kárt a MÁV, konkrétan telephelyeket. A fémátvevõket
milyen eszközöket érintett az – a MÁV Zrt. „Stop a színesfém
ügy, illetõleg megtérült-e az tolvajoknak” akcióterve szerint is – a hatóságokkal közöokozott kár?
– A MÁV Zrt. vizsgálata sen rendszeresen ellenõrizzük.
– A lényegét tekintve mialapján lopás gyanúja miatt
tett feljelentést a MÁV-GÉPÉ- lyen törvénymódosító javasSZET Zrt. a Zalaegerszegi Rend- latok készültek a MÁV részéõrkapitányságon, ennek révén rõl, a fémkereskedelmi törkezdõdött meg a most is tartó vény szigorítására?
– A MÁV javaslatát is figyenyomozás.
– Az ilyen és hasonló ese- lembe véve folyamatban van a
tek megelõzésére foganatosí- fémtörvény szigorítása, mely
tott intézkedéseket folytatja-e többek között meghatároz egy
a MÁV? Az ellenõrzések szi- úgynevezett tilalmi listát, amiben felsorolásra kerülnek azok
gorítása vezetett-e eredményre?
– A zalaegerszegi gépészeti a fém anyagok, amit a fémtelephely bezárása a területen kereskedõk nem vehetnek át.

A megoldatlan Fata-ügy
Kés a bordák közt
(Folytatás a 8. oldalról)
osztályvezetõjének címzett. Ebben a megtalált csontváznak és
az erõsen korrodált vastárgy
maradványoknak a rendõrségrõl a múzeumba való elszállításáról intézkedik.
Továbbra is vetültek fel kérdéseink, így azokkal a múzeumhoz fordultunk. Mivel Dr.
Kvassay Judit és Frankovics
Tibor régészek már másik intézményben dolgoznak, így
Straub Péter régész, osztályvezetõ válaszolt, aki szintén ismeri a helyszínt.
– A gépkezelõ szerint, aki
az elsõ csontvázra bukkant, a
bordák közt egy erõsen rozsdás vaskést talált. Hova tûnt ez
az eszköz?
– Nem tûnt el, a leletek
közt õrizzük a Göcseji Mú-
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zeum régészeti raktárában –
kaptuk a választ azzal az ígérettel, hogy fotót is kaphatunk
róla, a többi megtalált lelettel
együtt.
– Ekörül a holttest körül
fekete, „égett” volt a föld. Utalhat-e ez arra, hogy nem régészeti lelet volt ez az egy csontváz,
hanem egy holttest eltüntetésére tettek valakik kísérletet?
– A helyszín azt igazolta,
hogy a föld egy valamikori koporsó maradványai miatt színezõdött sötétebbre. A termõréteg alatt, a háborítatlan rétegben talált leletek a helyszínt feltáró régészeink beszámolója szerint azonos korúak
voltak, minden bizonnyal a
késõ-középkorból származtak.
Tehát ez a csontváz is többszáz
éves, csakúgy, mint a többi, va-

lamint a velük együtt megtalált
tárgyak. A csontvázak összetartozására utal az a tény is, hogy
azonos tájolásúak voltak, tehát
azonos irányban feküdtek. Ennek a nagyfokú véletlen egybeesésnek egy késõbbi temetés
esetében rendkívül csekély a
valószínûsége.
A közvéleményt még mindig foglalkoztató kérdésekre
ezeket a válaszokat kaptuk
Straub Péter osztályvezetõtõl,
aki hozzáfûzte: kizárható, hogy
néhány tíz évvel ezelõtti holttest maradványai kerültek felszínre a távvezeték építésekor.
Ám ez egyáltalán nem zárja ki
azt, hogy valahol a környéken
pihennek Fata Jenõ maradványai. Jeltelen sírban, mindenszenteki gyertya lángja nélkül.
Farsang Lajos

(Vasúti felépítményi anyagok
és tartozékai.) A MÁV javasolta
a Btk. módosítását is a vasúti
infrastruktúra sérelmére elkövetett lopások, rongálások,
ezen anyagokkal összefüggésbe hozható orvgazdaság elkövetõire kiszabható büntetési
tételek szigorítására. A MÁV
javasolta továbbá a Szabálysértési Kormányrendelet módosítását a vasúti pálya és vasúti védõsáv jogosulatlan megközelítésének szankcionálására – válaszolt lapunknak írásban Hackl Mónika osztályvezetõ.
Öröm tehát az ürömben,
hogy míg a zalaegerszegi ügy
lassan oldódik meg, remélhetõen már elõkészületi szakaszban büntethetõk lesznek a vasúti vezetékeket és táblákat
lopdosók. Meglehet, a töltésen
kocogó, vagy a kerülõutat a sínek mentén lerövidítõ gyalogosok nem foglalják hálaadó
imáikba az intézkedést kiváltó
lopások elkövetõit. Ám az mindenesetre tûrhetetlen, hogy
azért álltak vonatok, azért nem
mûködtek sorompók, mert
valakiknek kellett a vezeték,
kellett az akkumulátor. Mi
drukkolunk a MÁV azon tisztességes dolgozóinak és vezetõinek, akik szeretnének megálljt parancsolni a külsõ és belsõ tolvajoknak egyaránt. Hogy
ne csak a kiállított öreg gõzösök emlékeztessenek a vasút
egykori fényére, fegyelmére és
legendás pontosságára.
(Farsang)

Zsalugátereket
keresünk!
Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen

www.zalatajkiado.hu
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Elfeledett évforduló (10.)
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…

Egy ZTE-SMAFC mérkõzés a múltból. A pálya a jelenlegi ZTEstadion területén volt.
Sorozatunkban még nem sportjának mágikus körzete
esett szó a kosárlabdáról. Az volt a Zárda, az Árpád utca
újjáalakulás évében, vagyis környéke. Ezekkel a nevekkel
1957-ben a ZTE férfi csapata tudom alátámasztani ezt: Bíró
az NB II-ben szerepelt. Nem Zoltán, Wölner Jenõ, Kustán
sokáig, mert erejét meghaladta Kálmán, Horváth Jenõ, Esõ Lászez az osztály, s a megyeibe ló, a Merkli-testvérek, Pusztai
kényszerült. Többszöri siker- Árpád, s talán nem veszik szetelen próbálkozás után 1963- rénytelenségnek, Panácz Antal.
– Mi volt ennek a titka?
ban aztán kiharcolta a feljutást
– A Zárdában volt kosára ZTE. Néhány név ebbõl a
csapatból: Panácz Antal, Esõ labdapálya! Még a ZalaegerszeLászló, Horváth Jenõ, Bucsis gi Vörös Lobogó idejében a
István, Czeglédi Pál, Lajtai Ist- Bp. Honvéd csapatának játékosait Egerszegre vonultatták
ván és Juhász László.
Egyik múltidézõnk Panácz be katonának. A Zárdában –
edzés közben – láthattuk ezeAntal:
– Pécsi fõiskolásként sokat ket a nagyszerû játékosokat,
játszottam az egerszegiek el- akik közül többen tagjai voltak
len. Miután végeztem, Zala- az 1955-ben Európa-bajnoksáegerszegre kerültem, a Dózsa- got nyert magyar válogatottnak.
A bajnoki meccseket akkoiskolában kezdtem tanítani.
Természetes, hogy átigazoltam riban többnyire a Zárdában, a
a ZTE-hez. A város kosárlabda- Zrínyi-gimnáziumban, a ruhagyári pályán, az Arany Bárány
Szálloda udvarán játszotta a
csapat. A ZTE sporttelepen
egykor négy pálya is szolgálta
a sportágat. Ebben az idõszakban Száraz István, Raffai Imre, Bíró Zoltán és Panácz Antal
edzette az együttest.
– Meg kellett küzdenünk
azzal a teherrel, hogy a kosárlabdának nem volt olyan háttere, mint a labdarúgásnak.

Volt egy generáció – Kustán
Kálmán, Dömötör László, Rozsnyói Sándor, a Radovics-testvérek Ostoros Károly testnevelõ irányításával –, amely fémjelezte a sportágat, de aztán
nagy ûr keletkezett. Ezután jött
az a felívelés, amelyben a játékosokon, edzõkön kívül nagy

Panácz Antal
szerepe volt néhány olyan önzetlen, kosárlabdát szeretõ embernek, mint Varga Józsefnek,
Andor Imrének, Simon Józsefnek és Gergye Károlynak –
mondja Panácz Antal.
E támogatók közül Varga
Józsefet kerestük meg, akinek
elévülhetetlen érdemei vannak a legjelentõsebb magyar
elõkészületi torna elindításában, a Göcsej Kupa szervezésében is. „Mellesleg” kiváló élvonalbeli játékvezetõ volt.
– 1963-tól 1965 végéig voltam a szakosztály vezetõje. Elõdöm, Hóbor József tanulmányi
okok miatt lemondott, s õ engem javasolt utódjának. Ennek
a generációnak a csúcspontja
az összevont NB II. 7. helye
volt, amire a Nyugati-csoport
4. helye jogosította fel. No, de
térjünk vissza a feljutásra! Éve-

Varga József
kig sikertelen volt a próbálkozás, általában a két szomszédos megye bajnokait sorolták
össze az osztályozón, s mi
többnyire a veszprémi egyetemistákkal kerültünk össze, s
õk nehéz falatnak bizonyultak.
1963-ban aztán 3 csoportos
lett a másodosztály, s az osztályozón – hat csapat tornáján –
sikerült a feljutás. Csak az
Oroszlánytól kaptunk ki, ellene játszottuk egyébként az elsõ NB II-es meccset is. (Milyen
érdekes: az elsõ NB I-es találkozóját is az Oroszlány ellen
vívta a ZTE – E.E.) Az elsõ év
jól sikerült, a negyedik helyen
végeztünk. Az év végi értékelésnél a zalai csapatok közül
(valamennyi sportágat figyelembe véve) az elsõ helyet
érdemeltük ki. Mindemellett
fontosnak tartottuk a város

Volt, amikor a Dózsa-kisstadionban játszott a ZTE.

2011. november 17.
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középiskoláiban a tehetségek
felkutatását. Így került hozzánk
Nagy László (Cila), Zsidegh Miklós, Berecz Zoltán, Haász Sándor (a késõbbi labdarúgó-edzõ)
a Zrínyi és Ságvári gimnáziumból, valamint a keribõl Kovács
István, Nagy József és Kostyál
Zoltán. Ekkor alakult ki a ZTE
elsõ külföldi kapcsolata is: Balog János elnök és Marancsics
Béla elnökségi tag közremûkö-

désével az ausztriai Fürstenfeldbe látogattunk. A határig magyar
busszal utaztunk, onnét az osztrák játékosok saját kocsijukkal
vittek bennünket. Ma már
sporttörténelem… – zárja a
visszaemlékezést Varga József.
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi részei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu

Esõ László (7): eredeti alakja
volt a ZTE kosárcsapatának.

Az „Árpád utcai TK” tagjai:
Horváth Jenõ, Panácz Antal,
Esõ László és Kiss József.

Az 1964-es csapat tablóképe.

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. december 15-én
jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Együtt az oberwarti játékosokkal. A felvétel 1963-ban készült.
A ZTE 1964-ben az NB II. Nyugati-csoportjában a 4., az országos bajnokságban a 7. helyet érte el. Az akkori szereplõk:
Varga József szakosztályvezetõ, Andor Imre intézõ, Panácz
Antal játékos-edzõ, Esõ László, Horváth Jenõ, dr. Czeglédi Pál,
Wágner Sándor, Bucsis István, Horváth József, Kéner János,
Bozó Tamás, Lajtai István, Berecz Zoltán, Vida Kálmán, Zsidegh Miklós, Nagy László, Villányi Antal, Nagy József, Kovács
István játékosok.
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Nem nyerõ a 21!
21 mérkõzést játszott eddig
az õszi szezonban a ZTE
labdarúgó és férfi kosárlabdacsapata. Valószínûleg a klub
negatív rekordját állították fel,
hiszen egyetlen gyõzelmet sem
szereztek.
Elkeserítõ a labdarúgók lélektelen, kiábrándító vergõdése, szinte reménytelen helyzetben várják a tavaszi folytatást.
Szomorú jubileum várható, az
1972-es élvonalba jutás 40 éves
évfordulója minden bizonnyal
az NB I-bõl való kiesést jelenti.
A 4 bajnoki címet és kupát
nyerõ kosárlabda-csapat is nagy
bajban van. Hat mérkõzésbõl
hat vereség. Nem könnyû a
helyzet.

Ha az ember egykor belépett a városi sportcsarnokba,
az elõtérben ott volt (talán
most is ott függ) a „Nemzet
Sportvárosa” büszke tábla. Közeledik az idõ, hogy levegyék.
Jó hír viszont, hogy sikeres
volt az akciónk, összegyûlt a
pénz a ZTE-stadion déli lelátójának hiányzó burkolólapjaira. (2011. augusztus 18.-iki számunk 12. oldalán és a www.
zalatajkiado.hu honlapunkon
részletesen megtalálható felhívásunk.)
Keressük az idõpontot, hogy
átadjuk a pénzt az illetékeseknek. Az NB II-ben legalább ezzel nem kell foglalkozniuk.
E.E.

2002. május 22. A bajnoki címnek örülnek a ZTE játékosai.
Jövõre lesz 10 éve, hogy megszerezték a klub elsõ, s mindmáig utolsó élvonalbeli aranyérmét. Kieséssel jubilálnak?

A Puskás Ferenc stadion eredményjelzõjén a csoda: egy kisváros csapata 2002-ben legyõzte a világ egyik legjobb és
leggazdagabb együttesét.

2010-ben még bajnoki címet ünnepeltek a kosarasok.

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

A labdarúgás egyik szentélyében, a Manchester United otthonában, az Old Traffordon.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése
szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!
Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

