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A háború megkezdõdött
Lebontottuk a politikai vasfüggönyt, „hálából” kaptunk egy pénzügyi vasfüggönyt
Sajnos nem csak kívülrõl
támad a „kór”. A fertõzést belülrõl is terjesztik. A leharcolt
szoclib politikusok kapcsolata
még él az amerikai partnerekkel, Gáti elvtárs (Charles
Gati magyar származású amerikai közíró és professzor) jó
játszótárs egykori hazája gyalázásában.
Magyarországon
veszélyben a demokrácia, a sajtószabadság, az alkotmányos rend –
üvöltik naponta az értünk
„aggódó” politikai és pénzügyi
nagyhatalmak liberális képviselõi.
Csak csendben kérdezem:
mi jelentjük a legnagyobb veszélyt a világ „demokratikus”
berendezkedésû felére?
Hát jó lenne választ kapni a
következõ kérdésekre:
– Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában szerepel-e az õslakosság kiírtása
miatti bocsánatkérés?
– Mit keresett az Egyesült
Államok Koreában, Vietnamban, s mit keres Irakban, Afganisztánban, stb.?

Disznók elõjegyezhetõk
Négyesmentes állományból,
kitûnõ húsfajta
25-35 kg-os süldõk
eladók: 550 Ft/kg
Zalaszentiván

Érdeklõdni: 30/478-6485
Elérhetõségeink:

9 770865 135001

12724

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

Tárgyalás...
Rajz: Farkas László

Az ellenállás Magyarországról indult. Orbán Viktor
bankadója megakadt az éhes
pénzvilág torkán. Ettõl kezdve
felgyorsultak az események.
Magyarország stratégiai célpont lett. Megleckéztetendõ
renitens. Noha partner: tagja a
NATO-nak és az Európai Uniónak. Résztulajdonosa az IMFnek. Ez nem számít.
A szellem kiszabadult a palackból. Példa nélküli támadás
indult egy alig tízmilliós közép-európai ország ellen. A
Nemzetközi Valutaalap, az EU
kormánya, az Európai Bizottság, a nemzetközi sajtó és a
bankvilágot szolgáló hitelminõsítõk össztûz alá vették Magyarországot.
Az Európai Bizottság egyhetes határidõt szabott az országnak, hogy a neki nem tetszõ magyar törvényeket módosítsa. Ez a lépés egy szuverén ország belügyeibe történõ
arcátlan beavatkozás. A Magyarok Világszövetsége szerint „partner nem, csak ellenség adhat
ilyen kihívó ultimátumot”.

– Hogyan tudja összeegyeztetni a demokratikus jogokkal
az USA a Guantánamó-öböl
területén lévõ fogolytábor mûködtetését?
– Az összes egykori nyugateurópai gyarmattartó ország
hogyan számol el lelkiismeretével?
E gyalázatos bankvilág és
az 1968-as baloldali diáklázadá-

sok fõszereplõibõl lett EU-s
fõnökök, kormányzati vezetõk
szerint Magyarországon minden rendben volt akkor, amikor egy volt pufajkás, Horn
Gyula, egy volt ügynök, Medgyessy Péter, egy volt KISZvezér, Gyurcsány Ferenc egy
volt „pulyka-szakértõ”, Bajnai
Gordon volt a miniszterelnöke. Igen, rendben volt minden,
mert bábfigurák voltak.
2010. tavaszán változott a
helyzet. A volt kommunista politikusok és utódaik helyére a
magyar szavazók kétharmados
többsége új vezetõket választott. S az új kormány nem akar
bábként mûködni.
Ez a hadüzenet oka. A
bankmaffia mérhetetlen profitéhségét azonban nem csak
Magyarországon akarja csillapítani, újabb kilenc országot
minõsítettek le a hiteltelen
hitelminõsítõk. Háború lesz,
világháború. Vagy már az is
van. De ezt nem a hagyományos fegyverekkel vívják. Túléljük?
Ekler Elemér

BÚÉK!

Aludtunk már jó párat szilveszter óta, s bár néha még
szinte orrunkban érezzük a
tûzijáték-rakéták füstjének fanyar illatát, halljuk a pezsgõspalackok pukkanását, az óriás
trombiták harsogását, melyek
Jerikó falait is ledönthették
volna, de a hétköznapi rideg
valóság naponta rádöbbent
bennünket, hogy vége az egyéjszakás eufórikus állapotnak,
itt vannak újra a „dolgos
hétköznapok”.
2012-t írunk. Valamikor a
ködbecsavart régmúltban a
mayák azt jósolták, ez az esztendõ lesz, amikor elkövetkezik a világvége. Ez szerencsére
minden valószínûséggel nem
fog bejönni nekik, hiszen Jézus meg azt mondta, hogy
„nem tudjátok sem az órát,
sem a napot”. Keresztény létünkre higgyünk inkább neki,
s a maya-próféciát tekintsük
kacsának.
A végsõ világromlás bekövetkezte nélkül is lesz bajunk
elég. Lesz? Van.
Többségünk
megrögzött
médiafogyasztó. Bármelyik hírhordozó alkalmatosságot bökjük oldalba a távirányítóval,
bármelyik újság híroldalait tallózzuk, Katyusaattak-szerû sûrûséggel zúdul ránk a rossz hírek áradata, mint Kolontárra a
vörösiszap, azon a baljós napon.
Egyik nap azt halljuk, hogy
négyszázharminc a benzin ára,
másik nap már azt, hogy négyszáznegyvenöt. Egyik reggel
azzal ébreszt bennünket a rádió, hogy Pockosgönyörén be-
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Régiós pech
zárták a környéket életben
tartó gyárat, másik reggel arra
riadunk, hogy jobb ha nem is
megyünk Budapestre, mert
esetleg felfüstölnek bennünket egy metrókocsiban, mint
hentes a húsvéti sonkát. Bedõlt hitelekrõl, kilakoltatásokról, könyöradományokon tengõdõ iskolásgyerekekrõl szólnak a hírek.
Nem múlik el nap anélkül,
hogy ne hallanánk egy-egy
borzalmas karambolról, bankrablásról, darabolós gyilkosságról, rabszolgasorsba taszított szerencsétlenekrõl, ligeti
padokon kihûlõ hajléktalanokról, és folytathatnánk a sort
sok-sok strófán keresztül…
S ha nem lenne elég, efféle
„közönséges” bajunk, tesz róla
a politika, nehogy már jó
legyen a szánk íze. Kapjuk az
„áldást” belülrõl, kívülrõl rendesen. Brüsszelbõl, Párizsból,
Washingtonból
kapjuk
az
ukázt, hogy ne hapeckáljon a
kormány, húzzuk be fülünketfarkunkat, mert különben leveszi rólunk az unió és a
mindenható IMF a kezét.
Fogynak vagy éppen gyarapodnak a napok, attól függõen, hogy honnan nézzük, s
ahogy peregnek a naptároldalak, egyre csak gyûlnek gondjaink, bajaink. Éppen most hallom, hogy drágul a csirke-farhát, s egyik celebünk mellében szétpleccsent az implantátum…
BÚÉK
2012?
Inkább
bújnék…
F.L.

Rajz: Farkas László
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– Százszor is megbánhatta már, szomszéd, hogy átköltözött az Alföldrõl! Most csak átugrana tankolni Romániába,
vagy Ukrajnába!

Foszladozóban az LMP?

Schiffer Andrásnak elege lett.
Megroppant a bizalmi légkör.
Elsõként a HVG internetes
kiadása adott hírt arról, hogy
Schiffer András, a Lehet Más a
Politika parlamenti frakciójának vezetõje lemondott frakcióvezetõi tisztérõl, egyben
megvált a pártban betöltött
valamennyi funkciójától is.
Schiffer azzal indokolta „télakját”, hogy „szerinte már nincs
meg az LMP önálló politizálásához a kellõ támogatottsága
és az utóbbi napok párton
belüli kiszivárogtatásai bizalmi
válságot okoztak a frakcióban:”
Késõbb megerõsítette azt
is, hogy a tisztújításon sem pályázik semmilyen posztra sem,
de parlamenti mandátumot
megtartja. Közölte: stratégiai
ügyekben nem érzett kellõ

támogatottságot maga mögött.
Az ellene irányuló támadások,
illetve a kiszivárogtatások kapcsán úgy érezte, hogy a bizalmi légkör megroppant.
Néhány napja csak, hogy
Kaufer Virág kilépett az LMP
frakciójából, s felvetette ennek
lehetõségét Scheiring Gábor
is. Foszladozóban a párt?
Kérdés, hogy mit értsünk
Schiffer András azon közlésén,
hogy „már nincs meg az LMP
önálló politizálásának kellõ
támogatottsága”? Távozásával
az vetül elõre, hogy az LMP az
MSZP, esetleg a Gyurcsánypárt oldalkocsijává vagy utánfutójává válik?
f.l.

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

Napok hordaléka…
Már a legtöbb helyen leszedték és kidobták a karácsonyfát, de ez a kapitális baromság tanulságos. Ilyen színvonalú cikkekkel bombázzák
az interneten az olvasókat:
„Ha az ünnepek alatt levertnek érzed magad, vagy
nem tudsz aludni, még az is
lehet, hogy a karácsonyfa
miatt van. Amerikai tudósok
szerint a karácsonyfa jelenléte
komoly egészségügyi panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél.
A Nev York Állami Egyetem
kutatói különbözõ, karácsonyfaként használt fenyõfajtákról
vett tûleveleket, illetve kérgeket vizsgáltak. A minták elemzése során olyan penészgombákra bukkantak, melyek spóráinak belélegzése többek között viszketést, légszomjat, köhögést, mellkasi fájdalmat, levertséget, álmatlanságot, sõt
akár hörghurutot vagy tüdõgyulladást is okozhat.
Ha mindenképp ragaszkodunk a vágott vagy gyökeres
fenyõhöz, a »karácsonyfa-szindrómaként« emlegetett betegséget a szakemberek szerint a
leghatékonyabban úgy kerülhetjük el, ha alaposan lemossuk a fenyõfát, majd megvárjuk
míg teljesen megszárad, és
csak ezután állítjuk be a szobába. A kutatók mindemellett
azt javasolják, hogy az ünnepek után mihamarabb szabaduljunk meg a fenyõtõl, ne várjunk vízkeresztig.”
A cikkel kapcsolatban az
egyetlen hiányérzeten csupán
az, hogy az írás végén nem tün-

A tengerbe esett a Phobosz

tették fel: „Támogatta a mûkarácsonyfa-gyártók szövetsége.”
Statisztika…
32 forduló pergett le eddig
az élvonalbeli férfi labdarúgó
és kosárlabda bajnokságban. A
ZTE csapatai egyben megegyeznek: megbízható sereghajtók mindkét tabellán.
Kilátástalannak tûnik a
folytatás. A kosárlabdázóknak
hajszálnyival jobb az esélyük a
bentmaradásra. A focistáknak
szinte semmi. Ráadásul 200
millió forint hiányzik a költségvetésbõl.
Mekkora lenne a deficit, ha
2-3 mérkõzést nyertek volna
õsszel?
A hülyeség futama
Dakar-rali néven említették
ezúttal is azt a flúgos futamot,
amelynek most is voltak halálos áldozatai.
A tudathasadásos pénzhajhász baromságot jól jellemzi,
hogy neve ellenére semmi köze Afrikához ennek a vállalkozásnak, hiszen Dél-Amerikában zajlott a verseny.
Igaz, ebben a világban,
ahol Izrael csapatai európai
kupasorozatban vehetnek részt,
minden elképzelhetõ.
Identitástudat
Kisebb politikai botrányt
okozott, hogy a román-magyar
jégkorong-mérkõzésen a házigazda csapat játékosai a román
himnusz alatt hallgattak, a magyar nemzeti dalt viszont énekelték.

„Legkisebb az apostolok között”
Január 15: Pálforduló napja

Pál levelet ír. Valentin de Boulogne festménye.

Rajz: Farkas László

Karácsonyi utójáték
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– Eshetett volna a kertünk végébe is ez a ruszki ûrszemét.
Milyen jó kis lóvét kaptunk volna az ócskásnál!
Az igazsághoz tartozik,
hogy a román válogatott 95
százalékát magyar anyanyelvû
játékosok alkották. Megértem
viselkedésüket.
Erre mondják: tetszettek
volna román játékosokból kiállítani a román válogatottat.
A mérkõzést egyébként a
székely sportolók alkotta román válogatott nyerte.
Õrület…
Karácsonyi õrület – írja megyei napilap az ünnepet körülvevõ felhajtás kapcsán.
Pontosítsunk! A karácsonyt
nem az õrület jellemzi. Errõl
bárki meggyõzõdhet egy minimális önképzõköri ismeretszerzés kapcsán.
A karácsonyi õrület legfeljebb az ünnep valódi tartalmát, értelmét nem értõ és érzõ
tudatlanokat kerítheti hatalmába. Akik nem tudnak különbséget egy plázás nagybevásárSaul a bibliai történet szerint egy ízben „az Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba ment. A véres keresztényüldözések ideje járta, és
Saul igencsak kitüntette magát a Krisztus követõi elleni
„lihegésben”.
Éppen esedékes „akciójára” indult, amikor nagy fényesség vetette le a lováról, és
szózatot hallott az égbõl:
„Saul, Saul, mit kergetsz engem”? (ApCsel 9,1-31.)
A damaszkuszi út porában
heverõ büszke római (Saul zsidó származása mellett római
polgár volt születése óta) az
isteni sugallat hatására megtért és buzgó szószólója lett a
kereszténységnek.
Megtérését névcserével is
demonstrálta.
Az addig viselt Saul nevet
(Az „eredeti” Saul a zsidók
elsõ, szinte óriás királya volt)
a római Paulusra cserélte,

lás és egyik legszentebb ünnepünk között.
Labanc-érvek
Az osztrákok szerint pénzügyi leminõsítésüket elsõsorban a magyaroknak köszönhetik.
Nem voltak ilyen sértõdékenyek akkor, amikor a magyar vásárlók többször is kiürítették a kelet-osztrák áruházakat, megmentve õket a gazdasági visszaeséstõl.
Ezek az osztrákok egyébként is emlékezetkiesésben
szenvednek. Mintha nem is
létezne az a négy évszázados
elnyomás, s bizonyára arra
sem emlékeznek, hogy egykor
éppen Magyarország mentette
meg õket a török hódoltságtól,
amiben éppenséggel nekünk
bõven volt részünk.
Lehet, hogy át kellett volna
õket engedni a sógorokhoz?
E.E.
ami latin nyelven „kicsinyt”
jelent.
Paulus a keresztények korábbi üldözése miatt méltatlannak érezte magát arra,
hogy Krisztus fölkent követõi
között „rangja” legyen, ezért
úgy beszélt magáról, mint „a
legkisebb az apostolok között”.
A késõbbi Szent Pál „fordulata” változást hozott a
keresztény hit terjesztésében
is. Míg elõdei hittérítõ buzgalma csupán a zsidóságra
korlátozódott, õ a pogányok
között is hirdette Krisztus igéit.
Saul, aki Damaszkusz elõtt ádáz
üldözõje volt az elsõ Krisztuskövetõknek, Pálként vértanúságáig meghatározó személyisége volt a kereszténység európai terjesztésének, szerepe
megkérdõjelezhetetlen abban
a tekintetben, hogy a Megváltó egyháza világvallás lett a
századok során.
f.l.
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Külországokban magyar síneken (5.)
Kárpátaljai vonatnapló

Esti megérkezés.

A kép jobboldalán Emília.

Nagylengyel
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távolságra lévõ községbe fuvarozzon bennünket. Miután az
elsõ „szállítmánnyal” elindult,
lányának, a kisiskolás Emíliának gondjaira bízott bennünket, maradókat. Persze nem
álltunk a megállóban, Emília
vezetésével elindultunk a falu
felé elgördült autók nyomában. A negyedik osztályt éppen nyáron elhagyó lányka
egész egyszerûen kikövetelte,
hogy valamit segíthessen. Valósággal kicibálta István nevû
útitársunk kezébõl a közepes
nagyságú útitáskát, s minden
tiltakozás ellenére, nagy büszkén a vállára kanyarította. Mellém szegõdött, kikérdezett,
hogy Magyarország mely vidékérõl érkeztem és közben mesélt magáról. Megtudtam, hogy
az alsós osztályokban már jól
megtanult magyarul írni és olvasni, õsszel viszont majd ukrán iskolába fog járni, hogy
megtanulja a nyelvet, s így jobbak lesznek a továbbtanulási
esélyei.
Zsolt még vissza sem ért,
amikor a tényleg csak néhány
perces sétával elértünk az elsõ
házakhoz. A mindig kíváncsi
asszonynép a házak elõtt köszöntötte csoportunkat, s élcelõdtek Emíliával, akibõl csak
kevés látszott az általa cipelt
táskától. Mire apukája visszaért, szinte már nem is volt sok
értelme, hogy becuccoljunk a
kocsiba, hiszen egy sarokkal
arrébb befordultunk abba az
utcába, amelyben szállásadónk
háza áll.
A fényt árasztó épület bejáratánál Natália fogadott bennünket, aki könyvtárosi munkája mellett vendégfogadással
egészíti ki jövedelmét. Bemutatkozás, az elsõ udvarias szóváltások után Natália kijelölte

szogatni szerénykedõ háziasszonyunknak, hogy hozzáfogjunk a leves kanalazásához,
amit Natália beregi specialitásként nevezett meg. Házitarhonya, sertés és disznóhússal következett az „étlapon”. Közben
lehajtottunk egy-két pohárkával Natália saját szüretelésû
borából.
Késõre járt már ugyancsak
az idõ, amikor a desszert elmajszolása után felcihelõdtünk az asztaltól. Ki-ki elfoglalta ágyát, hogy kialudva az
élményekkel gazdagon megrakott napot, reggel frissen vághassunk neki az új élményeket
kínáló beregi „kalandtúrának”.
(Folytatás a következõ
számban.)
f.l.
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Órákig merítkeztünk volna
még a csapi „élményfürdõben”, de az amúgy is csúszásban lévõ program búcsúra
kényszerített bennünket. Nohabunk elé ukrán mozdonyt
kötöttek, s cammogva zötyögtünk Beregszász környéki szálláshelyeink elfoglalására.
Az elsõ Kárpátalja Expressz programján változtatva, a
2011-es nosztalgiaút résztvevõi
nem panziókban, hanem barátságos falusi vendégházakban
kerültek elhelyezésre. „Nemzetiszín 506-osunk” utasainak
egy részét Csetfalva várta éjszakai nyughelyül.
Közeledve a község megállójához, eluralkodott a megérkezés izgalma az utastérben.
Magunkra kaptuk kabátjainkat, s jókora málháinkkal felkészültünk a leszállásra. Az
ütött-kopott megállóhelyen természetesen nincs magasperon,
a szervezõk figyelmességét dicsérte, hogy valamennyi kocsi
lépcsõihez alkalmi toldalékot
kapcsoltak, minek segítségével
az idõsebbek vagy nehezebb
mozgásúak is könnyen elhagyhatták a szerelvényt.
Kis fékcsikorgás után, nagyot szusszantva megállt a
vonat. Kirajzottunk a vagonból, a vonat tovagördült, s mi
vizslattuk a besötétedõ kárpáti
ég alatt, hogy hol tûnik fel
szállásadónk táblája. A szervezõk abban állapodtak meg a
vendéglátókkal, hogy nagy táblákra írják a nevüket. Elõzõleg
mindannyiunk megkapta házigazdája nevét, s így rövid keresgélés után mindegyikünk
megtalálta házigazdáját. E sorok írója hatodmagával a Tóth
Natália feliratú tábla alá sorolódott. A férj, Zsolt jött ki
autóval, hogy a szusszanásnyi

szálláshelyünket. Jómagamnak
az ideiglenesen nagyszüleihez
költözõ Emília szobája jutott. A
kislány szobája semmiben sem
különbözik akármelyik itthoni
kisiskolás kuckójától. Számítógép az asztalon, gyermekszívek titkait rejtõ tárgyak a falon, a polcokon. S könyvek.
Benedek Elek, Móra Ferenc,
Móricz Zsigmond kötetei sorakoznak sok mással egyetemben a tárlón. Sehol egy Harry
Potter… Evelin magyarságát aligha kell félteni, annak ellenére
sem, hogy ukrán iskolába jár.
Miután mindenki helyrevergõdött, s leráztuk magunkról a hosszú út porát, Natália a
vacsoraasztalhoz invitált bennünket. A stampedli pálinka
után nem nagyon kellett no-

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

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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Magyar karácsony a régiségben
A Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem vendége volt Molnár V. József néplélek-kutató 2011. december
15-én Nagykanizsán, a Halis
István Városi Könyvtárban.
A karácsonyi kört, Luca
napjától, december 13-tól december 24-ig, majd Vízkeresztig kétszer tizenkettes periódusban járta körbe az elõadó. Az elsõ idõszakban az
emberi lélek rendezõdésérõl,
majd a rossz szellem kiûzésérõl és nem utolsó sorban az
erõgyûjtésrõl és a szeretet és
az emberség újjászületésérõl
beszélt. A magyar régiségben a
karácsony minden ember személyes életében, de a nemzet
szintjén is a fénnyel történõ
újjászületés nagy ünnepe volt.
A kerecseny-karácsony – a
kerecseny sólyom – a fénymadár megjelenítése. Minden évben a fénnyel, a kerecseny
sólyom útján bejött Jézus a
házunkba és házunk közepén
megállt, mert újjá tudtunk születni és méltósággal egy magasabb emberi minõségünk-

ben tudtunk erõt gyûjteni,
úgy, hogy közben nem embertársaink kárára emelkedtünk.
A több ezer éves magyar hagyomány nem ismeri a kirekesztõ gyûlöletet, az álságos
hazugságot, az erkölcstelen,
másokat megsemmisítõ kártékony életminõséget!
A Kárpát-haza magyarsága
becsüli a hagyományokból
építkezõ teremtett világot, ami
a magyar közösséget emeli és
jobb életminõséget próbál a
következõ nemzedék számára
felépíteni. Hunor és Magor
küzdelme csodálatos példa arra, hiszen a másikban szunnyadó értéket fel kell ismerni,
majd azt a magyar közösség
számára hasznossá kell tenni.
Minden önzetlen emberi erõfeszítést meg kell becsülni és
értéke, mértéke szerint a társadalomban megbecsült helyén
kell értékelni. A teremtõ embereket nem tönkre kell tenni,
hanem fel kell emelni!
Az elõadás iránt hagyományosan nagy volt az érdeklõdés. Sokan vidékrõl érkeztek,

Molnár V. József (jobbról) elõadása elvarázsolta az érdeklõdõket. Balról Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész,
a szabadegyetem fõszervezõje.
ennek ellenére senki nem
ment el az elõadás vége elõtt.
Molnár V. József gyönyörû,
tartalmas és nagyon tanulságos elõadása elvarázsolta az
érdeklõdõket. Az elõadás vé-

gén hosszú beszélgetés alakult
ki a meglehetõsen romló, igazságtalan és szeretethiányos
magyar valóságról.
Az est házigazdája Péterfai
János és családja volt.

MEGHÍVÓ

Körbetartozás és adósságrendezés

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

Közgazdasági tanmese

2011/2012.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
*** Nagykanizsa ***
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
ATILLA ÉBRESZTÉSE - Jött éve csodáknak …
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes
elõadása
*** A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen
emberi tettek elismerése: 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 szerkesztõsége
(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
(P)
modellje
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
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
január 20.
18.00
(P)

– Erre varrj gombot, nagyokos!
Franciaországi, kis hegyvidéki szállodába orosz turista
érkezik. Megkérdezi, hogy vane üres szoba kiadó, és letesz
egy 100 euróst a pultra.
A szálloda tulajdonosa megörül, mert nagyon gyér a forgalom. A legjobb szoba kulcsát
adja a vendégnek, aki el is
indul fölfelé a lépcsõn, hogy
elfoglalja a szobáját.
A tulaj fogja a 100 euróst,
átrohan a henteshez, kifizetni
az elõzõ heti adósságát. A hentes fut a 100 euróval a gazdához, hogy kifizesse a hitelbe
kért disznót. A gazda rohan

Rajz: Farkas László
Jennyhez, a helyi örömlányhoz, hogy kifizesse annak szolgálatait. Jenny átmegy a szállodába, hogy rendezze a múlt
héten kivett szobák árát, leteszi a 100 euróst a pultra.
Ebben a pillanatban jön le
a lépcsõn és megy a pulthoz az
orosz turista és közli: a szoba
nem felel meg, kéri vissza a
100 euróst.
Tulajdonképpen senki nem
csinált semmit, és mégis mindenki kifizette az adósságát.
Na ennyit a közgazdaságtanról és a gazdasági válságról…
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A jövõ útja a múlt és jelen értékeibõl fakad
Kisarjadzott a Zalai Életfa
Decemberi
lapszámunkban olvashattak H. Horváth
Gyula elõadómûvész kezdeményezésérõl, amelynek révén
az általa készített zenés irodalmi összeállítással minden
zalai településre szeretne eljutni. Felépített elõadásában
társaival – Alexander Horsch
népzenekutatóval és Pápai
Máriával – az általános és helyi értékeket fogalmazzák meg
irodalmi szinten és a népi
zenemûvészet õsi eszközeivel.
A terveiben – csakúgy, mint
a magyarság honfoglalásának

egyik legfontosabb helyszínén,
Zalaváron felállított Életfa levelein – a legkisebb község
neve is szerepel. Az elõadót és
ötletgazdát a motivációja felõl
kérdeztük.
– Elsõ megközelítésre kívülrõl úgy látszott, hogy ez a
kezdeményezés „felülrõl jövõ”
programon alapul az annak
megfelelõ háttérrel. S most
kiderült, hogy mindennek a
szülõatyja egyetlen ember, H.
Horváth Gyula, aki két mûvészbarátjával fejébe vette,
hogy létrehoz valamit, ami
H. Horváth Gyula, a Zalai Életfa
elõadássorozat megalkotója.

Alexander Horsch és Pápai Mária az õsi sámánvilág hangjait
idézi.

egy nagy-nagy ûrt pótol világunkban. Honnan az ötlet, az
alapgondolat?
– Bekövetkezett az életemben egy nagyon nagy változás,
amelynek kapcsán elgondolkoztam és azt láttam, hogy
nagyon sok mindenen szükséges változtatni. Az életben
ma semmi nem úgy mûködik,
ahogy kellene. Nagyon sok hiányosságot láttam, s azt tapasztaltam, hogy azok az emberek,
akik kistelepüléseken, vagy
akár városokban élnek, nem
találják meg önmagukat. Na-

gyon fontos lenne, hogy mindenki megtalálja a saját gyökereit, a saját múltját, s miután
mindez megtörtént, utána lehet elõre nézni és az ember
akkor tudja építeni a jövõjét.
Mivel ilyen kezdeményezést
sehol nem láttam, arra gondoltam, hogy keressük meg mi is
az alapjainkat, a gyökereinket,
s azokat párosítsuk a jelen
értékeivel, hogy ezek birtokában építhessük a jövõt, s szeretném, ha ezt a tervet az
egész megyében végigvihetnénk. A sorozat „nulladik” elõadásakor tekintettem vissza a
kezdetre. A zalavári Életfa avatására, amelyen jelen voltam és
ott eszméltem rá, hogy az az
életfa, amely ott áll abban a
gyönyörûszép kápolnaszerû
építményben, a levelein a településnevekkel, mennyire összetartja ezeket a településeket.
Mert kell valami, ami összefogja az embereket, a falvakat,
városokat! Most elültettük ezt
a képzeletbeli életfát, és mûvésztársaimmal együtt remélem, hogy hatalmas életfa fog
belõle nõni és sorjában minden egyes levél csillogását
megfigyelhetjük.
– Egy ekkora vállalkozáshoz szükségszerû, hogy a

A Szent Korona (utolsó?) hazatérése

Nincs egyetlen más nemzeti ereklyénk, amely annyi
hányattatást ért volna meg a
magyar századok során, mint
a Szent Korona. Ezer éves
államiságunk szakrális jelképe
viszálykodó trónkövetelõk, rabló ellenség kezén is volt, de
megtörtént, hogy éppen soros „tulajdonosa” – alkalmasint pénzhiányban szenvedve
– egyszerûen zálogba csapta.
Újkori történetében utoljára 1945 elején került ki az országból a Szent Korona. Amikor már végérvényesen tisztában lett mindenki azzal, hogy
nincs tovább „Kitartás!”, Szálasi Ferenc nemzetvezetõ összepakolt, s miután úgy gondolta,
hogy „a Szent Korona és az
államfõ elválaszthatatlanok egymástól”, magával vitte nemzeti ereklyénket Ausztriába.
A háború a végét járta,
amikor a koronaõrség teher-

A Szent Korona
autója Szálasival együtt a 8.
amerikai hadsereg fogságába került. Az amerikaiak megszerezték a koronaládát a
kulccsal együtt, de üresen
találták. Késõbb az egyik koronaõr elárulta, hogy Szálasi
Ausztriában, a Mattsee mellett egy mocsárban elásatta a
koronát.

Az amerikaiak kiásták,
elõbb Hamburgba, majd az
USA-ba vitték nemzeti ereklyénket, s ott titkos helyen
õrizték.
A magyar állam több nemzetközi fórumon tett kísérletet a korona visszaszerzésére,
de ezek eredménytelenek maradtak. Három évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az
Egyesült Államok és a Magyar Népköztársaság kormányai között tárgyalások kezdõdtek a kapcsolatok normalizálásáról. Többek között a
legnagyobb kereskedelmi kedvezmények megadásáról folyó
tanácskozások „oldalvízén” ismét felvetõdött a Szent Korona hazaadásának kérdése.
A két fél tárgyalásai még
Gerald Ford elnöksége alatt
kezdõdtek, de csak az új elnök, Jimmy Carter regnálása
idején jutottak abba a szakasz-

ba, hogy döntés született a
korona hazatérésérõl.
Államiságunk, függetlenségünk jelképét Cyrus Vance,
az USA akkori külügyminisztere hozta Budapestre. Ünnepi
ülés keretében Apró Antal, az
Országgyûlés elnöke vette át a
Parlamentben.
A Szent Korona 1978. január 6-án (ki tudja hányadszor?) ismét hazatért.
A tény, hogy legfõbb koronázási ékszerünket három évtized idegenbeli lét után ismét magyar földön tudhattuk,
a Kádár-kormány mindenképpen nagy politikai sikerként számolhatta el.
Apró Antalénál kerülhetett
volna méltóbb kezekbe is, de az
is igaz, hogy akkor egyetlen virtigli kommunistának sem jutott
volna eszébe, hogy micisapkának
nevezze nemzeti ereklyénket.
f.l.

háttérben anyagi feltételek is
hozzá rendeltessenek. Hiszen
– ismereteim szerint – mindeddig csak munkával és költséggel járt a mûsor felépítése.
– Nem titkolom, valóban
szeretném, ha eljuthatnánk
minden településre. Támogatással egyelõre semmilyen formában nem rendelkezünk. A
megye helyzete is nagyon kétséges, úgy érzem, a szándék
nem hiányzik, ám kérdés, hogy
mi lesz az önkormányzatokkal,
milyen lehetõségeik lesznek
egyáltalán a jövõben… Ahhoz,
hogy megvalósulhasson mindez, hogy végig tudjuk járni és
az üzenetet elvihessük a több
mint 250 zalai településre, ehhez pályázati forrásokat is
keresünk. Pontosan azért, mert
(némi túlzással) senki nem
tudja, hogy mi minden az,
amiért érdemes azon a településen élni, ahol él. Reggel
mindenki elszalad dolgozni,
többnyire a legközelebbi városba, este hazamegy, lefekszik
aludni… Kell egy-egy ilyen al-
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kalom, amely lehetõséget nyit
rá, hogy mindenki felfedezze
az életterének az értékeit,
hogy felfedezze saját magát,
hogy a helyi közösségek összekovácsolódjanak, csakúgy, mint
Kávás népe abban a kis faluban, ahol az elsõ elõadásunkat
megtarthattuk.
– A jelenlegi mûvész-partnerek hosszú távon és állandó
elõadóként kísérik az Életfa
elõadássorozatot?
– A terveim szerint Alexék
hangszeres betétei mindenképpen szerves részét képezik
a késõbbi elõadásoknak. Ám
késõbb stílusban eltérõ elemekkel is kiegészülhet mindez, ám egyazon céllal: a helyi
értékeket kell feltüntetnünk
mindenütt, akár épített értékeket, akár civil kezdeményezéseket, vagy épp természeti értékeket látunk. Egy régi bölcsesség lényegi mondanivalója
szerint: hogyan lehet vándor
az, aki még a saját környezetét
sem ismeri?
Farsang Lajos

A Zalai Életfa sorozat elõadóiról:
H. Horváth Gyula elõadómûvész:
Mûvészember, eredendõen színész. Mintegy tíz év óta egy
pályamódosítás következtében a bankszakmában dolgozik.
Ám azóta is, több mint hobbiszinten a mûvészetnek él. Láthattuk a Hevesi Színházban, fellép különbözõ rendezvényeken,
valamint szerepel helyi médiákban. Hite szerint egyszer egész
biztosan visszatér, hogy a mûvészet legyen az elsõ és legfontosabb feladat az életében.
Alexander Horsch népzenekutató:
A két részre szakított Németország keleti felében, az NDKban született 1960-ban. Országa szabadabb felébe vágyott.
Ahogy a szülõhazájából a hazája másik felébe tartott 1985ben, útja Magyarországon át vezetett – ahogy azidõtájt sokszáz sorstársáé. Félúton, Magyarországon, egy is zalai faluban
talált új hazára.
Birtokában van a haza, az otthon szavak, a gyökerek
jelentésének. E tudattal kezdte keresni a magyarság õsi
gyökereit. Megismerte a magyar kultúrát, a gyimesi és a
csángó zenét. A magyarság honfoglalását követve Ázsiától végigjárta a honfoglaló törzsek útját. Társával, Pápai Máriával
alkotják az Arany Pajzs együttest.
Szívesen tart elõadást ha hívják, akár Kanadában, a Nemzetközi Szittya Kongresszuson, akár a legkisebb óvodában.
Õsi, sok-sok nemzedéken át õrzött dallamokat szólaltatnak
meg, az õseink ezerévekre visszanyúló tapasztalatai szerint
készített hangszereiken. Azért, hogy – mint Alföldi Géza
versében is áll: „A gyökér kitartson!”

Zalavári gyökerek
Zalavár – ahol egykor, a
honfoglalást megelõzõen Mosaburg állt – Magyarország
több kulcsfontosságú pontjával együtt méltán jelenti a
magyarság gyökereit. A Zala
mocsárvilágától védett Várszigeten már az õskorban, majd
a római korban is éltek emberek. Ám igazán jelentõssé röviddel a magyar honfoglalást
megelõzõen vált, amikor a frank
birodalom legkeletibb központjává, a Kárpát-medencei kereszténység keleti végvárává
lett. A történelmi források szerint a frank birodalom keleti
bástyája, a szláv írásbeliség
egyik bölcsõje volt Mosaburg.
Ám szögezzük le: sosem volt
egy szláv állam központja.
A népvándorlás idején a
keleti gótok, longobárdok,
frankok, szlávok, ma is létezõ
és késõbb beolvadt népek
egyaránt megjelentek a vizes,
mocsaras, ám épp ezért jó
életteret és menedéket kínáló
vidéken. Mosaburg a szláv
írásbeliség bölcsõje – állítják
sokan, mivel idõlegesen itt

tartózkodtak a cirill írás megteremtõi, Cirill és Metód, a
bolgár egyház szentjei. Kocel,
a tévesen fejedelemnek is
nevezett Pribina fia fogadta
õket. Nos, a hivatalos történelmi kutatások szerint Pribina
volt nyitrai szláv fejedelem
csupán hûbérbirtokos volt itt,
az egykori Keleti-Frank birodalom alsó-pannóniai hídfõállásán, ahova a 840-es években
Nyitrából való elûzetése után
Német Lajos, az akkori frank
uralkodó befogadta.
Egy másik régészeti forrás
állítása szerint Pribinának és
Kocelnek köze sem volt Zalavárhoz és a Várszigethez, mint
ahogy Mosaburg sem itt állhatott, csupán egy tévesztés
miatt rögzülhetett a dokumentációkban. E forrás szerint Pribina és Kocel AlsóPannonia más területén kapott menedéket az elûzetését
követõen. Bármelyik forrást is
fogadjuk el hitelesnek, a tény
vitathatatlan: Zalavárt Árpád
magyarjainak
központjának
tekinthetjük.

www.zalatajkiado.hu

A zalavári Vársziget a magyarság honfoglalásának gyökereit
õrzi.
Az európai népek kevere- körül elfoglalták a területet.
dése révén valóban soknem- Kezdetben a közelben Géza
zetiségû – ékes mai szóval földvárat épített Kolonvár
élve multikulturális – telepü- névvel, amelyet Szent István
lés volt a Vársziget, Zalavár. király a vármegyerendszer megHogy mennyire, azt az egykori szervezése idején Kolon várelnevezései is megvilágítják: megye székhelyévé tett. A
latinul Urbs Paludarum, ószláv vármegye neve a késõbbi idõnyelven Blatengrad, mai szlo- szakban változott Zala vármevák nyelven Blatnohrad… Je- gyére. A környéken élõ õslalentésük ugyanaz: Mocsárvár.
kosság és a magyarság összeA terület mai Magyarorszá- olvadásával jött létre az a kulgot megalapozó egységét vé- túra, amelyet a magyarság zagül Géza fejedelem alapozta lai honfoglalási gyökerezésemeg, miután a magyarok 900 ként határozhatunk meg.

HIRDETÉSÉT

feladhatja
a Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Finnországi út munkaidõben, oktatási számla teljesítés nélkül?
Megkezdõdött Kiss Ferenc volt parlamenti képviselõ pere
Megkezdõdött a büntetõeljárás bírósági szakasza Kiss Ferenc ügyében, akit az ügyészség csalás és magánokirathamisítás elkövetésével vádol.
Január 6-án reggel kezdõdött
az elsõ tárgyalás. A vádirat ismertetését követõen dr. Sorok
Norbert bírósága alapos munkával mintegy húsz tanút hallgatott meg.
Kiss Ferenc – aki 235 ezer
forintos nyugdíjról, több ingatlanban, valamint egy kft.-ben
való 50%-os tulajdon birtoklásáról adott számot – a bíróság
kérdésére elmondta, hogy kíván vallomást tenni. Védekezésében elmondta, hogy voltak
ellenségei, akik valós vagy vélt
érdeksérelmet szenvedtek, az
elmúlt években számos fenyegetést kapott, ám a Zala Volán
Zrt.-nek vélekedése szerint
kárt nem okozott és nem tévesztett meg senkit szándékosan. Az eljárás szerinte 2008ban Kardos Csaba volt Zala
Volán igazgatósági tagnak az
igazgatóság elé terjesztett bejelentésével kezdõdött. A vádlott szerint személyes indítékból, mert vélekedése szerint
Kardos Csaba neki tulajdoníthatta az igazgatóságból való
visszahívását, holott ez egy
külsõ létszámcsökkentõ körülménybõl következett. Ezzel
szemben Kardos Csaba a tanúkénti kihallgatása során ismertette a bírósággal, hogy nem
állt haragos viszonyban a vádlottal, csak akkor értesült arról
meglepetten a rendõröktõl az
ügy nyomozati szakaszában,
amikor már javában zajlott az
eljárás, hogy õt haragosként
nevezte meg az eljárás alá vont
Kiss Ferenc. A vádlott a bí-

róság elõtt annak fejtegetésébe bocsátkozott, hogy feltevései szerint miért most folyik
ellene eljárás, hiszen korábban,
a munkaviszonya megszûntekor nem közölte vele Zalatnai
László, a Zala Volán Zrt. vezérigazgatója, hogy bármilyen tartozása lenne a cég felé.
Tekintsük át az elõzményeket! Az ügy még a 2010-es választások elõtti idõre nyúlik
vissza, amikoris a többek által
álláshalmozóként aposztrofált
Kiss Ferenc (országgyûlési és
önkormányzati képviselõ, fõosztályvezetõ, ügyvezetõ stb.)
ellen feljelentés érkezett a
Zalaegerszegi Városi Ügyészségre. Ezt követõen a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
nyomozást folytatott le, majd a
nyomozati iratanyagot egy rendbeli csalás bûntette és egy
rendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt vádjavaslattal 2011. augusztus 3-án megküldte a Zalaegerszegi Városi
Ügyészségnek.
A vád szerint a VOKSH Oktató, Szervezõ és Gépjármûvezetõ Képzõ Kft. (Volán Oktatási Kft.), amelynek Kiss Ferenc
1995-tõl többségi tulajdonosa
és ügyvezetõje volt, 2007. decemberében a Zala Volánnak
bruttó 196.800 forint összegû
számlát állított ki a karbantartók és fizikai dolgozók képzésérõl. A számla összegét
másfél hónappal késõbb bizonytalan körülmények között
átutalták az oktatási kft.-nek. A
bizonytalan szót teljes joggal
használjuk, hiszen a kérdéses
számla több másolata különbözõ tartalmakkal (!) eljutott a
bírósághoz, ám annak eredetije eltûnt és mindmáig nem

Kiss Ferenc 1969-tõl Volán dolgozó. 2010 szeptember 1-ig:
Zala Volán ZRT. humángazdálkodási fõosztályvezetõje. 1989:
MSZP alapító tag. 1994-1998, valamint 2002-2010: MSZP
zalaegerszegi városi szervezet elnöke. 1995-tõl: A Volán
Oktatási Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetõje. 1994-2010:
Zalaegerszegi egyéni önkormányzati képviselõ. 2006-2010:
MSZP-listás országgyûlési képviselõ.
Egyebek: Országos MSZP választmányi tag, MSZP megyei
sporttagozat-vezetõ, Zalaegerszegi Városi Sportbizottság
vezetõ, Szociális- Lakás és Egészségügyi Bizottság elnök, MSZP
zalaegerszegi önkormányzati frakcióvezetõ - jelentõs részben
egyidõben a képviselõi és ügyvezetõi, valamint a Zala
Volánnál betöltött osztályvezetõi állásával.
2011 augusztus 3-tól: vádlott, csalás bûntettében és
okirathamisítás vétségében.

került elõ. Nem került elõ a
belsõ feljegyzés sem, amely a
számla kiállításának jogalapjáról, azaz annak ellenértékérõl,
mint oktatási feladatról rendelkezett volna. A számla öszszegét egyébiránt a késõbbi
idõszakban téves számlázás
címén visszautalták, mivel valós teljesítményt nem takart,
azaz semmiféle képzés nem
valósult meg a számla ellenértékeként.
A kalandos sorsú számla
útját megkísérelte felderíteni a
bíróság. A számla keletkezésének folyamata a Zala Volánnál
2007 december 13-án megtartott felsõ vezetõi értekezlettõl
datálható, amikor áttekintették
az éves költségeket és pénzmaradványokat, amelyeket célszerû volt még abban az évben
felhasználni. Ekkor merült fel
az ötlete az „elõrehozott” képzési számla kiállításának. Kiss
Ferenc ezzel kapcsolatban említett egyéb kifizetéseket is,
például elõbbre hozott sporttámogatást és autóbuszgumi
beszerzést, amelyek valósnak
bizonyultak. A vezetõi értekezleten készült az elhangzottakról feljegyzés is, amelynek viszont megkérdõjelezi a hitelességét az a tény, hogy e dokumentumot senki nem hitelesítette. Kiss Ferenc a képzési
számla kiállításáról a tárgyaláson elhangzott kijelentése szerint szót váltott Horváth Tibor
fejlesztési igazgatóval, aki ezzel szemben a tárgyaláson
megtörtént szembesítés során
határozottan állította, hogy
nem történt ilyesmi.
A számla vélelmezhetõ útja
szerint az oktatási kft. által tör-

tént kiállítását, azaz december
végét követõen másfél hónap
múlva, február közepén jutott
el a mûszaki igazgatósághoz,
Nagy Tibor mûszaki igazgatóhoz, majd onnan a Zala Volán
humán gazdálkodási fõosztály
munkatársához, Kardos Csabánéhoz került, „téves számlázás” feljegyzéssel. Hiszen nem
oda tartozott, azaz nem a buszvezetõk képzésérõl szólt. Kiss
Ferenc ekkor utasította Kardos Csabánét, hogy a fejlesztési és infrastuktúrális szakterületre küldje, mivel az a költségviselõ. Ám itt Horváth Tibor
fejlesztési igazgató sem igazolta a számlát, mivel az azon szereplõ létszám nem egyezett a
valós létszámmal.
A számla, illetve annak másolatainak kalandos sorsa innentõl követhetetlen. Létezik
olyan másolat is, amelyiken
nem szerepel a már jelzett
„téves számlázás” feljegyzés,
ezt ugyanis a másolás során
„kitakarták”, rajta áll viszont
Kiss Ferenc, a Zala Volán humángazdálkodási fõosztályvezetõje szignója a teljesítést igazolásaként, aki viszont a tárgyaláson váltig ragaszkodott
hozzá, hogy nem utalványozóként írta alá, ilyesmit nem is
tett sosem, „csak” szignálta. A
védekezés szerint nem is lehet
úgy kitakarni a fénymásolás
során, ahogy bíróság rendelkezésére álló dokumentum mutatja, hiszen e példányon a pecsét nyoma megmaradt. Más
vélekedés szerint a mai technika világában könnyen lehetséges ez az elkövetési mód. A
kérdés tisztázása vélhetõen
szakértõre vár.

Két magyar összehajol

Kép a múltból. Vagy a jövõbõl?
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A számla kifizetésének nem
volt akadálya, hogy csupán egy
aláírás szerepelt a másolaton,
Kiss Ferencé, aki csupán
„láttamozás”-ként szignálta, sem
az, hogy egyszemélyben õ volt
a Zala Volán oktatásért felelõs
fõosztályvezetõje és az oktatást végzõ magán kft. ügyvezetõje. A téves utalásért értesüléseink szerint az átutalást lebonyolító alkalmazottat vonták felelõsségre a Kardos Csaba bejelentését követõen lefolytatott belsõ vizsgálat során.
A büntetõügy másik vádpontja szerint Kiss Ferencet
azzal is vádolják, hogy olyankor igazolt magának ledolgozott munkaidõt, amikor külföldön tartózkodott a zalaegerszegi városi önkormányzat delegációjával. 2008 április 4-én
önkormányzati képviselõként
Finnországba utazott a városi
küldöttséggel, ám ennek ellenére ugyanabban az idõben a
Zala Volánnál vezetett munkaidõ-nyilvántartás szerint aznap
hat órát dolgozott a vállalatnál.
Ez alapján a 8 órás munkanap
31 ezer forint munkabérének
arányos részét, azaz a szóban
forgó pénteki nap 6 órás bérét
fizették ki számára jogosulatlanul.

Zalatáj
Kiss Ferenc azzal védekezett, hogy a korábbi években
hallgatólagos megállapodása
szerint elõzõleg 14 éven át
mindig is a munkaidõ terhére
vett részt az önkormányzati
képviselõ-testületi munkában
és végezte parlamenti képviselõi munkáját, így tulajdonképpen a társadalmi szerepvállalását a fuvarozási cég fizette.
Vallomása szerint meglepte,
amikor Zalatnai László, a Zala
Volán vezérigazgatója levelet
írt dr. Gyimesi Endre akkori
polgármesternek, amelyben közölte, hogy a Zala Volán nem
vállalhatja, hogy az önkormányzati munka idejét a Volán
fizesse továbbra is. A polgármester ismertetett válasza szerint ekkortól a kiesett munkaidõt megtéríti az önkormányzat.
Kiss Ferenc kitartott a védekezése mellett, miszerint a
munkaviszonyának a Zala Volánnal való közös megegyezéssel való megszüntetésekor Zalatnai László vezérigazgató
nem tette szóvá semmiféle tartozását. Ennek tükrében idézzük fel a bíróság elõtt megtartott szembesítést.
A különös oktatási számlával kapcsolatban kijelentette a
tanúként meghallgatott Zalat-

nai László, hogy az ellenérték
visszautalása egyenértékû a
beismeréssel, ám ezt az állítást
Kiss visszautasította.
Zalatnai László határozottan állította, hogy kizárólag a
képviselõ-testületi ülésekre vonatkozott a hallgatólagos megállapodás, amely szerint a cég
fizette a munkabért Kiss Ferenc önkormányzati munkájáért, az ezzel járó távollétek idejére is. Ám az avatásokon, bizottsági üléseken és egyéb rendezvényeken való részvételrõl
nem szólt ez a mindenki által
hallgatólagosként meghatározott megállapodás. Így a finnországi útra – Zalatnai László
szóhasználatával élve fiatal dalnokok kirándulására – sem vonatkozhatott. A Zala Volánnak
semmiféle érdeke nem fûzõdött ehhez az úthoz, így az
nem szerepelhetett volna letöltött munkaidõként! – hangsúlyozta a vezérigazgató.
Zalatnai László elmondta,
hogy Kiss Ferenc fõállású országgyûlési képviselõjelöltként
kampányolt, ám késõbb mégis
megtartotta a fõosztályvezetõi
állását, s a vezérigazgató felsorolta egykori beosztottja vállalt
tisztségeit, pontosabban az álláshalmozását, utalva rá, hogy
ennyi feladatot nem képes egy

9
ember felelõsséggel elvégezni.
Kiss Ferenc szerint egy nagykanizsai Volán dolgozó és önkormányzati képviselõ esetében szintén hasonlóképp történt az önkormányzati feladatok teljesítése. Továbbá, hogy a
sport- és szakszervezeti tisztségviselõk is hasonlóképp munkaidõben végezték a társadalmi feladataikat. Ezt viszont Zalatnai László cáfolta.
A bíróság arra a kérdésre is
választ várt, hogy miért nem
járt el korábban, határozottabban az igazgató tanács a belsõ
vizsgálat során. Zalatnai László
messzire vezetõ válaszában elhangzott: „Azért, mert a Zala
Volán tulajdonosa óvott tõle,
hogy drasztikusan lépjek!”
Végezetül a bíróság rögzítette hiányzó dokumentumok
bekérését a Zala Volántól, amelyek összefügghetnek a per
tárgyában szereplõ közel 200
ezer forintos kifizetéssel, így a
hiányzó felsõ vezetõi értekezletrõl szóló feljegyzést, s további tanúk kihallgatásának elrendelésével elnapolta a tárgyalást
február 3-a délelõtt 9 órára.
-ztA jogerõs bírósági ítéletig mindenki ártatlannak
tekintendõ.

Színesfém, csikktartó és szittyó hozomra
Január 2-án ünnepi gálaest
volt az Operaházban. Az illusztris vendégkör Magyarország frissen megszületett új
alkotmányát ünnepelte a százados falak között. Benn az
eseményhez illõ, emelkedett
hangulat uralta az ünnepet,
kinn néhány tízezren ordítottak, „rázták láncaikat” a demokrácia féltése, a köztársaság
védelme okán.
Tekintsünk most el az események akkori menetétõl, ne
feledkezzünk bele a tüntetésen résztvevõk száma körüli
számháborúba sem. Amirõl
szót ejtenék, az a szemérmetlen hazudozás.
Az operaházi díszünnepség
után Andrassew Iván következõképpen írt a Népszavában: „Az Operaház vezetõje,
Ókovács Szilveszter elmondása
alapján a tegnapi este folyamán az épületbõl sajnálatos
módon eltûnt néhány kristály
hamutartó, egy-két réz korlátgömb és rendezetlen maradt a

büfében pár tízezer forintnyi
fogyasztás is.”
Több se kellett Török Zsolt
MSZP-szóvivõnek! A szocialisták egyik megmondó embere
jónak látta az alkalmat, hogy
sebtében rittyentsen egy sajtótájékoztatót, s felháborodjon a
luxusban élõ „fideszes” vendégkör pitiáner tolvajlásai miatt.
Török sajtótájékoztatóját követõen Ókovács Szilveszter
közleményt adott ki, mely szerint õ nem beszélt senkivel
olyasmirõl, ami a hír szerzõjének alapul szolgálhatott volna.
Közölte, hogy az Operaházban
nincsenek rézgömbös korlátok, a dohányzás 1999 óta tilos
az épületben és a rendezvény
idején a büfék zárva tartottak.
Következésképp: a hírt valaki az ujjából szopta. Rézgömböket sem „szuvenírolhattak” a
„fideszes méltóságok”. Miután
a házban több mint tíz éve
tilos a pöfékelés, hamutartók
eleve szükségtelenek. Így nemhogy kristályból való, de kül-

Az operaházi tüntetés… „Bátran rágalmazz, mindig pletyka
lesz belõle!”
telki kocsmák asztalán rozs- kat adott közre, s Török Zsolt
dásodó, elcsempült bádog- rá is tett még egy lapáttal. Mécsikktartót sem zsákmányol- gis, a „hír” közhírré tétetett.
hattak az ünneplõk. A büfében Plutarchos bölcselete alighasem mondhatták a benyakalt nem örökérvényû: „Clummari
szittyó után, hogy Józsikám, audacter, semper aliquit haemajd hozom, miután az Opera ret!” Azaz: „Bátran rágalmazz,
ezen „alintézményei” a kérdé- mindig pletyka lesz belõle!”
Andrassew és Török is báses idõben zárva tartottak.
Napnál világosabb, hogy tor. Kétségünk sem lehet.
Andrassew Iván valótlanságof.l.
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Elfeledett évforduló (12.)
2010-ben 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…

tán és Schmidt István alkotta
egerszegi együtes Dunántúlbajnokságot nyert.
A II. világháború idõszakában megszüntetett ZTE 1957ben történõ újjáalakulása érintette Zalaegerszeg asztalitenisz-sportját is. Korábban több
egyesület is rendelkezett asztalitenisz szakosztállyal, a legtöbb siker a Vörös Meteor nevéhez fûzõdött, de meghatáro-

A ZTE asztalitenisz csapata, amely megnyerte a dunántúli
bajnokságot: Mike Gyula, Mayer Andor, Fusch István, Horváth
Dezsõ, Fenyvesi Ferenc, Schmidt János, dr. Mike Zoltán,
Mayer Dénes.

A ZTE NB II-es nõi csapata. Felsõ sor: balról negyedik Polczer
Erika, majd Doszpoth Mária és Gondi Béla edzõ. Középsõ sor:
Kutas Gyöngyi és Tornyos Ildikó.

A ZTE férfi csapata 1960-ban. Balról jobbra: Darvas József,
dr. Bánhidi Tibor, Zsidó Benedek, Sántha Ferenc.
Sorozatunk elsõ és máso- tevõ siker Magyar Andor nedik részében már esett szó az véhez fûzõdik, aki 1926-ban
asztaliteniszezõkrõl. A feljegy- dunántúli ifjúsági bajnokságot
zések szerint az elsõ számot- nyert. A kiemelésre érdemes
eredmények között említi a
krónika ebbõl az idõbõl a híres fõvárosi 33-as FC zalaegerszegi vendégszereplését, amikor a Mike Zoltán, Mike Géza,
Mayer Andor, Fenyvesi Ferenc
és Komlós József összetételû
ZTE nagy küzdelemre késztette ellenfelét.
S még egy szép eredmény a
húszas évekbõl: a Fenyvesi Ferenc, Fusch István, Horváth
Dezsõ, Mayer Andor, Mike Zol-

zó szerepe volt a Z. Spartacusnak is. Ennek az idõszaknak
volt – többek között – képviselõje dr. Bánhidi Tibor, dr.
Körõssy Rudolf, Péter Richárd
és Zsidó Benedek.
A legeredményesebb csapat a Z. Vörös Meteor volt a
ZTE újjáalakulása elõtti idõszakban, több esztendõn keresztül szerepelt az NB IIben. 1957 után a ZTE is
feljutott ebbe az osztályba, de
nem sikerült itt megkapaszkodnia.
Nõi együttese is volt a szakosztálynak, itt Ledinscsák Hajnal, Tornyos Ildikó, Polczer
Erika, Doszpoth Mária és Ku-

tas Gyöngyi nevét kell elsõsorban említeni. Legjobb eredményük az NB II-ben való szereplés volt, egyénileg Ledinscsák Hajnal emelkedett ki teljesítményével.
A ZTE Bánhidi, Darvas,
Gondi, Zsidó alkotta férficsapata többször is megkísérelte
a visszajutást (1959, 1960, 1961),
de ez nem sikerült. Ennek az
idõszaknak egyik koronatanúja Darvas József. A hetvenötödik évében járó nyugdíjas matematika-kémia szakos tanár
ma is aktív asztaliteniszezõ.
1958-tól a szakosztály kiválásáig a ZTE játékosa, illetve játékosedzõje volt.

Darvas József és Ledinscsák Hajnalka vegyespárosban.

2012. január 19.
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Egykor népes asztalitenisz szakosztálya volt a ZTE-nek. Felsõ sor, balról: Szarka Tibor, Gaál
László, Lõrincz Ferenc, Fazekas Nándor, Horváth István, Lukácsffy Dénes, Mátay Ferenc,
Csontos Tamás, Horváth Attila. Középsõ sor: Bohár Balázs, Polgár Katalin, Hidasi György,
Németh Éva, Koller Katalin, Zieger Krisztina, Horváth Norbert, Pais László, Papp András. Alsó
sor: Igazi Melinda, Németh Katalin, Borsos Eszter, Pohánka Eszter, Jakab Judit, Czérna Brigitta,
Csarnai Noémi, Dóczi Zsuzsanna, Major Erzsébet, Németh Zoltán.
– Pacsán, szülõhelyemen remben edzettünk, 2-3 aszta- az országos bajnokságon, megkezdtem játszani, majd Nagy- lon. Mégis sikerült ezt a szép kérdezte: Akkor most magakanizsára kerültem a Bányász- eredményt elérni. Különösebb sabb osztályba kerültek? Mihoz, amely akkor a megye leg- elismerésre nem számítottunk, után elmondtam, hogy ez nem
jobb csapata volt. A pécsi fõis- hiszen pályafutásom alatt nem így mûködik, hiszen ezek a jákolai évek alatt is játszottam az értem meg, hogy a klub vala- tékosok még serdülõk, kikbõl
NB II-ben. A nyári szünetek- melyik vezetõje lejött volna majd ifik és felnõttek lesznek,
ben Zalaegerszegen edzettem, edzésre, vagy mérkõzésre. Ami- az elnök csak ennyit mondott:
a ruhagyár éttermében volt kor a ZTE elnökének elmond- Akkor megszüntetjük a szakerre akkor lehetõség. Állam- tam, hogy hatodik lett a csapat osztályt! Simon Gézának, az
akkori gazdasági vezetõnek köszönhetjük a túlélést.
A fent említett serdülõcsapatnak volt a tagja – Mátay
Ferenc és Gaál László mellett
– Fazekas Nándor. Ezek a fiatalok a Landorhegyi úti isko-

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”.

Darvas József (balról) és Fazekas Nándor az egykori tudósításokat válogatja.
vizsga után, 1958-ban igazoltam a ZTE-hez.
– Korábbi beszélgetéseinkben már sok szó esett arról, hogy meglehetõsen mostoha körülmények között
mûködött a szakosztály a
ZTE-nél…
– Különösen akkor volt ez
fájó, amikor sikereink voltak.
Az országos serdülõ bajnokságon hatodikok lettünk, a legjobb vidéki csapatként. Akkoriban a magyar férfi asztalitenisz még a világ élvonalába tartozott. Egy kis iskolai tornate- Bognár Tibor

lában – ahol akkor Darvas József tanított – ismerkedtek
meg a sportággal.
– Ez az idõszak volt a
legsikeresebb pályafutásunk
során – emlékezik vissza Fazekas Nándor. – A fejlõdõ fiatalok a tapasztalt játékosokkal,
Bognár Tiborral, Pais Lászlóval
és Darvas Józseffel jó csapatot
alkottak. Megnyertük az NB
III-at, s feljutottunk az NB IIbe, ahol 5 játékos alkotta a csapatot, csak egyéni mérkõzések
voltak, s egy ifjúsági játékost
(nálunk Szalai Tamás volt) kötelezõ volt szerepeltetni. Sajnos nem sikerült gyökeret verni, igaz a bajnoki rendszer átszervezése sem könnyítette a
helyzetünket.
Az asztalitenisz szakosztályt – akárcsak néhány társát
a ZTE-nél – aztán elérte a végzet, a szakosztályleépítés. De
ez már egy késõbbi történet.
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi részei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu

Lapunk legközelebbi
száma
2012. február 16-án
jelenik meg.
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Kiosztás…
Néhány hónappal ezelõtt a
Tarr Kft. a SportKlub csatornát „átigazolta” egy új csapatba, s a sokak által választott
extra csomagból a digitális D6os „pakkba” tette.
Számos telefon érkezett azóta szerkesztõségünkbe, kifogásolva a szolgáltató döntését.
Érdeklõdtünk tehát a Tarr Kft.nél a döntés hátterérõl, s az
alábbi választ kaptuk Kuczkó
Pétertõl, az ügyfélszolgálati iroda vezetõjétõl:
„A Tarr Kft. elhivatott,
hogy az elõfizetõi igényeket
minél magasabb színvonalon
tudja kiszolgálni, ezért célul
tûztük ki, hogy analóg kínálatunkat fokozatosan csökkentsük és digitális kábeltelevíziónkat helyezzük elõtérbe.
Lépést tartunk a fejlõdéssel,
hiszen a digitális szolgáltatás
egy jóval korszerûbb, számos

A D6-os csomag
A Tarr Kft. D6-os csomagjában a következõ csatornák láthatók: DoQ (dokumentum), Reflektor (magazin), Sorozat + (sorozat),
Film+2 (film), Fishing and
Hunting Chanell (vadászat,
horgászat), Prizma (kereskedelmi) és SportKlub.

kényelmi funkciót, jobb kép és
hangminõséget biztosít ügyfeleinknek. Az áttérés folyamatos és közép távon az összes
csatornát érinteni fogja.
Ahogy azt korábban, az elõzõ
évben is tapasztalhatták, egyegy csatorna már átkerült
Digitális kínálatunkba, ahogy
2011. szeptemberétõl a SportKlub is a digitális D6 csomagunk része lett. Elõfizetõi
igényfelmérés alapján döntöttünk a SportKlub csatorna áthelyezésérõl, a kimutatásaink
azt támasztják alá, hogy ennek a csatornának a tematikája kevésbé népszerû a többi
sportcsatornával szemben.
Bízunk benne, hogy elõfizetõink is a fejlõdési szándékunkat fogják látni a változtatások mögött és elégedettek
lesznek szolgáltatásunkkal.”
Természetesen elfogadjuk
Kuczkó úr érvelését a jobb
kép és hangminõséggel kapcsolatban. Jelen esetben azonban a szerényebb pénztárcájú
sportkedvelõket még mindig
inkább a tartalom érdekli. Vagyis szeretne magyar kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong mérkõzéseket látni,
még azon az áron is, ha ezt
nem digitális módon kapja.
Tiszteletben tartva a Tarr
Kft. elõfizetõi igényfelmérését,

A Fehérvár jégkorongcsapata a Jesenice legyõzésével bejutott
az EBEL rájátszásába. A Tarr Kft. ügyfelei közül ezt csak azok
láthatták, akik elõfizettek a D6-os csomagra.
mi is tudnánk egy olyan szondázást végezni, amelyben a
megkérdezettek túlnyomó többsége elhibázottnak és méltánytalannak tartja a csatornaáthelyezést. Mintavétel kérdése az
egész.
Ráadásul azért sem értjük
ezt az intézkedést, mert a
SportKlubon gyakran látni
magyar kosárlabda, kézilabda,
vízilabda, jégkorong mérkõzéseket, s mint köztudott, ezek a
sportágak a központilag támogatott látványsportágak közé
kerültek. Alapvetõ cél lenne
tehát, hogy mind többen lássák ezen sportágak mérkõzéseit képernyõn keresztül is.
Véleményünk szerint a Tarr

Kft. lépése ezzel éppen ellentétes.
Üzletpolitikáról lehet szó,
nem egyébrõl.
Ezzel az akcióval egyébként nem volt egyedül a Tarr
Kft. A T-Home mûsorkínálatából is kikerült a SportKlub, ám
a tiltakozások hatására ott változott a helyzet. A sportcsatorna adása a T-Home analóg és
digitális szolgáltatásaiban (IPTV,
analóg és digitális Kábel, Sat
TV) a Családi csomag részeként látható.
A Tarr Kft. is kirukkolhatna
egy ilyen sportszerû döntéssel.
Ha már sportcsatornáról van
szó…
(Ekler)

Húgyos õrzõi a demokráciának? Emlékezés az elõdökre
Nem múlik el nap, hogy ne
kapjunk a fejünkre a demokrácia oroszlánszívû amerikai
féltõitõl. Rettenetesen aggódnak odaát, hogy semmi kis hatalmunk terrorisztikus módon
rombolja le a demokrácia oly
sok kínnal felépített oszlopcsarnokát – nagy galibát csinálva ezzel a világban.
Jönnek a levelek egymás
után, úgynevezett vezetõ világlapok publikálnak dörgedelmes cikkeket, nem is szólva az
Amerikai Népszaváról – amely
ugyan nem tartozik eme kategóriába, de még náluk is csahosabb. Odáig fajult már a dolog, hogy a nagy aggodalom
egészen az USA külügyminisztériumának szintjéig jutott: a
szaxis Billy felesége, Hillary
Clinton is felemelte szavát a
tûrhetetlen magyarországi törvénykezés, a demokrácia sárbatiprásának vélelme örvén.
Miközben Amerikában szinte belefeketednek a demokrá-

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A demokrácia amerikai õrzõi…
cia inaszakadtig való féltésébe,
az internetre felkerül egy videó. Az ominózus adathordozóról pergõ képeken az látszik,
hogy vérükben fekvõ, lelõtt
férfiak holtteste felett négy
katona röhincöl, s közben vastag sugárban húgyozzák le a
hullákat.
A halottak tálib ellenállók
(voltak), akik szembefordultak
az amerikaiak által támogatott

afgán kormánnyal. A felvételen
látható katonák minden kétséget kizáróan amerikai tengerészgyalogosok. Annak a globális hatalomnak a katonái,
amelynek demokráciaféltõ vigyázó szemei egészen Budapestig stírolnak, nehogy már
Orbánék packázzanak a jegybank elnökével!
Itt olvad ki a biztosíték!
f.l.

