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megyei közéleti havilap

Õszöd máig élõ múlt
hónappal szólalt fel szusztársai
elõtt, s addig a magyar politikatörténet során nyilvánosan soha elõ nem fordult
hangnemben vonta meg a
szocialista kormányzás addigi
mérlegét.
Gyurcsány a rossznyelvek
szerint leküldött egy-két felest
a gigáján, mielõtt színpadra
lépett volna, s nem csak az
államférfiúi hevület fûtötte
fogalommá lett beszéde alatt.
Azóta ezer helyen,
ezerszer idézték már
szavait, mondatait, talán mégis feleleveníthetünk néhányat
közülük.
„Hazudtunk reggel, éjjel meg este” –
mondta az elmúlt kormányzati idõszak kommunikációjáról. Magáról a kormányzás
minõségérõl szemébe vágta ledöbbent
hallgatóságának, hogy
„[…] elkúrtuk. Nem
kicsit, nagyon.” Összegezve a szocialisták
addigi produktumát,
megállapította, hogy
Európában egyetlen
ország sem csinált
olyan böszmeséget,
mint amilyent õk csináltak…
Szeptember 17-én
robbant a bomba. Az
addig hét lakat õrzött beszéd részleteit
valakik kiszivárogtat-

Megszûnik a „kopogtató”

Rajz: Farkas László

A napokban (szeptember
17) „ünnepeltük” az õszödi
beszéd kiszivárogtatásának hatodik évfordulóját. Gyurcsány
Ferenc 2006. május 26-án, az
MSZP-frakció zárt balatonõszödi ülésén mondott záróbeszéde mérföldkõ lett a rendszerváltást követõ esztendõk politikai tárgyú verbális megnyilvánulásainak sorában.
A volt miniszterelnök a
megnyert választások után egy

– Újabb csapás, Drumikám! Megint elesünk egy ciklikus
pénzügyi forrásunktól. Nem lehet elpasszolni majd a
céduláinkat!
ták. Az eddigi ismereteink
szerint motoros futár juttatta
el a beszéd felvételét több
médiumhoz, így a Magyar
Rádióhoz is. Az inkriminált
részletek adásba kerültek, s
órák alatt tiltakozó ezrek
verõdtek össze az Országház
elõtt, Gyurcsány és a kormány
távozását követelve.
A hírhedtté lett beszéd
tüntetések sorát indította el,
ami a TV-székház ostromához,

majd az 56-os forradalom 50.
évfordulóján elkövetett rendõrattakig, szemkilövetésekig
vezetett.
Az õszödi beszéd beépült
mindennapjainkba. Gyurcsány
szelleme ma is kísért. Az általa
a politikai retorikába bevezetett fogalmak (elkúrtuk, stb.) a
gyakorlatban máig tehertételként nyomják e Gyurcsány által lekurvázott országot.
f.l.
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Elismerték munkájukat

la és Vas megyék kevesebb fejlesztési lehetõségeket kaptak.
Nincs százezres városunk, így
szükség van a megyehatáron
túlnyúló összefogásra, támogatandó a Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely ipari tengely
kiépítése. A fejlett nyugat-dunántúli régió részeként jelentõs a lemaradás a másik két
megyéhez képest, így komoly
munka vár ránk megyei gazdaságfejlesztésben. Fontos lehetõséget rejtenek Zala kedvezõ
turisztikai adottságai, ezek kihasználásában városaink élen
járnak. 2014-2020 között az
uniós források hatékony lehí-

vása, megyei gazdaságfejlesztési terv kidolgozása a cél. Az
egészségturizmus fontos húzóágazat, az ipari tengelyre épülhet a felsõoktatási szakképzés,
támogatjuk a vidékfejlesztés
falumegtartó tényezõit is. Horvátország uniós tagsága új lehetõségeket nyújt, a letenyei
logisztikai központ átadása bizakodásra ad okot. Rengeteg
munka vár ránk, melyben a
megyében élõ emberek tudására, munkájára, képzettségére, emberi kvalitására tudunk
támaszkodni. A mai ünnepségen köszöntjük azokat az embereket, akik példamutató te-

vékenységükkel, munkájukkal
elérték, hogy az elmúlt években különös figyelem irányuljon rájuk – összegzett Manninger Jenõ.
A közgyûlés elnöke ezt követõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyújtók elismerését. Idén dr. Lubics Szilvia fogorvos, hosszútávfutó kapta a Zala Megye
Díszpolgára kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettségével, hosszútávfutásban elért
hazai és nemzetközi szintû kimagasló eredményeivel, valamint a sportágban végzett kiváló teljesítményével járult
hozzá a megye jó hírének növeléséhez. A megye minden
térségébõl kiváló építészek,
vállalkozók, tanárok, közmûvelõdési és közigazgatási szakemberek, környezetvédelmi
szakemberek, településükért
sokat tevõk, sportolók jutottak elismeréshez. Az eseményt
követõ fogadáson dr. Lubics
Szilvia pohárköszöntõjében
köszönte meg az elismerést:
– Nagy erõt, megerõsítést ad
ez díj három héttel a Spartathlon elõtt, hiszen sokszor napi
40-50 kilométer futás után belegondolok, hogy miért is csinálom. Az életben is vannak
hullámvölgyek, nekem az Athén-Spárta közti 246 kilométer
megtétele közben majd ez a díj
fog segíteni a nehéz pillanatokban – szólt az ünneplõkhöz
a díjazott.
Az eseményt ifj. Horváth
Károly és zenekara, valamint
Jandovics Viktória és Salamon Attila mûsora tette ünnepélyessé.
Pataki Balázs

A Zala Megyei Közgyûlés
által 2012-ben kitüntetettek:
Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ cím: dr. Lubics Szilvia hahóti fogorvos, hosszútávfutó
Zala Megye Közigazgatásért Díj: Csertán Mária, a Zalaapáti Körjegyzõség igazgatási csoportvezetõje
Zala Megye Egészségügyért
Díj: dr. Huzián Ida, a lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet tüdõgyógyász fõorvosa
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díj: Soós Lászlóné, a tófeji Támasz Alapszolgáltatási Intézmény szociális gondozója
Zalai Közmûvelõdésért Díj:
Halász Gábor, a hévízi I. Gróf
Festetics György Mûvelõdési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyûjtemény
igazgatója, Kiskutas polgármestere

Zalai Pedagógus Díj: Kun
Sándorné, a gyenesdiási Óvoda és Bölcsõde óvodapedagógusa
Az Év Zalai Diákja Díj:
Patus Eszter, a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnázium
végzett tanulója
Zala Megye Sportjáért Díj:
Lang József, a ZTE egykori
futballistája, a ZTE FC nyugalmazott elnöke
Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díj: Damina László, a
Hévíz SK szakmai vezetõje,
körzeti szervezõje
Zala Megyei Sajtódíj: Antal
Anita, Hévízi Polgármesteri
Hivatal sajtóreferense
Zala Megye Közszolgálatáért Díj: Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Zala Turizmusáért Díj:
Gosztola Gyöngye Étterem és
Wellness Hotel
Zala Megye Fejlesztéséért
Díj: Doucha Ferenc nagykani-

zsai vállalkozó, a Vállalkozók
Országos Szövetsége Zala megyei elnöke
Zala Megye Építészetéért
Díj: Czigány István zalaegerszegi építész, vezetõ tervezõ,
a Zala Art Tervezõ Kft. ügyvezetõje, a megyei építész kamara elnökségi tagja
Zöld Zaláért Díj: Kránitz
Ferenc keszthelyi nyugalmazott mérnök, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területi
felügyelõje
Vajda Lajos Díj: Farkas
Ferenc bocföldei szobrász, a
zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium
tanára
Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért Díj: „Fehér Bottal a Kerka Mentén” a
lenti Látásfogyatékosok Egyesülete. A díj átadására 2012.
október 15-én, a zalaegerszegi
Fehérbot Világnapi Ünnepségen kerül sor.

Megyenapi díjátadás Zalaváron

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta ünnepi közgyûlését a Zala Megyei
Önkormányzat. A két éve felavatott Millenniumi Emlékmûben szeptember 8-án az
Öveges József ÁMK Katicák és
a Vadkörtefa csoportjának
énekével kezdõdött az ünnepség. Manninger Jenõ, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte az egybegyûlteket,
beszédében megemlékezett a
megye nagyjáról, az épületet
tervezõ Makovecz Imrérõl, akinek munkásságát két éve díszpolgári címmel ismerték el.
„Csak a munka fejti ki, csak az
tartja fel a testnek és léleknek
erejét, csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve” – idézett a haza
bölcsétõl, Deák Ferenctõl, akinek szavait útmutatásul állította a jelenlévõk elé. Beszédében kiemelte az önkormányzatok fontosságát, amelyeknek
az aprófalvas Zalában az átalakult állami és közigazgatási
rendszerben is mindenütt van
létjogosultsága. A járások kisebb városai központilag erõsödhetnek, a központosítás
célja, hogy az ügyintézés közelebb, „járásnyira” kerüljön az
emberekhez. A megyei önkormányzat szerepe megváltozott,
intézményátadások történtek,
de a kisebb hivatal pénzügyi
tartozások nélkül és a megye
életét továbbra is befolyásolva
mûködik tovább.
– A régiós szemléletben
megvalósult fejlesztések hátrányosak voltak Zala számára,
amitõl messze esik Gyõr fejlõdése. Az elmúlt idõszakban Za-
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Napok hordaléka… DK-szimpatizáns feleség
A közszolgálati televízió
reggeli mûsora nem csak tanulságos, hanem idõnként bugyuta is. Bugyuta akkor, amikor a mûsorvezetõ erõltetett
lazasága, közvetlensége idétlenségbe csap át. Ez leginkább
Fábián Barnánál figyelhetõ meg,
akinek idegesítõ modorossága
már-már taszító. Miközben az
országban embert, állatot, növényt, földet kilátástalan helyzetbe hoz az aszály, a szárazság, Fábián Barna így örvendezik a meteorológus szavai
után, aki továbbra is meleget, s
fõleg esõmentes napokat ígér:
„Csudajó idõ ígérkezik.”
Ha ez csudajó idõ Fábián
Barnának, nem tudok mit
mondani. Csak annyit, hogy az
aszály a fejekben is tragédia.
Obersovszky Pétert, a másik mûsorvezetõt szerencsére
elkerülik az ilyen rohamok.
Éppen az ellenkezõje fordult
elõ vele szeptember 7-én reggel, amikor az MSZP-s Korózs
Lajos egyszuszra kiosztotta az
egész kormányt, a Fideszt, a
vele koalícióban lévõ KDNP-t,
Orbánt gyakorlatilag – bár
nem mondta ki konkrétan –
gyengeelméjû diktátorként jellemezte. Obersovszky Péter
mindezek után udvariasan elköszönt tõle, s még azt az
alapvetõ, s nyilvánvalóan indokolt kérdést sem tette fel,
hogy: kedves Korózs úr, ha
mindent ilyen jól tudnak, s
ilyen nagyszerû szakemberek
ellenzékben, akkor miért hajtotta el önöket 2010-ben a
szavazópolgárok több mint
kétharmada? Miért taszították

erkölcsi, gazdasági, morális válságba ezt a szerencsétlen országot? Miért hagytak nekünk
ilyen horribilis hiteltartozást
hátra?
Ezek a kérdések nem hangzottak el. Lejárt az idõ, reklámot kellett adni…

Rajz: Farkas László

Fel nem tett kérdések

„Halálos eredmény”…
Isten mentsen meg a bûnüldözési, rendvédelmi szervezetek szóvivõitõl (tisztelet a
kivételnek). Legutóbb a következõ szörnyûséget hallottam
egy ügyésztõl: „Halálos eredményhez vezetõ cselekmény”.
Tudtommal sem törvény,
sem rendelet nem írja elõ,
hogy az egyes bûncselekményekrõl magyarul számoljanak
be azok, akiknek ez a feladatuk. Attól, hogy alapvetõen magyar szavakat használnak, még
nem lesz a mondat is magyar,
ha a szakmai zsargon hatja át.
Nem kell félni a természetes, közérthetõ beszédtõl. Sem
politikusnak, sem szóvivõnek!

Azerbajdzsán és Örményország
viszonya igen távol áll ettõl.
Hallgatótársak voltak Budapesten egy olyan iskolában,
ahol több nemzet katonái vettek részt nyelvtanfolyamon.
Katona- vagy hallgatótárs?
A kettõ között azért van egy
kis különbség.

„Árnyalatnyi” különbség

Következetesség

Ramil Safarov kiadatásával
kapcsolatban rengeteg hír látott napvilágot, most nem is
ezzel foglalkozom, hiszen a valódi háttérrõl nem sok mindent tud az átlagos újságolvasó, a tv-nézõ. Inkább annak
találásáról. Sajnos a köztelevízió is beállt azok közé, akik így
közölték a hírt: az azerbajdzsáni Safarov baltával megölte örmény katonatársát, Gurgen
Margaryant.
Nos, Safarov és Margaryan
soha nem voltak katonatársak.

Szól a rádió a kocsiban,
hallgatom a híreket. Mintha
rosszul hallanék: szõlõtelepítésre ösztönöz (támogatással)
a hivatalos szakember. Néhány
évvel ezelõtt európai uniós
támogatással döntöttük a tõkét, annyira hatásosan, hogy
Magyarország szõlõterülete a
korábbi töredékére csökkent.
Kiderül, hogy nincs baj a
hallásommal, a szakember valóban a telepítés fontosságáról, a szõlõültetés támogatásáról beszélt.

Alma a fájától…

– Gondoltam, hogy a Gyurcsánnyal való szolidaritásból,
egy estét te is kihúzhatsz vacsora nélkül.
Ha a hír és zenei szerkesztõ
kellõ humorérzékkel lenne
megáldva, feltehették volna a
Fonográf együttes számát: Ne
vágj ki minden fát!...
Fegyverbõl is megárt a sok
A terrorelhárítás emberei
lecsaptak egy „fegyverarzenálra” – tudatták velünk minap.
Nem a mûegyetemi játékpisztolyról van szó, hanem egy
fõvárosi lakásban ütöttek rajta
a fegyverek iránt élénk érdeklõdést tanúsító jóemberen.
Makacs ember vagyok, továbbra is tartom, amit korábban többször leírtam már e
hasábokon. A fegyverarzenál
kifejezés marhaság… Az arzenál önmagában jelent fegyverraktárt, fegyvertárt, fegyvergyárat… Hogy ezt mikor tanulják meg végre a hírszerkesztõk?...
E.E.

Rajz: Farkas László

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

– Tudja, én KISZ-titkár voltam, munkásõr, késõbb üzemi
párttitkár, és most az egyik fiam jobbikos, a másik
Fideszes…

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Külországokban magyar síneken (13.)
Kárpátaljai vonatnapló

A legendás Nohab: indulóban hazafelé.
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 acélkerekek és a sínvasak,
de már nehezen tartottuk viszsza 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 polgármester és az Expressz utasai nevében Molnár Béla köszöntõikben a népek határokon túli barátságáról, összetartozásáról, egymásra utaltságáról szóltak. Czimbalmosné
Molnár Éva fõkonzul is elmondta üdvözlõ beszédét, majd
pillanatnyi döbbent csend
után kitörõ taps fogadta a
CSEMADOK helyi alapszervezete képviselõjének szavait, aki
kerek-perec kimondta, hogy
Szlovákiában jelenleg lábbal
tiporják az emberi jogokat,
amikor büntetik a kettõs állampolgárságot.

2012. szeptember 20.
A hivatalosságok szereplése után kultúrmûsor kezdõdött az alkalmi színpadon.
Asszonykórus ajándékozta meg
a tájegység dalaival közösségünket, néptáncosok ropták
tiszteletünkre fergetegesen.
Nem maradhatott el a magyaros vendéglátás sem. A helyre
jellemzõ gasztronómiai különlegességeket vonultatták fel
vendéglátóink, megkóstolhattuk
a helyi termelõk borait, kézmûvesek alkotásaiból választhattunk magunknak emlékeztetõt arra a röpke órára, amit
perbenyiki tartózkodásunkra
engedélyezett a menetrend.
Bizony gyors lábakon jár az
idõ olyan helyeken, ahol marasztalná az embert a szívelelke. S a perbenyiki vasútállomás ilyen hely volt 2011. szeptember 9-én. Sugárzott a rokoni, testvéri szeretet a fogadásunkra kitódult helybéliek arcáról, minden megnyilvánulásukban benne volt, hogy magyar találkozott itt magyarral.
A Nohab hengerei már türelmetlenül várták a zöld tárcsát, hogy tovább repítse szerelvényünket az ukrán határ
felé. Miután helyrevergõdtünk, a helyiek szûnni nem
akaró integetésétõl kísérve, a
Kárpátalja Expressz kigördült
Perbenyik vendégszeretõ állomásáról, ahol több mint hatvan éve nem fordult meg magyar vonat.
f.l.
(Folytatás a következõ
számban.)

A lakosság is kárát látja a hulladéklopásnak

Európai uniós elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony
megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a kormány által is preferált házhoz menõ
gyûjtési rendszer bevezetésére már számos lépés történt Zalaegerszegen.
A Zala-Depo Kft. szolgáltatási területén idén májustól lehetõség van a mûanyag flakonok mellett a papírhulladékok házhoz menõ zsákos gyûjtésére is. E gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére.
Míg a közszolgáltató cég milliókat költ a házhoz menõ szelektív gyûjtés megszervezésére, bõvítésére, válogatásra, addig

sajnos nem egyedi eset, hogy lopják a szelektív hulladékot,
nemcsak a fémet, hanem a papírt és a mûanyag palackokat is.
Egyre több lakossági bejelentés szól az összegyûjtött cégemblémás zsákok tolvajok általi gyûjtésérõl, utánfutón való fölhalmozásáról.
A helyzetet nem könnyíti, hogy a multinacionális cégek
mellett inkorrekt módon már a konkurens Zalai Huke Kft. és
kisebb vállalkozások is fizetnek a leadott hulladékért, melyet a
Zala-Depo Kft szolgáltatási területérõl gyûjtenek össze a lakók.
A legfõbb gond az, hogy a papír és pillepalackok lopásának
a lakosság is kárát látja, mert minél több a szelektív hulladék,
annál gazdaságosabb a begyûjtése, s az ágazat eredményessége
kihat a lakossági szemétdíjakra is. Emellett sok kellemetlenséget okoz a mellédobált szemét, illetve hogy csak az kap üres
zsákot, akinek a Zala-Depo Kft. szállítja el a szelektív hulladékát.
Az utcára kitett zsák nem szabad préda, ZMJV Önkormányzatának rendelete tiltja a szelektív hulladékgyûjtõ edényekbõl és zsákokból az elhelyezett hulladék eltávolítását.
Ugyanígy a guberálás és a szelektív szigetek tartalmának eltulajdonítása is szabálysértésnek minõsül. A hulladék begyûjtése ráadásul csak engedély birtokában végezhetõ.
A Zala-Depo Kft. megköszöni a lakossági bejelentéseket és
kéri, jelezze, aki információval rendelkezik a tolvajokról.

www.zaladepo.hu;
info@zaladepo.hu,
92/598-940
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A második világháború után
az atlanti térségben kialakult
emberközpontú jóléti társadalom eszmére hamar ráunt a
nemzetközi tõke. A modell aláaknázását tetszetõs, de félrevezetõ jelszavakkal kezdte. Teret kell engedni a piaci erõknek, hogy a jólét a világgazdaság egyre nagyobb részén
általánossá váljon. Létre kell
hozni a tõke szabad mozgását,
az akadályok lebontásával. Így
egyesülhet a tõke a nyersanyaggal és a munkával, s létrehozhat újabb jóléti társadalmakat.
A retorikai buzgalom megalkotta a gazdaságilag elmaradott
országokból az un. fejlõdõ országok szófordulatot, jelezve,
hogy merre vezet a helyes út.
Legelõször az aranyat a
nemzetközi pénzügyi rendszerben aránytartó szabályt és
az arra épülõ fix árfolyamparitásokat kellett felszámolni.
Erre már 1973-ban sor került.
Ezt az IMF által pártfogolt kereskedelmi és pénzügyi liberalizáció követte. Leépültek a
vámok és korábban ellenõrzött
nemzeti devizák váltak szabadon átjárhatóvá, konvertibilissé a hetvenes és nyolcvanas
években. Globalizmusról azonban csak a nyolcvanas években
volt elõször szó, üdítõ pozitív
értelemben. A washingtoni
concenzus meg is fogalmazta
legbelsõbb tartalmát a privatizáció, dereguláció, liberalizáció egységében, ami minden
azóta IMF-terápiában részesülõ országnak osztályrészül
jutott. (Hazánknak ez elmúlt
két évtizedben többször is.)
Megkérdõjelezhetetlen dogmává merevedett a jegybankoknak az országok kormányaitól való függetlensége is. A
legnagyobb pénzügyi problémák viszont éppen azokban az
országokban vannak, ahol a
jegybankok formailag is elvesztették függetlenségüket és
az Európai Központi Bank
fiókjaivá váltak. Azokban az
országokban, ahol a jegybankok a kormánytól függetlenek,
de a parlamentnek felelnek,
pénzügyileg rend van. Hazánkba a teljes neoliberális eszköztár 1989-97 között gyorsvonati sebességgel érkezett,
bankreformostul, kereskedelmi és pénzügyi liberalizációstul, jegybanki függetlenségestül. A hazai „mûalkotás” tartóoszlopai 1995-97 között a jegybanki-pénzügyminiszteri álompáros Bokros és Surányi regnálása alatt készültek el.
Neoliberális mese és a valóság
A neoliberális piaci mantra
növekvõ jólétet hirdetett, de

mára pusztító, szûnni nem
akaró válságot hozott a világgazdaságnak éppen abban a
szegmensében, ahol a „szabadságok” kiteljesedtek, a magát
élenjárónak tartó euró-atlanti
térségben. Mára szinte minden hamissá vált, jóléti fordulat helyett ott is zuhanás van,
ahol a világháború utáni évek
jóléti fordulatot hoztak. A tõke
szabad mozgása azt eredményezte, hogy ahol a tõke megérkezése után nem a jólét nõtt,
ott a tõke megtérülése javult
az alacsony munkabérek miatt.
A magasabb bérû országokból
ugyanakkor a kiszervezések
miatt százezrével tûntek el
munkahelyek.
A liberalizált tõkemozgással együtt jár az is, hogy a fogadó országokban elhanyagoltak számos környezetvédelmi,
munkavédelmi
beruházást,
ami szintén javította a megtérülést, de többletköltséget
okozott a fogadó országok
költségvetésének. A szabad
pénzátváltás és a kereskedelmi
liberalizáció adta lehetõséget
kihasználva külön iparággá
nõtt az off-shore tevékenység.
Az adók elöl kimenekített
pénzállomány világszerte nagyobb, mint az USA és Japán
együttes egy éves GDP-je,
mintegy 30 ezer milliárd dollárra becsülik. Hazánk ebben
is élen járt az országból megléptetett mintegy 240 milliárd
dollárral. Az off-shore lovagrend „tiszteletbeli” nagymestere hazánkban éppen a jegybank elnöke. (Oroszországból
750 milliárd dollárt vittek ki.
Putyin leállította az off-shorozást soha nem lesz trendi
demokrata.) Nálunk a hivatalosan elszámolt tõkehozadékokon felül évente eltûnt a nemzeti jövedelem mintegy tíz
százaléka.
Gátlástalan
kítés

pénzkimene-

A gátlástalan pénzmenekítést kitûnõen szemlélteti a
tény, hogy gyorsan emelkedõ
munkatermelékenység mellett
folyamatosan romlik a hazai
kereskedelmi cserearány, egyre rosszabb feltételek szerint
kereskedünk. A kereskedés zömét pedig éppen a hazánkba
telepített multinacionális cégek jórészt saját más országokban lévõ egységeikkel folytatják. Az export mesterséges
alul, az import felülárazásával
viszik ki a megtermelt jövedelmet az adó elõl.
A pénzügyi szektorban
ugyanez az indokolatlan kockázati felárakkal, valamint a
forint és a vezetõ devizák
árfolyam manipulációival tör-

Rajz: Farkas László

A neoliberális szabadpiac álarca

A tõke „szabad” áramlása…
ténik. A jegybankban viszont
jó magas kamatért, kockázat
nélkül pihen több ezer milliárd forint spekulatív forró
pénz. Az MNB az egyedüli,
ahol a forró pénzeket szeretettel fogadják és magas kamattal
jutalmazzák. Nem ok nélkül
van, hogy a legjelentõsebb hazai jövedelem, a reálbér az
1978-as szintre süllyedt. A kisszámú tulajdonos által birtokolt off-shore vagyonban ölt
testet a politikailag korrekt
beszédmód által mindig is
tagadott ellenõrizetlen pénzhatalom, beleértve a hazai offszámlásokat. Ilyen körülmények között a piaci versenyrõl
már rég dõreség beszélni, amikor az egyik fél leadózza, a
másik pedig kimenekíti keresményét az adó alól.
Az elmúlt két évtized már
arról szólt, hogy a politika szereplõi is az off-shore központú
pénzhatalom foglyaivá váltak.
Az EU tisztségviselõi, a kormányok elnökei mára titokban
nem tartható módon állnak
nagy nemzetközi konszernek,
bankóriások irányítása alatt.
Elég, ha a Goldmann Sachs
bankház kiterjedt hálózati
kapcsolatára gondolunk, ami a
FED-tõl kezdve több vezetõ
bankot, az EU Bizottság több
hajdani és mai fõbiztosát, bizottsági elnökét, valamint a
„pénzügyi gyógyító kúrára”
fogott országok kormányelnökeit is magába foglalja. A Monti úr által beszedett olasz adótöbblet például egy nagybank
kasszájában landolt, de az ügylet államtitok.
A „leprivatizált” államtitok
a nyereség fõ forrása. Ez azonban már rég nem piac, hanem
gusztustalan és büntetlen
bennfentes kereskedés. Hazánk ebben a kapcsolatrendszerben is élen jár. Nagy nemzetközi adótanácsadó cégek

vezetõi, munkatársai a közelmúltig csereszabatosak voltak
a hazai pénzügyi vezérlõ posztokon, jegybank elnökként
pénzügyminiszterként. A jegybank elnökön kívül adóügyekben ma is ténykednek nemzetközi adótanácsadóktól érkezett minisztériumi vezetõk.
Vajon a rablóból lesz a jó pandur, vagy éppen a minisztériumi tranzit része a karrierépítésnek?
Egyáltalán nem véletlen a
hazai off-shore világrekord. A
politikailag korrekt módon
meg sem említhetõ nemzetközi pénzhatalom mára nem
szereplõje, hanem csinálója
lett a piacnak. Olyan piacot
csinál, ami neki tetszik, amilyent igényei szükségessé tesznek. A világ pénzügyi zsinórmértékét a londoni bankközi
kamatlábat, a LIBORT évek
hosszú során hamisították. Az
adósok hiteleinek minõsítését
olyan hitelminõsítõk végzik,
amelyek tulajdonosai értékeltek a minõsített hiteleszközök
kereskedelmében. Ha pang a
világgazdaság és az olajárnak
esnie kellene, rögtön adódik
káosz az olajtermelõ országokban.
Iparszerû banki csalások
Hazánk az elmúlt húsz évben valódi laboratóriuma volt
az iparszerû pénzügyi csalásoknak. Bank és jegybanki törvényt vezettünk be 1991-ben.
Hosszú évekig azonban sem a
bankokra, de kiváltképp a jegybankra nem alkalmazták a
nemzetközi számviteli szabályokat, azok valós veszteség helyett papír nyereségeket mutattak ki. Csak így volt lehetséges súlyos milliárdok kiemelése állami tulajdonú kasszákból és azoknak külföldre
(Folytatás a 12. oldalon)
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Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

Fotó: Sári Zoltán
2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszerzõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?
Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kormányhatározat – az úgynevezett zsebszerzõdésekkel szembeni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközeinek kidolgozása és a kapcsolódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcsolatban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.
Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanakkor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 199495-ben…
Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a nevüket. Nem azért, mert valótlan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, ennél nagyobb a tét: olyan jövõbeni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami mindent megér egyeseknek. Többet, mint egy „ártatlan” bírósági kereset.
A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez valamivel komolyabb és veszélyesebb ügy, mint serdülõ leányok küllemversenyével foglalkozni.
– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy kiderüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben elment! Az osztrák odajött Z.-ra

(helységnév a szerkesztõségben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekektõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjogot, viszont az aggastyán magyarnak két év alatt sem. Egyszerûen kihasználták a joghézagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.
Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a földhivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.
– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Három évet meghaladóan Magyarországon kellett élni, mezõgazdasági
tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Természetesen adóbevallásra kötelezték. Az eredeti tulajdonost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, alkotmányos jog, hogy tulajdonával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik felvásárolták a földet, bérbe adták, s felvették a földalapú támogatást. Ha a bérlõ tiltakozott, hát repült. Sorban álltak
földért…
– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –

2012. szeptember 20.

mondja újabb beszélgetõpartnerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megjelenik az újságcikk: „Magyarországon nincsenek zsebszerzõdések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló dokumentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de váratlanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõdés-gyanús ügyeket, az országos fõmezõgazdász letelefonált a megyei fõfalugazdásznak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõmezõgazdász akkor, amikor 2001
július 17-én a Zala megyei Kálócfán tartott kihelyezett kormányülés egyik központi témája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a kormányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gyepü menti” osztrák vircsaftnak.
A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt viszont nagy felzúdulás a bejelentés miatt külföldön, különösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Riportalanyunk egyébként felszólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem kapott mikrofont. A harcot azonban nem adta fel:
– Azt hittem, hogy a fõjegyzõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tudok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma országgyûlési képviselõ – E.E.) eljuttatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!
Riportalanyom e keserû szavak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselekvésre van szükség. S azok felelõsségre vonására is, akik eddig hátráltatták a felderítést.
– Három nap alatt fel lehetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de szavaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgatóerõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagymértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyonosodási vizsgálatot kell lefolytatni. Honnét volt pénz a vásárlásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcskérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszontszerzõdést keresni, ami a földmoratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampolgárságot, kik voltak a felterjesztõk, s megfeleltek-e minden szempontból a követelményeknek. Igen fontos az ügyvédek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk másolat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek fordultak leggyakrabban a földhivatalokhoz. Az ügyvédek felesküdtek a törvényesség betartására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határozottan és következetesen. Különben semmi sem lesz a felderítésbõl. S amint a moratórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olajmaffia áldatlan tevékenységéhez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.
A téma boncolgatását következõ számunkban folytatjuk.
E.E.

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

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Körülmetélés és…
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerûsítése
az Egervári László Általános Iskolában és Óvodában
A pályázat azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0462
Kedvezményezett:
Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
8913 Egervár, József Attila u. 3.
Tel/Fax: 92564022
Mobil: +36305053176
iskola@egervarsuli.hu
igazgato@egervarsuli.hu
Adószám: 15558389-2-20
Aláírásra jogosult képviselõ: Kenesey Tibor János
A projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja:
2010. 08. 01.
A megvalósítás határideje: 2012. 08. 31.
Projekt leírása
Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb.
egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók
számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az
oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások
széleskörû bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív
módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség. A konstrukció
célja a pedagógiai kultúra korszerûsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új
módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos
tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák,
projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörû megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések
korszerûsítésével történik. Jelen konstrukcióban az osztálytermi
gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerõsítõ, támogató, oklevéllel
vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsõoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértõi területekre
készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony,
minõségi megvalósítását garantálják. A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletû korszerû pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek. Az oktatás hatékonyságának, eredményességének
javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerûsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erõforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.
A pályázatban kedvezményezett pedagógusaink:

• Szijártóné Horváth Andrea tanító:
o Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel
küzdõ gyermekek együttnevelése az óvodában és az
általános iskolában (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar)
• Bangó Zoltánné óvodapedagógus, Egervári Óvoda vezetõje:
o Közoktatási vezetõ (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar APPI Mûszaki Pedagógia Tanszék)
• Németh Gáborné óvodapedagógus:
o Gyógytestnevelés tanítására felkészítõ (Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)
A pályázat keretében továbbtanuló mindhárom pedagógusunk 50 %-os munkaidõ-kedvezményben részesül. A felmerülõ
költségeket (helyettesítés, tandíj, útiköltség, szállás, 3 db notebook, irodaszerek, projektmenedzsment költségei, egyéb) a pályázat teljes egészében finanszírozza.
A pályázaton nyert támogatás: 11.993.390 Ft
A támogatás aránya és mértéke az elszámolható költségek 100 %-a, de legfeljebb 11.993.390 Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %
Projektmenedzser: Kenesey Tibor igazgató
Projekt pénzügyi vezetõje: Sifterné Komáromi Henrietta
Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Mondhatni világméretû botrányt kavart a kölni tartományi bíróság ítélete, amely
értelmében tilos lenne a zsidó
gyerekek vallási célú, rituális
körülmetélése. A kölni ítészek
döntése mintegy 3500 éve élõ
zsidó hagyomány gyakorlása
ellen foglaltak állást. A határozat óriási felháborodást váltott ki a zsidóság körében,
számos helyen voltak tüntetések az elmúlt hetekben a körülmetélés tiltása ellen, maga a
német kormány is magyarázkodásra kényszerült.
A kölni bíróság állásfoglalása szerint a gyermek önrendelkezési joga sérül a csecsemõkori körülmetélés kapcsán.
Ez a jog pedig felülírja a vallásszabadság jogát és a szülõi
felelõsségi jogokat is – fogalmazták meg a tartományi bírák
az ítélet indokolása során.
Önrendelkezési jog, önmegvalósítás… Visszacsengnek

a liberális értékrendbõl oly ismerõs fogalmak. Az a tény,
hogy egy vallási közösség több
évezredes hagyományának vennék végét, az felfogásuk szerint
szekunder dolog. Csak az önrendelkezés joga ne sérüljön!
A „fitymabotrány” kapcsán
óhatatlanul felmered a kérdés:
megáll-e itt az ítészek gondolkodása?
Mire gondolunk?
A zsidó vallásban a körülmetélés rituáléja egyenlõ a
gyermek Istenhez való kötéséhez. Ez a keresztény hitvilágban az újszülött megkeresztelésével történik meg. S ha a
zsidóknak meg lehet tiltani
gyermekük megmetéltetését,
akkor miért ne lehetne egy
következõ lépésben megtiltani
a keresztelés rituáléját is?
A keresztény gyermek sem
„önrendelkezik”, mielõtt a keresztvíz alá tartanák…
f.l.

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!
Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Zalatáj

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt,
kedves családját és
ismerõseit
a szabadegyetem
elõadásaira.

2012/2013.
Magyar Mûveltség Kincsestára
Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó
Testülete
*** Nagykanizsa ***
Akik még lélekben velünk vannak:
Buda Ernõ, Bors István és Honty Márta, Trombitás
István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Károlyné
(Magdika), Fekete Gyula, Rózsás Jánosné (Magdika),
Darab Csaba, Síklaki István, Romhányi László, Bodnár
Attila, Kovács János, Rosta Sándor, Bátki József, Keleti
Ilona, Andor József
A hõsök történelmét mindig és minden korban a
hóhérok írják!
A szíved szabad, legyen bátorságod követni!
„Csak tiszta forrásból”
A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA
Helyünk az országban és a világban Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem - 24.
szeptember 21.
17.50 - A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékmûnél.
LÚDAS MATYI avagy a magyar nemes megigazulása
18.00 A magyar irodalom gyöngyszeme csillag mítoszi fog(P)
lalatban
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása.
Az est házigazdája: Kondricz Albert pékmester és
családja
október 12.
MAGYAR VILÁGSIKER KUWAITBAN - 1992.
18.00 Kitörésvédelem - tûzoltás és balesetvédelem
(P)
Magyar József olajmérnök - vetítettképes elõadása
Buda Ernõ gyémántdiplomás bányamérnökkel
végzett közös munkák megidézése.
Az elõadás díszvendége: JESCH ALADÁR
gépészmérnök - geofizikus
Beszélgetést vezeti: Szlávik Tibor olajmérnök
Az est házigazdája: a Magyar Olajipari Múzeum
- Zalaegerszeg
Kuwait: http://youtu.be/nM3IDkIzp2w
október 26.
VÁZLAT ELÕDEINK ÉTKEZÉSI
18.00 KULTÚRÁJÁNAK HISTÓRIÁJÁHOZ
(P)
Áldomás és torozás - Csanak és kanál - Tokánytól
a gulyásig - Kásatörténet
Tüzek kinn és benn - Az esztendõkör asztala - A
vasárnapi ebéd Nagy Gyula mûvelõdés-kutató elõadása
november 16.
A MAGYAR ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK
18.00 Szakrális rend és egyetemes misszió
(P)
Legendák és elbeszélések az Árpád-házi szentekrõl
Szent Erzsébet rózsájának örökös világossága
Szántai Lajos mûvelõdés -kutató vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Balogh László géplakatos
mester - vállalkozó és családja
november 30.
KVANTUMTEOLÓGIA 18.00 A VALLÁS MINT IRÁNYÍTOTT ERÕTÉR
(P) A MAGYARSÁG OSZTATLAN EGY ISTENE
Ágnes Golenya Purisaca író vetítettképes elõ
adása. Az est házigazdája: Weczler Béla gépészmérnök és családja

2012. szeptember 20.

december 18.
Az emberi szeretet küldetése a földi életünkben
18.00 KI A MAGYAR? MI A MAGYAR?
(Kedd!) A MAGYARSÁG KÜLDETÉSE!
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája: Tóth János asztalosmester és
családja
2013. január 18.
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 NYELVÉBEN ÉL A NEMZET
(P)
Teremtés történetének elemzése a magyar nyelv
segítségével
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
** A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen
emberi tettek elismerése: PAJZSRA EMELÉS!**
Az est házigazdája: YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA,
Kustár Zsuzsa iparmûvész és Rajnai Miklós családja
Részlet az elõadásból:http://youtu.be/Mu1hw7IQ9VI
február 8.
MERRE TOVÁBB?
18.00 Bartók Béla minden idõkre szóló figyelmeztetései
(P)
A három színpadi mû és a Cantata profana egységes értelmezése
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
Hintalan László János zenetanár hangképes elõadása
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész
mérnök és családja
(Németh Ferenc zenetanár )
február 22.
AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXIV.
18.00 A bolsevizmus lélektana és mûködési modellje
(P)
NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN ellenõrzött és manipulált világa
Vendégeink: vitéz Rózsás János író, SCS 43-as sz.
volt GULAG-rab, kutató-történész, Takács János, a
Hortobágyra Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének Örökös Tiszteletbeli Elnöke, vitéz Csap
Lajos - 1956-os halálraítélt, a Dél-Afrikai Magyar Közösség Tiszteletbeli Elnöke, vitéz Mecséri József 1956-os elítélt, Hársfalvi Ferenc, volt GULAG-rab
A beszélgetést vezetik: vitéz Vörös András
közgazdász és Kiss László mérnök - vállalkozó
március 22.
ÉGI VEZÉRLÉS
18.00 Valamikor régen, a személyes tárgyak közvetlen ré(P)
szévé váltak az ember életének. A „szerén” élõ ember, mágikus tárgyai, égi vezetéssel születtek – a magyar képjelírás gondolatiságában.
Szelestei László néprajz-kutató vetítettképes elõadása
Az est házigazdái: Jerausek Gyula és Kása Lajos
fafaragók és barátaik
április 19.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
18.00 aki a Magyarsággal Európát és a Föld minden né(P)
pét összeköti
Cs. Szabó István színmûvész vetítettképes elõadása
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.
434383386584717.92751.100000391777408&type=
3&l=5e94716746
Az est házigazdái: Rózsás János író és Rajnai Miklós családja
május 17.
ZALAI MAGYAR HAGYOMÁNYÕRZÕ BÁL
18.00 Az eseményrõl külön meghívóban fogunk mindenkit értesíteni!
június 2. (vasárnap)
14.00 Nagy-Magyarország-Emlékmû - Nagykanizsa,
Eötvös tér TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS (Külön
meghívóban!)
Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész. Az elõadásokról hang- és videó
felvétel készül! rajnai.miklos@upcmail.hu - 06-30-5523388
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
(Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
*******Az elõadások ingyenesen látogathatók.*******
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM
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2012. szeptember 20.

Látlelet kék-fehérben – feketén (3.)
Utánpótlás a világûrben

Szegény Kocsárdi Gergely ugyan nem tudom, de több
és Vlaszák Géza! A hírmon- szavahihetõ ember is mesélte,
dónak megmaradt két játékos hogy a javasasszony azzal a
a régi csapatból… Egyiküket ki- tanáccsal küldte „számûzetésállítják Ajkán, másikukat saját be” a ZTE válogatott csatárászurkolója akarja fejbe rúgni. nak feleségét 50 km-es távolságra urától a mérkõzés idõEz már a vég.
A ZTE vergõdése nem vá- pontjában, hogy ez az ûr kell
ratlan, egyetlen épeszû embert férje jó teljesítményéhez.
Ági néni most is aktív, ednem döbbentett meg. Erre lehetett számítani. Annak ellené- zéseket tart az ifjú focistáknak.
S maradjunk még a szelre, hogy a szolgalelkû sajtó
asszisztált ehhez a szakmai és lemnél. Egyelõre a megyeszékhelyi sportszellemnél. Új ügymorális mélyrepüléshez.
Mire is számíthatnánk se- vezetõje van a kosárlabda
lejtes magyar focistáktól és klubnak. Sokan kérdezik tõösszekukázott
légiósoktól? lem, hogy ki ez a bizonyos
Ennyire. NB II. középmezõnye. Urbanics Pál. Bevallom: nem
tudom. Soha nem hallottam
S hol az utánpótlás?
Letagadom… Anekdota szin- róla, fõleg nem a kosárlabda
ten keringett a „Nagy(vezér)” vonatkozásában. Kristóf Lászkijelentése, aki így vélekedett lóról, Varga Ferencrõl, Szalay
errõl a szakmai kérdésrõl: Dénesrõl, Lackner Edérõl,
„Legszívesebben az egész után- Szûcs Józsefrõl, Bodrogi Csapótlásnevelést feltenném egy báról, Bencze Tamásról, Gáll
rakétára, s kilõném a világûr- Tamásról (folytathatnám a sort)
be. Ezen a pénzen vennék in- hallottam, róla nem. Ezért érkább tíz afrikait, ebbõl mini- deklõdtem. Megtudtam, hogy
mum kettõt el tudnék adni jó a „mérleg nyelvének” embere.
pénzért.”
Egy reklámgrafikus. Hogy ki a
Hát talán ezért is serény- „mérleg nyelve”?
kedhet, serénykedik az utánJó kérdés… Találják ki! De
pótlás körül bizonyos Ágnes és ezt a témakört még boncolBea néni. Hogy mi az õ gatjuk a késõbbiek során.
szerepük? Jó lenne erre választ
kapni, de a megyei sztárriporterek nem igen feszegetik ezt a kérdést. Talán a szellem, a spirituális
erõ, amivel segíthetnek. Ági néni
például karakteres pszichiátria tanácsokkal szolgált
már korábban is a
focisták háza tá- Nincs könnyû helyzetben Preisinger Sándor
ján. Bizonyítani edzõ.

ng

Hu

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

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

um
ik
ar

Nagylengyel

Fotó: Zavilla András
Az NB II-ben is szenved a ZTE.
S most térjünk vissza a
labdarúgáshoz. Mészáros Ferenc, a ZTE FC szakmai igazgatója a szcientológiai „egyház”
embere. Ezt nem is tagadja. A
honlapon így vall nézeteirõl:
„Máshogy kezelem a dolgokat, akármekkora is a nyomás.
Ha fel is forrósodnak a dolgok
a fociban, én akkor is higgadt
tudok maradni. Ahelyett, hogy
harcolnék, inkább boldoggá
teszem az embereket.”
Hát, várunk erre a boldogságtételre. Azt csak félénken
merem kijelenteni, hogy a
visszajutás lenne a legnagyobb
boldogság, de a jelenlegi helyzetben az NB II-ben maradás
is a paradicsomi állapotot jelentené.
Az lehet, hogy Mészáros Ferenc higgadt tud maradni, de a
játékosai nem. Nem volt olyan
mérkõzés az elsõ négy fordulóban, hogy ne állítottak volna
ki ZTE-játékost. Ez viszont nem
arra utal, hogy rend van a fejekben. E téren azért jelentõs
elõrelépés történt a lapzárta
elõtti fordulóban. Tatabányán
nem állítottak ki ZTE-játékost.
Ez volt az egyetlen öröm ezen
a mérkõzésen, mert 3-1-re kikapott a csapat, így 5 forduló
után a 10. helyen szerénykedik. A bajnoki kiírás szerint
ez NB III-at jelent pillanatnyilag a következõ bajnokságot
tekintve.
A „Nagy(vezér)” és a szcientológia kapcsolatán is elgondolkozhatunk egyébként, ha a
Balusztrád-féle idõszakra gondolunk. Nem titok, hogy a korábbi szponzornak ilyen kötõdései voltak. Ha jól tudom,

csak voltak, mert már csõdeljárás alá került a cég. Vagy
meg is szûnt. A szcientológiai
„egyház” egyébként több országban is betiltott szekta.
Jó ismerõsöm meggyõzõdése, hogy „Nagy(vezér)” távozni készül a klubtól. „Minden értéket (ha még van ilyen)
pénzzé tesz, helyettük ingyen
megszerezhetõ »árut« kukáz a
szemétbõl. A Rudvens-féle
pénz megérkezése lesz a vízválasztó, addig minden képlékeny. Hogy a város vezetése kivéreztetni akarja a »Nagy(vezért)«
és a klubot, az is nyilvánvaló, a
kérdés csak az, hogy túléli-e
ezt az egyesület. Az is érdekes
kérdés, hogy a »Nagy(vezér)«
tett-e saját pénzt a kasszába,
vagy csupán a tv-jogdíjakból, a
játékoskereskedelembõl, az önkormányzati támogatásból kalózkodott.”
Válaszra váró kérdések.
A folytatásban újabb érdekességekrõl olvashatnak majd
a „Nagy(vezér)” és a „mérleg
nyelve” kapcsán. A Nemzet
Sportvárosa két frekventáltjáról, akik uralják manapság a
sportplaccot. Miközben az NB
I-es nõi kosarasok – dicséretes
szereplésük ellenére – költségvetési támogatása csökkent, a
sokszoros
sakkcsapatbajnok
Csuti SK pedig csak a második
osztályban indulhat. A rossznyelvek szerint az NB I-es férfi
kosárcsapat kiesése sem került
kevesebbe, mint az azt megelõzõ év bajnoki címe.
Maradtak még kibeszélnivaló témáink a következõ
számba.
E.E.
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Elfeledett évforduló (20.)
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 ZTEbõl, s nem a ZTE-ért élnek, vagy a múltban abból éltek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

val mûködött. A megyei bajnokságban és kupaversenyeken közepes teljesítménnyel
szerepelt.
1973-ban edzõ nélkül már
a felbomlás veszélye fenyegette a szakosztályt, amikor 1974
februárjában újra Kránicz Vilmos vette át a csapat szakvezetését. Megalakult a szakosztály vezetõsége. Elnöke Bertók
József, intézõ Gyürüs Károly,
edzõ Kránicz Vilmos lett.
A vezetõség célja a szakosztály fenntartása és tisztes
eredmény elérése a megyei bajnokságban. Megszervezõdött
egy teljes új ifjúsági csapat,
mely a városi bajnokságban
szerepel. A szakosztály jelenleg létszáma 34 fõ. 1974-ben a
csapat újjászervezése, erõsítése nem sikerült, ezért a szakvezetés a régi, már törzstagoknak számító játékosokra alapozott; Fábián István, Pintér István, dr. Bódis István, dr. Szalai
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akadályokat is leküzdi és bejut
az országos döntõbe. Az ifjúsági csapat az Ipari Szakmunkásképzõ Intézetre támaszkodva jó képességû játékosokkal
gyarapodott. Sokat várunk a
jövõben Gombor Lászlótól,
Hegyi Jánostól, Mészáros Jánostól, Somogyi Istvántól, Kovács Sándortól, Molnár Lajostól és a többiektõl.”
Bonyolítja helyzetünket a
múltidézésben, hogy ebben a
sportágban nem a ZTE volt a
legeredményesebb zalaegerszegi egyesület. De létezett ez
a szakosztály!
A Honvéd Katona SE, a
Zalaegerszegi Dózsa sikeresebb szakosztályt mûködtetett,
mint a ZTE, de a sorsuk valahogy összekapcsolódott. Dózsa-játékosok folytatták a ZTEben a pályafutásukat, ZTE-kézilabdázók lettek a Honvéd
Katona SE sportolói. Ilyen volt
a zalaegerszegi férfi kézilabdavetésforgó.
Elsõ riportalanyunk, a pusztaszentlászlói születésû Gombos Ferenc 1964-ben egy egerszegi szpartakiádon tûnt fel.

A ZTE elsõ kézilabda-csapata.

A ZTE együttese Csapó Béla edzõvel.

Jelenet egy ZTE-Bázakerettye mérkõzésrõl.
Közel két éve tartó soro- hogy a ZTE-nek volt kézilabda
zatunkban felidézzük Zala me- szakosztálya is. Pedig volt.
gye legnépszerûbb egyesüle- Nõi és férfi csapattal.
A férfiakkal kezdjük a múlttének, a ZTE-nek a történetét.
Tesszük ezt azért is, hogy em- idézést. Kevés adat maradt hátlékezzünk a klub nagyszerû ra, egy-két dokumentum és risportolóira, s azért is, hogy portalany visszaemlékezése sefelidézzük azokat az idõszako- gít bennünket.
Egy korabeli, 1974-es cikk
kat, szakosztályokat, amelyek –
költõi túlzással élve – a múlt így summázza a ZTE kézilabda
szakosztályának történetét:
homályába vesztek.
„A szakosztály 1961-ben alaAmikor a korábbi részekben szóvá tettük, hogy egyes kult Kránicz Vilmos edzõ irászakosztályok életérõl kevés nyításával. A fiatalok kezdetdokumentum maradt az utó- ben jól mutatkoztak be a mekornak, most hatványozottan gyei I. osztályú bajnokságban,
igaz a megállapítás. Nem hi- a 3. helyen végeztek.
A következõ években a csaszem, hogy a zalaegerszegi
sportbarátoknak azonnal az pat Lõrincz István, majd több
ugrana be a múltidézésben, éven át Csapó Béla irányításá-

Zoltán, dr. Lukács Zoltán, Hor- Számolatlanul lõtte a gólokat, s
váth Sándor I., Horváth Sán- erre felfigyeltek a szakembedor II., Pál István, Hardi Ta- rek. Akkor még nem tudták,
más, Dóczi Gyula, Simon Ist- hogy Budapesten tanult, az NB
ván, Gombos Ferenc, Szilágyi I-es Csepel ifjúsági csapatában
István.
játszott. Azonnal leigazolták a
A szakosztály helyzete je- ZTE-hez.
lenleg rendezõdött. Létszám– A Gyürüs-házaspár szerban és minõségileg is fejlõdik. vezte a dolgokat, a sportág
Legfõbb célja a fiatalítás, a régi megszállottjai voltak. Aztán bejátékosok közé fokozatosan vonultam katonának, de õk elfiatalokat illeszt, azzal a céllal, intézték, hogy egy évig kijárhogy a jövõben a csapat ma- hassak edzeni a ZTE-hez. A mágasabb osztályba küzdje fel sodik évben aztán a Honvéd
magát.”
Katona SE-hez kerültem, onnét
A következõ írás egy évvel villámigazolással a Zalaegerkésõbb, 1975-ben született:
szegi Dózsához, amely akkor
„A felnõtt csapatnál
mutatkozó egyhelyben
topogásért kárpótol az
ifjúsági csapat szép szereplése. Veretlenül nyerte meg a megyei ifjúsági
bajnokság zalaegerszegi
csoportjában a bajnokságot. Minden reménye
megvan arra, hogy a továbbjutásos bajnokságban a soron következõ Kránicz Vilmos
Gyürüs Károly
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osztályozót játszott az NB II-be
jutásért – emlékezik vissza erre az idõszakra.
Gombos Ferenc közel lakott Söjtörhöz. Akinek pedig a
környéken volt labdaérzéke,
nem „bújhatott” el egy kiváló
szakember elõl.
– Lõrincz István Söjtörön
volt edzõm és tanárom. A ZTEnél is volt a trénerem egy
ideig. Sajnos már nem él, mint
ahogy a Gyürüs-házaspár sem.
Volt egy idõszak, amikor Gyürüsék meg akarták erõsíteni a
ZTE-t, négy keszthelyi játékos
került akkor hozzánk. Nem
vágytunk különös dolgokra:
legyen szerelésünk, s eljussunk a meccsekre. Volt amikor
teherkocsival utaztunk.
Csapó Béla (balról) és Farkas László.

Gombos Ferenc
Gombos Ferenc kapcsolata
a kézilabdával azután sem
szûnt meg, hogy a ZTE-nél
kimondták a megszüntetõ ítéletet. Dolgozott az NB I-es
Caola elõdjénél, a KHV-nál, az
NB II-es ruhagyári csapatnál,
majd Pókaszepetken, aztán Zalaszentmihályon. Ezek mind
nõi csapatok voltak, majd „nemet váltott”, s a Zalaszentgrót,
illetve a Kéthely férfi csapatánál edzõsködött. Az aktív játéktól és az edzõsködéstõl való
búcsú után az öregfiúk csapata maradt. A mai napig
összejönnek hetente a megyeszékhelyi Ady-iskolában.
Sorolja a neveket, az egykori játszótársakat, a lista ter-

mészetesen nem teljes ennyi
év után, s ezért elnézést kérünk. A három doktort: dr.
Szalai Zoltánt, dr. Lukács
Zoltánt, dr. Bódis Istvánt. Aztán Németh László (Müller)
kapust, Kovács Istvánt (Kokót,
a ságodi szabót), Farkas Lászlót (Bundát), Fábián Istvánt
(Facsit), Horváth I. Sándort,
Horváth II. Sándort (Csolét és
Ödönt), Sándorfi Istvánt (Nyikitát), Fehér Józsefet, Konrád
Lászlót, Fellner Sándort, Szép
Gyula kapust, s a keszthelyi
Hélicz, Fi, Simon alakulatot. S
persze Csapó Béla edzõt, aki
maga az élõ kézilabda intézmény a városban.
A 94. évében is teljes szellemi frissességnek örvendõ
tanár meglepetéssel fogad.
Csapó Béla ugyanis azt javasolja, hogy látogassuk meg
egykori játékosát, Farkas Lászlót, Bundát, aki közel lakik
hozzá. Így nála folytatjuk a
múltidézést.
A Petõfi-iskola nyugdíjas
testnevelõ-technika szakos tanára nem tagadja: az iskolában
elsõbbséget élvezett szeretett
sportága:
– A tehetséges gyerekeket
igyekeztem megnyerni a sportág számára. Az úgynevezett

„szervezeti keretek” megteremtésében nagy szerepe volt
Gyürüs Karcsinak, aki akkoriban a ZTE elnökének, Balogh
Jánosnak volt a gépkocsivezetõje. Addig rágta a fülét, míg
a ZTE-nél is megalakult a kézilabda szakosztály – emlékszik vissza.
Negyven-ötven év távlatából persze nehéz a pontos
idõmeghatározás. Hogy mikor
alakult, s mikor szûnt meg a
szakosztály a ZTE-nél? Csapó
Béla leánya, Mária segít ebben. Valamikor õ is a klub kézise volt, természetesen a nõi
csapatban. (Az õ történetükrõl
is olvashatnak majd a késõbbiek során – E.E.)
– 1967 lettem a ZTE játékosa, majd 1974-ben kerültem
Pécsre, a Pollack Mihály fõiskola csapatához, miután megkezdtem tanulmányaimat. Ez
az idõszak mindenképpen a
ZTE-hez köthetõ – mondja.
Vendéglátónk, Farkas László (Bunda) nem csak kézilabdázott, hanem ökölvívó is volt.
Az igazi szerelmet azért a labda jelentette.
– A mai ésszel felfoghatatlan idõszak volt – emlékszik
vissza. – Az akkor sztárnak számító labdarúgók, ha ma találkozunk, megismernek ben-

nünket, beszélgetünk. Pedig
mi csak a megyeiben játszottunk. Ma már ez elképzelhetetlen lenne. A ZTE színeiben végig a megyei bajnokságban szerepeltünk, a legnagyobb rivális a Nagykanizsai
Gazdász és a Zalaszentgrót
volt. Ificsapatunk egyszer nagyon messzire jutott az Országos Ifjúsági kupában, gyakorlatilag ezek a játékosok játszottak a felnõtt megyei bajnokságban is. Késõbb többen
az NB I B-s Honvéd Katona SE
kézilabdázói lettek.
Csapó Bélát természetesen
jelenleg is érdekli a kézilabda,
de ma már a tv-ben figyeli az
eseményeket. Gombos Ferenc
és Farkas László gyakorlatilag
ma is aktívnak mondhatja magát, hiszen ha sérülés vagy betegség nem akadályozza õket,
õk is ott vannak az Ady-iskolában a rendszeres öregfiúkmeccsen, edzéseken. Emlékezve az egykori salakos pályán,
ZTE- mezben lejátszott mérkõzésekre…
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi
részei olvashatók honlapunkon: www.zalatajkiado.hu

Tisztelt Olvasóink!
Sajnos az elmúlt 4-5 évtized nyomot hagyott az eredeti vagy újságokban szereplõ fényképeken. A rossz
minõséget talán kárpótolja
a múltidézés, az emlékállítás szándéka.

Lapunk
2012
legközelebbi
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2012. október 18-án
jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Egy keszthelyi mérkõzésen…
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Táncikálástól a „tisztítókúráig”
DK-s kemping a Kossuth
téren. Gyurcsány Ferenc volt
miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció nevû politikai
formáció (pártnak nem nevezném a jobbára az MSZP-bõl
dezertált, néhánytucatnyi tagot számláló egyletet) elnöke
és három szusztársa lesátorozott a Parlament elõtt. No,
nem a nyárutó még barnító
napsugarait élvezni vertek tábort Gyurcsányék, hanem egyhetes tiltakozó éhségsztrájkjukhoz választották a frekventált helyet.
Gyurcsány Ferenc a választási feliratkozás ellen hirdette
meg hetes koplalását, ráirányítani kívánván ország-világ
figyelmét a készülõben lévõ
újabb fideszes demokráciatiprásra.
Ismeretes, hogy a kormányzó erõ elõzetes feliratkozáshoz
kötné a jövendõ 2014-es választásokon való részvétel jogát, s
ez Gyurcsánynál nem fér bele.
A bukott miniszterelnökrõl
tudjuk, hogy nincs nála elköte-

lezettebb híve a demokráciának (rendõrattak, szemkilövetés még belefér). Mostani éhségsztrájkját is mérhetetlen demokráciaféltése indukálta. Bár
önkéntes koplalásának kezdetekor még korántsem volt tisztázott, hogy milyen tételei lesznek a készülõ törvénynek,
Gyurcsány már belelátta abba
a választói szabadság csorbulását, s úgy egyáltalán a demokrácia súlyos sérülését.
Az elmúlt évek során megtapasztalhattuk, hogy Gyurcsány Ferenc nem egyszerû
lélek. Valami emésztõ tûz fûti,
hogy állandóan fókuszban legyen. Ha langyosulni kezd körülötte a levegõ, mindig bedob
valami akciókoncot a betevõ
falatra váró médiumok szájába,
s rajtuk keresztül a köztudatba.
Egyszer vad táncba kezdett irodájában, szétdobált karjai megkergült szemaforként szabdalták a légkondit, másszor elkóborolt leánykát talált (kamerák
elõtt) véletlenül. Volt, hogy elpityeredett egy vasúti baleset

Recsk emlékezete
Recsk község a Mátra északi részén, a Csákánykõ hegy
lábánál fekszik. A Heves megyei település határában mûködött 1950-53 között a sokáig eltitkolt kényszermunkatábor,
ahol a kommunizmus ellenségeit gyûjtötték össze, és ÁVOsok felügyelete mellett robotoltatták õket esõben, fagyban,
perzselõ napsütésben. A Recsken raboskodók többsége olyan
értelmiségi volt, aki életében soha sem végzett komolyabb
fizikai munkát. Ezeket az embereket napi 14-16 órában dolgoztatták a Csákánykõ jó útépítõ követ adó bányájában.
A munkatábor felügyeletét az ÁVO (Államvédelmi Osztály)
látta el. A rabtartók jobbára írni-olvasni is alig tudó zsellérlegények soraiból, illetve nagyvárosok proletár negyedeibõl
verbuválódtak. Õk a Horthy-rendszer elnyomó osztályainak
képviselõit látták a rabokban, s minden vélt vagy valós korábbi sérelmüket rajtuk akarták megtorolni. A tábor õrei számára szinte kötelezõ volt a „ne csak õrizd, gyûlöld is!” szellemben ellátni feladatukat, amit többségükben lelkesen végre
is hajtottak. A gyenge koszt mellett agyondolgoztatott megnyomorodott embereket ütötték-rúgták, minden lehetséges
módon megalázták. A normától való lemaradásért vagy bármi
kis függelemsértésért jött az amúgy is siralmasan kevés fejadag csökkentése, illetve a fogda. Ne gondoljon senki valami
zárt helyre, ahová becsukják az embert. A „fogda” egy földbe
ásott gödör volt, amiben mindig térdig ért a víz. Bevett
fenyítési forma volt a gúzsbakötés is, a mindennapos verés
szinte csak ráadás volt.
A tábor létét hivatalosan tagadták a Rákosi érában. Semmilyen térképen nem tüntették fel a helyét. A közvetlen hozzátartozók sem tudtak semmit arról, hogy hova lettek a fekete
autókban elszállított családtagjaik.
Sztálin 1953-as halála jelentõs változásokat hozott a magyar belpolitikában is. Rákosi szovjet nyomásra háttérbe szorult, Nagy Imre lett a miniszterelnök. Õ adott utasítást a kényszermunkatábor felszámolására. A barakkokat ledózerolták,
szinte a föld színével tették egyenlõvé a tábort. A szeptemberben szabaduló raboknak büntetés terhe mellett (6 év
fegyház) megtiltották, hogy bárkinek beszéljenek a Recsken
töltött évekrõl, az ott elszenvedett gyötrelmekrõl. „Hallgatsz a
sírig, vagy te kerülsz sírba!” jelszóval bocsátották szabadon a
foglyokat.
F.L.

– Már négy napja nyomom, és még semmit sem javult a
demokrácia-index!...
A szerzõ illusztrációja
kapcsán, nemrég szõrén-szálán
eltûnt a szakdolgozata, s most
itt volt ez a Selmeczi Gabriella
által „tisztítókurának” nevezett
koplalás.
Gyurcsány amúgy nem töltötte ki rendesen az idejét,
mert a bejelentett vasárnap
helyett már szombaton befejezte éhségsztrájkját. Nyomban
rittyentettek egy gyûlést a
Batthyány-szobor elõtt, ahol
egy-két ezernyi, jobbára nyugdíjas korú, többségében nõkbõl álló Gyurcsány-hívõ itta a
volt miniszterelnök gyújtó sza-

vait. Többek között arról beszélt hallgatósága elõtt, hogy
amikor bajban van az ország,
nem csak a politikusoknak, hanem mindenkinek össze kell
fognia. „Lehet rossz döntéseket hozni, lehet egy alkalmatlant, egy tisztességtelent,
egy gerinctelent megválasztani miniszterelnöknek, de ha
ez kiderül – és kiderült –,
akkor ne hagyják következmények nélkül” – mondta
Gyurcsány.
Esetében ez már múltidõ…
f.l.

A neoliberális szabadpiac álarca
(Folytatás az 5. oldalról)
menekítése. A demokrácia „dicsõségére” a bankok tõkehiányát
adózói pénzekbõl úgy pótolták, hogy a parlamentet meg
sem kérdezték. Ezt a logikát
követi ma az eurómentõ alapok logikája is. Nálunk a szakma vezetõi üdvrivalltak örömükben a bankkonszolidáció
tényén, de Németországban
ma legalább 170 derék közgazdász nyílt levélben tiltakozik.
Nálunk minden csoda három
napig sem tart. Hatalmas csalások évtizedekig vesztegelnek
a bíróságok útvesztõiben.
Máig nincs válasz, hogy volt-e
köze a svájci frank hiteleknek
a svájci frankhoz, vagy az csak
hivatkozás. Nem kíváncsi senki, hogy a LIBOR-szédelgés nekünk hol és mennyi kárt okozott. Fel sem merült, hogy meg
kellene vizsgálni: vajon a hazai
bankközi kamatlábunk (BUBOR)

esetleg nem esett-e manipuláció áldozatává?
Az elmúlt húsz év alatt eltüntetett közel három évre való nemzeti jövedelem nagyon
hiányzik, emiatt a társadalom
végzetesen kiszolgáltatottá vált,
ami nem fokozható tovább. Nem
volt más módja az államnak,
mint az adót eddig kerülõ szektorok bevonása a közös teherviselésbe, valamint a társadalom tehervivõ rétegei terheinek
könnyítése. Ezt tükrözik az
adórendszer tervezett és eddig
végrehajtott változtatási, az egykulcsos személyi jövedelemadó
és a tervezett tranzakciós illeték. Ezzel a nem ortodox módszerrel sikerült megelõzni nagy
európai partnereinket. Ezt nehezen tolerálják, de azt jó szemmel nézték, hogy cégeik nálunk
évtizedekig remekül kerestek.
Boros Imre
közgazdász

