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Házi büdzsé

– A gasztronómiai fejezetbõl kérem törölni a darás mácsikot,
és beírni helyette a csülkös pacalt!

(A szerzõ illusztrációja)

Elõttünk a kép:
, egykori pénzügymi-

niszter öntudatos arckifejeze-
zéssel, ruganyos léptekkel vág
át a Kossuth téren, kezében
egy vörösbe hajló aktatáska,
abban több kiló papír. Ez a
dagonyát kedvelõ barom bõré-
bõl sikerített tasek az év há-
romszázhatvannégy napján a
Pénzügyminisztérium elsõ eme-
letén punnyadt egy üvegvitrin-
ben. Mindössze egyetlen na-
pon volt szolgálatban, mikor is
az kormányok ak-
tuális pénzügyminisztere a

Draskovics
Tibor

MSZP-SZDSZ

Búcsú a vízibivalybõr tasektól
költségvetés tervezetét vitte
benne a Parlamentbe.

A tasekot Draskovics Tibor
(Drazsé) csináltatta 1994-ben,
ezért mint Drazsé táskája ke-
rült a köztudatba az évenként
egyszer használatos rekvizi-
tum. A szocialista-szabad de-
mokrata kormányok regnálása
idején ez a vízibivalybõr „kon-
téner” volt a szállító eszköze a
különbözõ hangzatos címkék-
kel („Biztonság”, „Új egyen-
súly”, „Felelõsség”) felruházott
költségvetési tervezeteknek,
melyekrõl mostanra végképp

kiderült, hogy mérhetetlen
adósságcsapdába terelték az
országot.

Drazsé táskáját a jogutód
minisztérium a múlt héten
elárverezte a Vaterán. Százezer
forint volt a kikiáltási ár, végül
egymillióért talált új gazdát a
szocialisták pénzügyeinek meg-
testesült szimbóluma. Ezzel az
aktussal tulajdonképpen lezá-
rult egy korszak A vízibivaly-
bõr tasek (Kossuth téri) for-
galomból való kivonásával új
metodika rajtol az ország
büdzséjének e napokban zajló
tervezését illetõen.

Az örök ügyeskedõ

– Doktor úr, most hogy a nõk negyven év után nyugdíjba
mehetnek, mennyibõl jönne ki, ha átoperáltatnám nõvé
magamat?

Hirdetés-
szervezõket

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.9 7 7 0 8 6 5 1 3 5 0 0 1 01701
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Orbán Viktor hétfõn, a
költségvetés vitájának nyitó-
napján expozéjában arról
szólt, hogy egy ország sikere
csak személyes életek sikeré-
vel lehetséges, a siker sohasem
lehet egy adat, hanem csak a
megélt valóság.

A 2011-es év költségveté-
si tervezete ebben a szellem-

ben készült. Reménykedjünk,
hogy a szocialista kormányok
által kitaposott ösvényekrõl
letérni szándékozó Orbán-
kabinet megvalósítja a fenti
eszmeiség alapján megfogal-
mazott célokat. Reményked-
jünk, hogy nem kell vissza-
vaterázniuk Drazsé vízibivaly-
bõr tasekját.

f.l.

Az egykori általános véle-
kedés szerint a könyvtár arra
való, hogy ott könyveket köl-
csönözzenek, vagy helyben ol-
vassanak. Íme egy mai megkö-
zelítés, amit egy ismerõsömtõl
hallottam: „A ma könyvtára
nem az ajtóban kezdõdik, ha-
nem az otthonban, mindenki
számítógépén.”

Mi is tulajdonképpen a
könyvtár szerepe, ha az inter-
net mindenütt teret hódít, és
belopakodik az otthonokba?!
Néhány embert megszólítva
döbbenetes meglátások szü-
lettek, sokan úgy látják, hogy
az internet pozitív minden
ember számára, színesítik a
szürke, megszokott és unalmas
napokat, és vannak, akik pont
az ellenkezõjét állítják, hiszen
a net mindenhova „belopa-
kodik”, beleívódik az emberek
életébe, hétköznapjaiba.

A megkérdezettek közül
akadtak olyanok is, akik ugyan
elismerték, hogy az internet
hasznos, de „csak abban az
esetben, ha valaki rendelkezik
a megfelelõ intelligenciával ah-
hoz, hogy szelektálni tudjon a
látogatott oldalak között, és ne
essen csapdába.” Sokan arra
panaszkodtak, hogy annyira
befolyásoló eszközként van je-
len az életükben az internet,
hogy még a „szülõi” nevelésre
is rányomja a bélyegét.

Tapasztalatok szerint az
internet megjelenésével a bib-
liotékák is fejlõdtek: a klasszi-
kus könyvtártól, a városi és a
gépesített könyvtáron át, a
„város dolgozó szobájáig”. Tév-
hitnek számít, hogy a könyv-
tárnak csak az olvasás és a
könyvkölcsönzés lenne a sze-
repe, mint egykor. A mai világ-
ban nem kizárólagosan a ha-
gyományos szerepe létezik a
könyvtárnak, most már multi-
médiás szolgáltatásokkal is
rendelkeznie kell.

A klasszikus könyvtár azok-
ban a városban már „elveszett”,
ahol megjelent az internete-
zés, valamint a CD-ROM-ok,
audio CD-ék „világa”. A klasz-
szikus könyvtár pozitívuma,
hogy értékelvû volt, viszont a
könytárlátogatók többségét a
mai kor követelményeinek
megfelelõen már nem tudta
kiszolgálni.

A kisebb városokban az ál-
talános (klasszikus) könyvtá-
raknak gyakorlatilag megma-
radt ugyanaz a szerepe, mint a
hagyományos értelemben vett,
falusi könyvtáraknak. Azonban
a mozgó könyvtárak révén,
ahol kölcsönzés lehetõségét is
megteremtették, ott az inter-
netezés is kezd/ett/ teret hódí-
tani magának.

A technika fejlõdésével a
könyvtár is modernizálódott

Könyvtár és internet

és megjelent a gépesített
könyvtártípus. A szerepe még
klasszikus, de már a számító-
gépesítés is jelen van. Ma az
ún. „város dolgozó szobája” a
jellemzõ a könyvtárakra. Jó
példa erre a

könyvtár.
Mit is jelent valójában,

hogy a város dolgozó szobája?
Rengeteg szolgáltatást nyújt a
mai kornak megfelelõen. Teret
ad rendezvényeknek, különbö-
zõ oktatásoknak, kiállításoknak,
kötetlen beszélgetéseknek a ta-
lálkozóhelye, valamint civil
szervezetekkel, szakkönyvekkel
kapcsolatos tájékoztatóknak.

Az internettel kapcsolatba
kerülõ emberek személyiségé-
tõl függ, hogy mennyire és
milyen irányba tudja befolyá-
solni a net. Egyes vélemények
szerint nagyon elvont világot
teremt, mert idegenekkel cha-
telünk, elveszítjük a valódi szó-
rakozás örömét, a személyes
beszélgetések élményét. Ve-
szélybe sodorja fõleg a gyere-
keket, hiszen agresszív tartal-
makhoz (játékokhoz, mûsorok-
hoz) is hozzájuthatnak, amely-
nek következtében észrevét-
lenül rossz irányba változhat a
személyiségük. Ez a kockázat a
felnõtteknél is fent áll, hiszen
a személyiséget pozitív-negatív
irányba tudja változtatni.

nagykanizsai Ha-
lis István

A hírek, információk, rek-
lámok egy helyen megtalál-
hatók, szinte bármit keres az
ember, azt megtalálja az in-
ternet keresõ oldalain. Vi-
szonylagos dolog, hogy ki
mennyire ítéli pontosnak a
tájékoztatást.

A megkérdezettek közül a
fiataloknak egyértelmûen po-
zitív dolgot jelent az inter-
netezés. Sokan a párkeresésre,
ismerkedésre használják, és
volt már olyan eset, amikor
egy boldog párkapcsolat jött
létre ilyen módon két ember
között. Akik a munkájukhoz
használják az internetet, azok
általában otthon is igénybe
veszik.

Lehet tehát pozitív és nega-
tív hatása, de egyértelmûen
nem lehet megállapítani, hi-
szen az egyéntõl függ, hogy
mennyit internetezik, és inter-
net-függõvé válik-e, vagy sem.

Egy dolog egyértelmûen
biztos: az internet az egész
világon teret hódított, és to-
vább folytatja ellentmondásos
terjeszkedését. A mai modern
bibliotéka szerepéhez ma már
szintén hozzátartozik az inter-
net, és nem csak használatá-
ban, hanem elterjesztésében is
fontos szerepet tölt be a
könyvtárak többsége.

Bogdán Judit

Búcsú a vízibivalybõr tasektól

Számítógépek a megyei könyvtárban.

Irodalmi est a lakhegyi könyvtárban.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése

szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Napok hordaléka…
Zseni és zsoldos

Jön vagy nem jön? Az ak-
tuális kérdés újabban mindig
elhangzik férfi kézilabda válo-
gatottunk tétmérkõzései elõtt.

Most is. Nagy László elõ-
ször nem is válaszolt a szövet-
ségi kapitány hívó szavára. A
menedzsere lett volna a közve-
títõ. Aztán írt egy levelet, pon-
tokba szedve a kézilabda szö-
vetséggel szembeni kifogásait,
sérelmeit. A levél kapcsán az-
tán elindult a nyilatkozatlavina.
A válogatott több tagja is kifej-
tette véleményét, mondván:
Nagy Lászlónak igaza van több
dologban is. Ennek ellenére õk
nem kerestek kifogást, vállal-
ták, vállalják a válogatottságot.

Hagyni kellene már ezt a
Nagy (kis) Lászlót! A Barcelo-
na átlövõjének alapvetõ hiá-
nyosságai vannak. Egyetlen
mondatot kellene csak monda-
nia: Uraim, a spanyol váloga-
tott tagja szeretnék lenni! Ne
zaklassanak többé!

Nagy László nem tudja ki-
mondani ezt az egyszerû mon-
datot. Helyette levelet ír.

Volt a Barcelonának – igaz
a futballcsapatnak – egykor
egy nagyszerû magyar játéko-
sa. Kocsis Sándornak hívták.
Az Aranycsapat menekültje

„csak” zseni volt. Nagy László
viszont egy klasszis zsoldos.

Zseni és zsoldos. Ennyi a
különbség.

Az FTC elleni rangadóra
készült a ZTE. A klub honlapja
szerint különbözõ jegykedvez-
ményekkel szerették volna el-
érni, hogy a két évvel ezelõtti,
Haladás elleni találkozóhoz ha-
sonlóan telt ház legyen ezen a
mérkõzésen is.

Nem akarok ünneprontó
lenni, de az újjáépített ZTE-sta-
dionban még soha nem volt
telt ház. Ennyit illene tudnia
mindenkinek, aki a ZTE-vel
kapcsolatban bármit is leírt,
vagy leír.

Telt házról lehet beszélni
az Old Traffordon (Manches-
ter United), az Emiratesben
(Arsenal), az Allianz Arénában
(Bayern München), vagy a
Westfalen stadionban (Dort-
mund). Ahol minden széken
ülnek szurkolók. S nincsenek
lezárt szektorok néhány idióta
„szurkoló” miatt.

„Az Eperjes nem kegyelme-
zett a PLER-nek, hiszen majd

Telt ház

Fél tucatnak ötvenegy a fele

egy fél tucat gólt szerzett” –
olvashattuk az egyik interne-
tes honlapon. Az eredmény
egyébként 51-34 lett az Eper-
jes javára.

Az egykori Becsali csárdá-
ban jókedvünkben zendítet-
tünk rá: „Száz forintnak ötven
a fele…”

Hol van már az egerszegi
Becsali-csárda? Van viszont egy
új mértékegység…

Fél tucatnak ötvenegy a fe-
le. S vannak olyan ostoba újság-
írók, akik ezt még le is írják.

Gyurcsány Ferenc új plat-
formot alakított az MSZP-ben.

Ebben nagymesterek ezek
a kommunista tõkések: plat-
formok, tematizálások, ideoló-
giák, terméketlen viták.

Miközben mindent tönkre-
tesznek, amihez hozzányúlnak.
S utána úgy viselkednek, mint-
ha az utánuk maradt romhal-
mazhoz, erkölcsi fertõhöz sem-
mi közük nem lenne. Mintha
egy idegen bolygóról érkeztek
volna.

Valóban különleges anyag-
ból gyúrták ezeket a kommu-
nista tõkéseket.

Bevallom, idegesít, ha az
országos sajtó szúrja hátba a
magyar nyelvet. Egy vidéki kis
laptól is merénylet lenne, ha
ilyen kifejezéseket használva,
mint aláírásmennyiség, vagy
beteganyag.

Az országosan fogható tele-
víziókban közben ezeket a
szörnyûségeket hallani. Nem
tudom, hogy az új médiaható-
ságnak lesz-e ideje, vagy egyál-

Platform-párt

Magyar óra

talán szándéka ezeket a ma-
gyar nyelv elleni terrortámadá-
sokat kivédenie, vagy megelég-
szik csak a hatósági szerep-
vállalással.

A Kossuth Rádió egyik reg-
geli mûsorában Andor László,
EU-képviselõ a cigánykérdés-
rõl beszélt.

Meglepõ, hogy az egyéb-
ként szimpatikus politikus is
csak árnyékbokszolást vég-
zett. Öt percen keresztül be-
szélt, de semmi konkrétu-
mot nem mondott. „Felzárkóz-
tatás, beillesztés, programok”
– sorolta az unalomig hasz-
nált közhelyeket, de a konkrét
megoldásról semmit nem
mondott.

Hát hogyan kellene beil-
leszteni, felzárkóztatni õket? –
mondja meg már végre valaki,
mert ez eddig még senkinek
sem sikerült.

Az MTV 1 egyik reggeli
mûsorában egy szakértõ sze-
rint a falu feudális képzõd-
mény, a rendszerváltás legna-
gyobb vesztesei a kistelepülé-
sek (ebben egyébként igaza
van – a szerk.). Meg kellene
vizsgálni, hogy szükség van-e
rájuk.

Sajátos vélemény. Talán azt
kellene megvizsgálni, hogy ilyen
szakértõre szükségünk van-e. S
azt, hogy miképpen jutottak
idáig a kistelepülések. Aztán
sürgõsen visszaadni nekik azt
az életlehetõséget, amit az el-
múlt évtizedek alatt jogtalanul
elvettek tõlük.

Közhelyek

Feudális átok

E.E.

Utcai filozófia

– Hallod Sanya, a költségvetési paradigmaváltás sem fogja
letörni a „Mókusban” a fröccs árát…
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Tavaszias idõ

– Eldobom az agyam, hogy emiatt a banya idõ miatt nem
vehetem fel az új kabátomat!...
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Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

„… midõn egykor ama
dicsõséges szent, útjában
lévén, egy szegény me-
zítlábas koldust találna
elõ, palástjának egy ré-
szét elmetszvén, odaadá
néki, hogy befödõznék
vele; annakutána megje-
lenvén Krisztus Urunk
néki azon darab palást-
tal, mondá: Ímé ezzel a
darab köntössel ruházott
fel engem Márton; kit is
látván szent Márton, an-
nakutána még adako-
zóbb lõn.”

jegyzé
ezeket az archaikus ma-
gyar nyelven 1691-ben
leírt sorokat. A történet,
mely szerint

Esterházy Pál

Szent Már-

A könyörületes szent

ton

Pannónia

Sa-
váriában

, a késõbbi Tours-i püspök
katona korában megosztotta
köpenyét egy didergõ nyomo-
rult koldussal, a szent legendá-
riumának indító „sztorija”.

Márton a római birodalom
provinciájában (Du-

nántúl) született 316-ban
Szombathelyen, az akkori

. Szülei pogányok
voltak, apja triumviri rangban

szolgált a római hadseregben,
s akarata szerint Márton is a
légióba állt. Katona korában
kitûnt egyszerûségével, em-
berségével, segítõkészségével.
A tiszteknek rab tisztiszolga
járt a római hadseregben.

írja Mártonról
egy helyütt: a fiatal legionárius
annyira lebratyizott „puceré-
vel”, hogy evett vele, ami még
a mi II. világháborúnk idején
sem volt szokásos.

Márton már szolgálati évei-
ben, mint katekumen (hitta-
nuló) kapcsolatba került a
kereszténységgel. A köpenye

Jan-
kovics Marcell

megosztásának történetéhez
kapcsolódó Krisztus-jelenés
után egyre erõsebb késztetést
érzett, hogy levesse a legioná-
rius öltözetet. 339-ben, hu-
szonkét éves korában szolgá-
lati helyén, Amiensben megke-
resztelkedett; parancsnoka ké-
résére még két évig szolgált a
légióban, majd egyházi szolgá-
latba állt.

Feljegyzések szerint gyor-
san haladt elõre az egyházi
ranglétrán, ám csakúgy mint a
katonaságnál, az Isten szolgála-
tában is nagy-nagy szerénység-
gel és alázattal végezte mun-
káját. Feljebbvalói méltányolva
Márton munkásságát, püspöki
rangra kívánták emelni.

Ehhez a 371-ben zajlott ese-
ményhez kapcsolódik Szent
Márton legendáriumának má-
sik legismertebb epizódja.
Márton ellene volt miden hív-
ságnak, s szerénységétõl vezé-
relten tiltakozott a magas egy-
házi rang ellen. A legenda
szerint a ludak óljába rejtõzött
el az egyházi követek elõl, ám
az izgága jószágok hangos gá-
gogásukkal elárulták, hogy ide-
gen van közöttük. A legenda
valószínûleg tényleg csak le-
genda, de egyházi források sze-
rint is elöljárói csellel csalták
Mártont a püspöki székhelyre,
és Tours népének egységes

akarataként püspökké szen-
telték. Toursi püspökként is a
megszokott egyszerû, Istenhez
és híveihez egyaránt alázat-
tal viseltetett életét kívánta
folytatni. Sikertelenül. Ezért
elhagyta székhelyét, Marmou-
tierben kolostort alapított,
ahová sok fiatal szerzetes
követte.

Szent Márton életét csodák
kísérték. A krónikák számos
személyéhez köthetõ csodaté-
telrõl számolnak be: betegeket
gyógyított, vak leányt tett lá-
tóvá, ölelésével megtisztította
a bélpoklost. Túl volt már a
nyolcvanadik éven, amikor
még mindig fáradhatatlanul
járta a vidéket, térített és gyó-
gyított. 397-ben Candesba uta-
zott, hogy elsimítsa az egyház-
községben kirobbant vitát. Itt
érte a végzetes betegség. Na-
pokig magas lázban feküdt
hamuba vetett ágyban. Halálos
ágyán így imádkozott Istenhez:
„Uram, ha népednek szüksége
van rám, nem vonakodom a
munkától.” Az Úr azonban no-
vember 8-án magához szólí-
totta alázatos szolgáját, a kö-
nyörületes szentet. 397. no-
vember 11-én temették. Halá-
lának napját a keresztény egy-
házak Szent Márton-napjaként
tisztelik.

Farkas László

Angol lapok cikkei
nyomán került a vi-
lághálóra a hír, hogy
a dél-angliai

városban új
Express üzletet nyitott
a . Az angol ér-
dekeltségû kereskedel-
mi világcég boltnyitá-
sának híre annyit sem
érdemelne, hogy fel-
vonjuk a szemöldö-
künket, hiszen a mul-
tinacionális vállalat üz-

Bourne-
mouth

Tesco

Miatyánk, Tesco?

letei gombamód szaporodnak
szerte a nagyvilágban.

A hír azért került az ér-
deklõdés középpontjába, mert
ezúttal egy templomban ál-
lította fel gondoláit a Tesco.
Történt, hogy a városban erõ-
sen megcsappant a hívek
száma, a metodista istenháza
már évek óta kihasználatla-
nul állt. Az egyházi vezetõk
piacra vitték a templomot, s a

tulajdoni lapra a multicég
neve került.

A templomhajóból kirámol-
ták a padokat s egyéb, a „pro-
filváltáshoz” nem passzoló be-
rendezéseket, és jelenleg na-
gyon is evilági cuccokkal meg-
rakott polcok között shop-
pingolhatnak a hûtlenné lett
hívek.

Az egyházi vezetõk tranz-
akciója vegyes érzelmeket vál-

tott ki az érdekeltekbõl.
metodista lel-

kész, aki korábban szolgált a
templomban, sajnálatosnak
tartja, hogy nem volt beleszó-
lásuk az imaház eladásába és
késõbbi hasznosításába. A he-
lyiek egy része a Daily Mail
címû napilapnak nyilatkoz-
va rosszallja, szégyenletesnek
tartja, hogy a korábbi ima-
helyen most alkoholt és ciga-
rettát árulnak a szentek ké-
peivel díszített üvegablakok
alatt. Mások viszont a prak-
tikumot helyezik fókuszba, s
örülnek annak, hogy nem kell
messzire menni a mindennapi
kenyérért.

Arra azért mérget is ve-
hetnek a bournemouthi vásár-
lók, hogy a pénztárnál nem
lesz elfogadott fizetõeszköz a
„vatikáni valuta”: az Isten fi-
zesse meg!...

Dr.
Bob McKinley

f.l.

Tesco Express felirat a templom
homlokzatán.

Márton megosztja köpenyét a
koldussal.
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Éles lõszert tartalmazó bo-
rítékot kapott november 8-i
napi postájával ,

polgármestere. Az íz-
léstelen ügyben folyik a nyo-
mozás.

Lapunk érdeklõdésére Papp
Gábor megerõsítette: az emlí-
tett nap délutánján otthoni
postájában kapta kézhez a töb-
bi küldemény között a lõszert
és rágalmazó-fenyegetõ levelet
tartalmazó borítékot.

A polgármester azonnal ér-
tesítette a rendõrséget. A szak-
emberek csakhamar megálla-
pították, hogy nem játékszer-
rõl, nem vaktöltényrõl, hanem
egy „valódi”, 7.62-es kaliberû
pisztolylõszerrõl van szó.

A küldemény feladója be-
szélgetésünk készítésekor (no-
vember 15.) még ismeretlen
volt. Az bizonyos, hogy a bé-
lyegen található pecsét szerint
Hévízen adták fel, de annak
kiderítése, hogy ez postán tör-

Papp Gábor
Hévíz

Éles lõszer a borítékban
Hévíz polgármesterét más fából faragták

tént-e vagy utcai levélszek-
rénybe dobták, még nem tu-
dott. A hagyományos boríté-
kon feladó is volt: egy hévízi
civilszervezet, csakhogy pon-
tatlanul, amibõl már következ-
tetni lehet, hogy megtévesztés-
ként írták rá. A dolog pikanté-
riája, hogy a „valódi” civilszer-
vezetnek tagja, mi több: titkára
is Papp Gábor.

A levélben az alábbi szöveg
állt: „Nézd meg jól az aján-
dékunkat, a következõt nem
a postás hozza. Ez nem fe-
nyegetés, ez ígéret.” (idézet:
MTI/fidesz.hu).

Papp Gábor azt is megerõ-
sítette, hogy a korábbiakban
már kapott fenyegetõ levelet
(ez a családjára is vonatko-
zott!) a Szent András kórházi
feljelentések kapcsán. Bár ez
közel egy éve történt – mond-
ta –, ezt az esetet (melyet ak-
kor nem kívánt nyilvánosságra
hozni) is a rendõrség vizsgálja.

Lehetséges, hogy a „történé-
sek” egyes emberekbõl „ezt
hozzák ki – jelentette ki –, de
az is lehet, hogy egy buta tréfa
az egész.”

A polgármester a Zala me-
gyei rendõrfõkapitánytól és a
keszthelyi parancsnoktól is fo-
kozott figyelmet kért. Ez azt
jelenti – magyarázta Papp Gá-
bor –, hogy az „átlagpolgárnál”
nagyobb odafigyelésben része-
sül, lakása környékén sûrûb-
ben megfordulnak a rendõrök.

A hatóság munkájáról Papp
Gábor kijelentette: a rendõr-
ség teszi a dolgát, hiszen vet-
tek a levélrõl DNS- és ujjlenyo-
matmintát, vizsgálják a közte-
rületi és postai kamerák fel-
vételeit.

Mint a hasonló eseteknél
szokásos (?), elterjedt a város-
ban, hogy a „feladó” nem lehet
más, mint maga a polgármes-
ter. Az abszurd „vádra” Papp
Gábor ekképp nyilatkozott la-
punknak: „Én is hallottam már
errõl a dologról. Egyértelmûen
azt válaszolom, hogy nem. Ez
komolyabb volt annál, amit
egyesek gondolnak, nekem
meg elég sok dolgom van,
minthogy magamnak okozzak
kellemetlenséget. A munkám-
ban valamiféle szinten hátrál-
tat, de van családom, öt szép
gyermekem, s õket nem ten-
ném ki ilyen értelmetlen cse-
lekedetnek. Ha az volt a célja
bárkinek, hogy engem megfé-
lemlítsen, akkor felesleges,
mert ez nálam nem mûködik.
Ilyenkor még nagyobb erõbe-
dobások sarkallnak.”

Zatkalik András

Papp Gábor

Bóklászunk a multi idõnként módszeresen összezavart
gondolái között, s pakoljuk az árut a kosarunkba. Leginkább
azokat a cuccokat keressük, amiket a legutóbbi prospektus-
ban „bomba áron” hirdettek. Legtöbbször csak otthon nézzük
meg, hogy mi van a doboz, zacskó vagy egyéb göngyöleg al-
ján, fedelén, és így megkésve tapasztaljuk, hogy a bombaszti-
kus üzlettel kecsegtetõ tranzakciónkra ráfizettünk. Az áru túl-
élte a polcon a szavatosságát.

A multi gondoláinak utcáiról a politikai sétatérre kanya-
rodva, beleütközünk szocialista polgár-
mesterének megállapításába, mi szerint minden politikusnak
megvan a maga szavatossága. Botka egy interjúban ilyen érte-
lemben nevezte meg és is.
A szocialista politikus õket Gyurcsány platform alapítása, il-
letve Szili Katalinnak a pártból való kilépése alkalmából neve-
sítette, de tulajdonképpen az elmúlt húsz esztendõ szocialista
nagyágyúira értelmezte a szavatosságra való utalását. Botka
szerint az elmúlt évtizedekben a szocialista pártot az ország
legjelentõsebb pártjává tevõ politikusoknak a felhalmozott
tapasztalataikkal, a háttérbõl kellene segíteni a mostani veze-
tõ garnitúrát.

A valóságban az a helyzet, hogy többek között Gyurcsány
Ferencnek esze ágában sincs a háttérben maradni. Napi ta-
pasztalat, hogy teljes gõzzel törekszik a politika fõ sodorvo-
nalába visszakerülni. De a többiek,

(és sorolhatnánk tovább a le-
tûnt szocialista éra prominens képviselõit) sem gondolják
úgy, hogy nekik már „kinyúlt a rugójuk”. Ott ülnek a Parla-
mentben és ágálnak rendületlenül a Fidesz által megvalósí-
tani szándékozott új rend ellen. Meg sem fordul a fejükben,
hogy lejárt volna a „minõség ellenõr” Botka által megál-
lapított szavatosságuk.

Ott vannak továbbra is a politika üzletházának polcain.
Nézzük meg mi van a „doboz” tetejére, fenekére írva, ha
választani kell.

Botka László, Szeged

Gyurcsány Ferencet Szili Katalint

Kiss Péter, Szekeres Imre,
Kovács László, Lendvai Ildikó

f.l.

Leépítések idején

– Tudod, Arankám, most a Fidesz alatt legalább elhitettem az
ismerõsökkel, hogy politikai okból rúgtak ki…
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Szavatosság

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Azok közé tartozom, akik
rendelkeznek fizikai szakmá-
val és büszkék is rá. Így szemé-
lyesen is bosszant, ha valami
nincs rendjén e téren. Márpe-
dig nincs. Sem a vas-, sem a fa-
ipar, de talán még az egészség-
ügyi szakképzés terén sem
(lásd: Hiányszakmák táblázat).
Vasas volnék. Így aztán tudom,
milyen 15 évesen heteken át
egész nap a satu fölé görnyed-
ve a síkba reszelést gyakorolni,
ami kétségkívül adott némi
alaphangot a kézügyesség fej-
lesztéséhez, ugyanakkor telje-
sen feleslegesen kellett mûvé-
szi tökélyre vinni a már akkor
is szükségtelen munkaeleme-
ket, hiszen a marógépek töre-
dékidõ alatt pontosabban elvé-
gezték mindezt. Sok volt a gya-
korlati, viszont kevés a tovább-
fejlõdéshez szükséges elméleti
képzés. Ám a jelek szerint ma,
a programvezérlésû, CNC meg-
munkálóközpontok korában
sem került a helyére a szak-
képzés, legfeljebb át, a ló má-
sik oldalára. Úgy tûnik, a vilá-
gért sem akar a helyére kerülni.

Kevés a gyakorlat, rossz szakmai összetétel, gyér érdeklõdés…
Mégis talpra állhat a magyar szakképzés?

– ács-állványozó
– ápolási asszisztens
– burkoló
– bútorasztalos
– elektronikai mûszerész
– épületgépész (víz-gáz- fû-

tésszerelõ)
– festõ-mázoló-tapétázó
– gépi forgácsoló
– hegesztõ
– húsipari termékgyártó

(hentes)

– hûtõ- és klímaberendezés-
szerelõ

– karosszérialakatos
– kõmûves
– lakatos
– lótenyésztõ
– mezõgazdasági gépkarbantartó
– szabó
– szakács
– szerszámkészítõ
– szociális gondozó
– villanyszerelõ

A hiányszakmák 2010-es listája:

A Deák SZKI tanmûhelyében Czóbor Péter szakoktató
irányításával díszítõelemek kézi csiszolását végzik a 13 C
osztály tanulói.

Jelenleg a 9-10. osztályos
„közismeretis” évfolyamok után
kezdõdik a szakképzés. A fiatal
szakmunkásjelöltek életébõl te-
hát elveszik az az idõszak,
amely leginkább alkalmas len-
ne a fizikai szakmákban elen-
gedhetetlen kézügyesség fej-
lesztésére! A helyzetre öreg va-
dász barátom szólása lehetne
érvényes: „Az a vadászkutya,
amelyiket kiskorában nem ta-
nították, nagykorában sem lesz
túl okos." Felejtsük a poént,
marad a lényeg: elméleti tudni-
valók tömkelegébõl nem tudja
meg a kõmívestanuló, hogyan
tartsa a hóblit, hogy ne po-
tyogjon nyakába a misung. A
vállalkozásoknak egyébként
csak 1,5 százaléka vesz részt a
szakképzésben. Az iskolai tan-
mûhelyekben talán jó felsze-
reltséggel, viszont nem éppen
a piaci viszonyok és valós meg-
rendelések teljesítése közben
sajátíthatják el a tudnivalókat a
tanulók.

Hiányzik a mai társadalom-
ból a jól megbecsült szakmun-
kás réteg. Emiatt aztán nem is

igazán tülekednek a fiatalok
ott, ahol szakácsot, hegesztõt
vagy épp tetõfedõt képeznek.
Feltehetjük a kérdést: hol ké-
peznek ma jó ipari szakembe-
reket, no és milyen szakmai
összetételben? Nos be kell lát-
ni, hogy az elhibázott szakkép-
zési rendszer ráadásul nem is
mindig illeszkedik az aktuális
munkaerõpiaci helyzethez.
Ennyit kevés olvasottsággal
bárki láthat a szakoktatás mai
„csõdközeli” helyzetérõl. Ho-
gyan látják mindezt a szakem-
berek? Utánajártunk.

, a

is érzékelik a jelen-
séget. mûszaki
igazgatóhelyettes véleménye
szerint – aki épp most ír szak-
dolgozatot e kérdésrõl – jól
érzékelhetõ a törvénykezés és
a helyzet változása, miért is
szépítsük, romlása közti össze-
függés. Az intézetbe csakis
hiányszakmákban iskolázhat-
nak be fiatalokat, ám ennek
ellenére nem kielégítõ a vég-
zettek elhelyezkedési aránya.
Úgy '94-ig – amíg nagyobb
számban mûködtek a vállalati
tanmûhelyek – még biztosítva
volt a frissen végzett szakmun-
kások munkahelye... A másik
ok a jelentkezõk képességeire,
kevésbé motivált hozzáállására
vezethetõ vissza, vitathatatlan,
hogy ma gyengébb „anyaggal”
gazdálkodhatnak. Általában is
csökkent a jelentkezõk száma
és javulás nem is várható. Vi-
szonylag kevesebben jelent-
keznek például bolti eladónak,
kedveltnek számít a bútorasz-
talos szakma, de legnagyobb
az érdeklõdés az ösztöndíjas –
kõmûves, szakács, szerkezeti la-
katos – lehetõségek iránt, bár
tolongás itt sem tapasztalható.

– A kiutat nagyon nehéz
látni, ismét változtatni, hiszen
a modulrendszer például csak
néhány éve került bevezetésre.
De kétségkívül elõbbre kelle-
ne hozni a gyakorlati oktatás
idõszakát, valamint a vállalko-
zásokat ismét nagyobb arány-
ban kellene bevonni a szakok-
tatásba. De ügyelve arra, hogy
megfelelõ képességû szakokta-
tók munkája révén a vizsgakö-
vetelményeket is kellõ szakmai

Életközeli szakoktatást!

Lentiben Lámfalussy Sán-
dor Szakközépiskola és Szak-
iskolában

Sabján Sándor

színvonalon megismerhessék
a tanulók. Mi legalább az utol-
só éven igyekszünk kivinni a
gyerekeket a gyakorlatba, hogy
életközelben megtapasztalják
a tanult szakmájukat, amely-
ben ennek ellenére sokan nem
tudnak elhelyezkedni – ismer-
tette Sabján Sándor.

A

helyzetérõl
igazgató adott

információt. Itt nagyobb az
érdeklõdés a gépészeti szak-
macsoport iránt, viszont csök-
kent az építõipari – kõmûves,
ács-állványozó, festõ-mázoló –
szakmákkal szemben.

– A rendelkezésünkre álló
kerethez képest a fodrász szak-
mában mintegy 2,5-szeres a
túljelentkezés, de nem iskoláz-
hatunk be többet. Holott véle-
ményem szerint – tekintettel a
határközeliségre – a nyugat-
dunántúli régióban jó eséllyel
találnának többen is munkát,
hiszen a szolgáltatóiparban so-
kan élnek a külföldrõl átjáró
vevõkörbõl! Sajnos általános-
ságban elmondható, hogy na-
gyon megcsappant a kétkezi
szakmák megbecsültsége! Sok
gyerekbõl lehetne kiváló szak-
ember, de a szülõk inkább
gimnáziumba íratják õket... Az-
tán közülük sokan a pályakez-
dõ munkanélküliek számát nö-
velik, jobb esetben késõbb a
felnõttképzésben szereznek
használható szakmát. A vi-
szonylag jobb képességûek pe-
dig irreális arányban tolulnak a
felsõoktatásba. Maholnap 2-es-
sel is be lehet jutni... Szinte
már ott tartunk, hogy az elõké-
szítõben a jelentkezõk alapve-
tõ írás-olvasási képességeinek
kellõ szintre emelését kell fon-
tolgatni! A megoldás útját ab-
ban látom, hogy a szülõk érté-
keljék át a reális lehetõségeket,
hogyan adhatnak megnyugta-
tóbb képzettséget a gyerme-
keik kezébe. Másrészt az arány-
talan és indokolatlan felsõfokú
túlképzés arányait vissza kell
fogni. Hiszen nagy szükség
volna a jó képességû szakem-
berekre itthon is, külföldön is,
ahol még mindig megbecsült
a magyar munkaerõ képzettsé-
ge és szorgalma. Talán még

Becsületet a szakmunkának!

nagykanizsai Zsigmon-
dy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
Bene Csaba
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Orbán Viktor Parragh Lá lóminiszterelnök és sz , a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke november 11-én szerzõ-
dést írt alá a szakképzés megújításáról.

A megállapodás adja azt az alapot, amelyre építve képzett
munkaerõ hagyhatja el a szakképzõ iskolákat. A kamara fel-
adata és felelõssége lesz ugyanis az újjáalakuló szakképzési
rendszer szakmai részleteinek kidolgozása.

A képzett munkaerõ azonban nemcsak gazdasági, de er-
kölcsi kérdés is a kormány számára – fogalmazott Orbán Vik-
tor. A megalapozott tudással rendelkezõ fiatal ugyanis gyor-
san elkel a munkaerõpiacon, így nem fordulhat elõ az, hogy
gyermeke a munkanélküliségbe születik, s így is nõ fel. A mi-
niszterelnök a képzési rendszer megújításától azt reméli,
hogy tíz éven belül a mostani 55 százalékos foglalkoztatás el-
éri a 65 százalékos uniós átlagot, másfél évtized alatt pedig el-
sõk lehetünk az EU-ban.

Parragh László arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi
szakképzési rendszer elméletközpontú, a gyakorlati képzés
ideje a korábbinak a felére esett, és a képzésben részt vevõk
száma is drasztikusan csökkent, míg nálunk a középfokú kép-
zésben tanulóknak alig 23 százaléka kap szakképzést, addig
ez az arány Németországban 66 százalék. Súlyosbítja a helyze-
tet, hogy a vállalkozások alig 1,5-2 százaléka vesz részt a fiata-
lok gyakorlati képzésében, pedig egy egészséges gazdaságban
ez az arány ennek tízszerese.

A szakképzési rendszer korszerûsítése során szeretnék
visszaállítani a nyolc általános iskolát követõ hároméves kép-
zést, amelyben a jelenlegi ezerórás gyakorlati képzési idõt
megdupláznák. Ez azért is elõnyös lenne, mert a szakmunkás-
képzésben leginkább a szegényebb családok gyermekei vesz-
nek részt, akiknek fontos lehet, hogy a jelenleginél két évvel
korábban állhatnak munkába. Ehhez a tankötelezettség korha-
tárát 17 évben kell megállapítani.

Találó a népi mondás: kibújt a szög a zsákból. Az LMP
(Lehet Más a Politika) szerint az új alkotmányban nem kellene
erõltetni a keresztény gyökereket, nem kellene erõltetni az
ideológiai dolgokat.

Szerintem egy cseppet sem erõltetett ez a törekvés. Csu-
pán arról van szó, hogy István király, akit késõbb szentté avat-
tak, a keresztény vallást választva Európa egyik legstabilabb
államát teremtette meg a Kárpát-medencében. Olyan államot
alapított, amely meghatározó erõ lett a kontinensen, s keresve
is nehéz olyan országot találni, amely alapítását régebbre
datálhatja, s azóta is létezik.

A kereszténység tehát nem ideológia, hanem nemzetala-
pító tényezõ. Több, mint egy évezrede. Az LMP pedig egy
tiszavirágéletû képzõdmény. Még akkor is, ha lárvaállapota, az
SZDSZ két évtizeden keresztül rombolta az évezredes múltú
Magyarországot.

-Ekler-

Nagyüzem a ZÁÉV tanmûhelyében, ahol kõmûves tanulók
sajátítják el a szakma fortélyait.

idejében van a folyamatot
visszafordítani!

A megyeszékhelyen a

igazgató sze-
rint az a tendencia figyelhetõ
meg, hogy az általában csök-
kenõ gyermeklétszám legin-
kább az alsó oktatási szinteken
mutatkozik meg, tehát a szak-
iskolákból hiányoznak a gye-
rekek. Így aztán a munkaerõ-
piacon nincs elegendõ szak-
ember. A mai szakképzésben
alapvetõen hiányzik a fizikai
képességek, kézügyesség meg-
alapozása a nagyon is kritikus
15-16-ik életévben! Ezt kellene
erõsíteni, elméletben pedig
leginkább a szakmákhoz szük-
séges matematikai, fizika és
egyéb képzést kell hangsú-
lyozni, de természetesen a hu-
mán tárgyak tanítása sem, sõt,
a testnevelés sem mellõzhe-
tõ! Nagyon fontos, hogy ta-
nuljanak meg a gyerekek ta-
nulni, azaz sajátítsák el a
megfelelõ tanulási képessége-
ket, így késõbb könnyebben

Markáns kormányzati in-
tézkedést!

Deák
Ferenc és Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskolában
Rozmán Sándor

szerezhessenek új, piacképes
szakmát!

– Az intézményben kifeje-
zetten hiány- és hiányközeli
szakmákban képzünk szakem-
bereket. Az építõiparban – kõ-
mûves, burkoló, festõ-mázoló,
ács-állványozó szakmában –
megfelelõ a jelentkezõk száma,
csakúgy, mint az asztalosok
esetében. Az épületgépész és
villanyszerelõ szakmákban már
hiány mutatkozik. Jövõ évtõl
szociális gondozó és ápoló
képzést is indítunk, remél-
hetõen szintén piacképesnek
mutatkozik. Bár az iskolai
többéves képzés hátránya –
szemben a párhónapos fel-
nõttképzéssel – az, hogy nem
lehet elõre látni, piacképes
lesz-e majd egy szakma. Jelen-
leg többek közt a kõmûves és
ács szakmában jók az elhelyez-
kedési esélyek, ám – mivel a
pályakövetési kérdõíveknek
csak töredékét kapjuk vissza –
félõ, hogy sokan nem tudnak
elhelyezkedni… A mai állapotá-
ban a szakképzés önmaga a
probléma! Hiszen az elmúlt
másfél évtized intézkedései
nem vezettek elõre, és ma még
mindig ott tartunk, hogy az új
oktatásirányítás máig nem fo-

galmazta meg markánsan, hogy
mi lenne a követendõ, helyes
irány. Kísérletek, alternatív le-
hetõségek ugyan akadnak…
Például érdekes helyzetet ho-
zott az év eleji intézkedés,
amely szerint a 2 év elméleti +
3 év gyakorlati képzés 2+2
évre változik… Így a változatlan
vizsgakövetelmények mellett
kétséges, hogyan sajátíthatják
el a gyerekek a kellõ szakmai
tudást. Lesz egy évfolyam,
amelyben azonos követel-
ményrendszer mellett vizsgáz-

nak a 2, illetve a 3 szakképzõ-
évet végzett osztályok! Helyére
kell tenni hát végre, kell egy
határozott kormányzati elmoz-
dulás egy markáns szakképzési
irány kijelölésére!

Magyarországon ma mind-
össze 500 ezer ember végez
tényleges termelõ munkát, mi-
közben 1,5 millióra lenne
szükség. A jó szakképzési rend-
szer a foglalkoztatás növelésé-
nek és a munkanélküliség ke-
zelésének eszköze.

Farsang Lajos

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. Pf.: 191

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

Erõltetés nélkülA szakképzés megújulása érdekében
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A
szabadegyetem soro-

zatában
jogtörténész

címmel tartott
elõadást október 29-én

.
Hangsúlyozta a Szent Ko-

rona tan és a történelmi al-
kotmány jelentõségét. Õsi tör-
vényeink, teremtõ mûveltsé-
günk a hatalmi önkényt a

Magyar Mûveltség Kin-
csestára

dr. Tóth Zoltán József
„Megmaradásunk

alkotmánya”
Nagy-

kanizsán

Magyar Mûveltség Kincsestára

Szent Korona beiktatásával
próbálta kiszorítani! A politi-
kai elõzmények miatt ma is
nagy gond a hatalommal való
visszaélés, a kirekesztés, a maf-
fiaszerû zárt rendszerekben
történõ könyörtelen érdekér-
vényesítés. A nemzeti politika
alapvetõ követelménye a közös
sorsvállalás, valamint nemzeti
kulturális örökségünk birto-
kolása. Fontos tétel a továb-

biakban, hogy a nemzet fel-
emelkedésének érdekében meg-
cselekedett minden önzet-
len tett az egyedüli érték az
ügyeskedéssel és a funkciók
halmozásával szemben – hang-
súlyozta a jogtörténész, akinek
az elõadását több száz részt-
vevõ hallgatta nagy érdek-
lõdéssel.

A szabadegyetem követke-
zõ elõadásán, november 12-én

Pap Gábor
Magyar szem-

mel a nagyvilágban 2. – Inka
ösvényen”

mûvészettörténész
tartott elõadást „

címmel. A több
megyébõl érkezett közönség
nagy érdeklõdéssel hallgatta
az elõadót, majd a végén
kötetlen beszélgetéssé alakult
át a rendezvény.

(A szabadegyetem decem-
beri programja lapunk 12. ol-
dalán található.)

Hát elkezdték!
Õszintén szólva kissé elõbb

számítottunk erre, de mentsé-
gükre legyen szólva, érthetõ az
óvatosság is, hiszen a haverok,
párt- és üzlettársak jó része
elõzetesben van, most még
meleg a helyzet, bátortalan a
kórus, de türelem!

Igen, igen, róluk van szó,
az aggódókról, a mára LMP-vé
vedlett szabad és feltételesen
szabad demokratákról, a hi-
vatásos demokráciaféltõkrõl,
raccsoló, nyafogó sipítozó más-
ságimádókról, a magyarfóbiás
ávósleszármazottakról, a jóléti
rendszerváltókról, tudjuk, is-
merjük õket.

Nos, megszólaltak, végre
megszólaltak…

Természetesen a demokrá-
cia védelmében!

A kormány ugyanis 98 szá-
zalékos adóval akarja sújtani a
sokmilliós végkielégítéseket,
ráadásul alkotmányt akar mó-
dosítani, hogy az Alkotmány-
bíróság hatásköre ne terjed-
hessen ki költségvetési té-
telekre, így a fent említett adó-
nemre se.

No, ez kiverte a biztosíté-
kot demokratáéknál, s feledve

eddigi – felettébb indokolt –
óvatosságukat, rázendítettek.

Azt most hagyjuk, hogy
végre mindenki számára látha-
tóan összeforrt az, ami össze-
tartozik, együtt dalol a pár
százalékos trükkpárt markáns
arcélû kirakatembere, a szcien-
tológus Schiffer és Gyurcsány,
az õszödi böszme, a lényeg
a stílus, a politikai retorika
gyöngyszemei születtek meg
mindannyiunk örömére.

Itt vannak hát újra a régi
szép idõk!

Az MSZP-LMP (javasolnám
az MSZLMP név megfontolá-
sát…) kivonul a plenáris
ülésrõl, Gyurcsány demonstrá-
cióra hívja a demokratákat –
Istenem, de szép! – az LMP
tüntetést szervez az Alkot-
mánybíróság elé, jó kis gyer-
tyás séták, mint a chartás idõk-
ben, talán még valami kis
taxisblokád összejöhet…

És a jelszavak, a szívbõl jö-
võ aggodalom, a demokrá-
ciaféltés!

El a kezekkel az Alkot-
mánybíróságtól!

A kormány hadat üzent az
alkotmányos demokráciának!
Totális diktatúra!

Nosztalgia…
Mondjuk az õ szájukból pár

évvel a kordonos nemzeti ün-
nepek és a szemkilövetõs ren-
dõrterror után ez sem hang-
zik rosszul, de a kedvencem
nem ez, sokkal szebb a most
következõ irodalmi zsenge:

A Fidesz rárontott az Al-
kotmánybíróságra, mert az a
jog, az igazság és a nép mellé
állt! De rég hallottuk, a nép…

Azért ez tényleg valami,
valljuk be – tán kissé irigyen is
– ilyent nem mindenki tud!

Mert tényleg, micsoda igaz-
ságtalanság, a nép (de szép,
nosztalgikus ízû szó…) kisem-
mizése, ha eztán nem vehet fel
majd 86 milliós végkielégítést
mondjuk a BKV-nál az a veze-
tõ, aki addig havi másfél mil-
lióért tanácsokat adott, s a fen-
ti szerény összeg bezsebelése
után változatlan bérért a he-
lyén maradhatott…

A nép, az Istenadta nép,
(mely mellesleg fél év alatt két-
szer is kétharmados arányban
utasította el undorral a most
sikítozókat) talán fel is lázad-
na, ha eztán nem vihetnének
haza szeretett vezetõi mond-
juk titoktartási díjként pár
tízmilliócskát!

Látszólag tehát visszatér-
tek, visszatérni látszanak a régi
szép idõk, valami azonban mé-
gis furcsa, mégis más.

Talán csak egy halvány szín,
egy hangulat, egy szellõ, egy
illat, de más!

A sajtó, a megbízható libe-
rális sajtó ugyanis nem hörög a
felháborodástól a megszo-
kott és elvárt elánnal, a sajtó
inkább hûvösen távolságtartó-
nak látszik…

Ennek több oka lehet.
Elképzelhetõ, hogy egy-

szerûen és praktikus módon
átállt az erõsebb oldalára, eset-
leg kilóra megvettek néhány
tudatformáló fõcsahost, netán
pozícióféltés, sunyi kivárás van
a háttérben.

Valószínûbb azonban, hogy
nem errõl van szó.

Gyurcsányék ugyanis egész
egyszerûen annyira szalonkép-
telenné lettek, hogy jelen pil-
lanatban vállalhatatlan a velük
való együttmûködés.

Másrészt viszont nélkülöz-
hetetlen is Fletó, minden meg-
szólalása élmény, szín, egzo-
tikum, szenzáció, irodalmi
csemege!

Hiányozna, nagyon hiá-
nyozna, ha nem lenne.

A magam részérõl figye-
lem, várom szerepléseit, kis
túlzással csüngök a szaván.

A börtönnaplóját például
az elsõk között fogom elol-
vasni…

- najó-

Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész, a szabadegyetem
szervezõje átadja Nagykanizsa ajándékait dr. Tóth Zoltán
József jogtörténésznek.

Papp Gábor elõadása ezúttal is nagy sikert aratott. A kiváló
mûvészettörténész most is érdekfeszítõ témát választott több
megyébõl érkezett hallgatóságának.
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A rohanó, zaklatott minden-
napok elviselésében és megélé-
sében segítséget nyújthat egy-
egy helyi közösség összetartó
ereje, vagy néhány embertár-
sunk példamutató életútja. A
göcseji dombság egyik rende-
zett kis falujának,

életét érintõ sok-
rétû fejlõdés motorja
polgármester. Az õ hihetetlen
elszántsága, értékteremtõ kez-
deményezései, és a közérdekét
szolgáló tevékenysége tárul most
az olvasó elé.

– Itt, a község mellett, a
Káli-tanyán születtem 1960-ban,
majd három év múlva költöz-
tünk szüleimmel a faluba. Az
általános iskolai tanulmányai-
mat a Dervalics- kastélyban
kezdtem el, majd Zalatárnokon
fejeztem be. Ezt követõen a za-
laegerszegi Munkácsy Mihály
Szakmunkásképzõben sajátítot-
tam el az asztalos szakma for-
télyait, és a Zala Bútorgyárban
helyezkedtem el. 1994-ben nyi-
tottam meg a vállalkozásomat,
azóta itthon dolgozom fõállású
vállalkozóként. Közel 14 temp-

Szentkozma-
dombjának

Káli Lajos

„Mások segítése tesz boldoggá”
Egy polgármester áldozatos mindennapjai

lom famunkálatai köthetõk a
nevemhez. A kreatív, különle-
ges elképzelések megvalósítását
kihívásnak tartom – kezdte
életútjának felvázolását Káli
Lajos.

A polgármester elmondása
szerint Szentkozmadombja sor-
sát mindig a szívében õrizte,
ezért a település közepén épí-
tette fel a házát. Akkortájt sokan
értetlenül figyelték, hogy ott,
ahol a lélekszám látványosan
megfogyatkozott, õ további ter-
veket szövögetve otthont terem-
tett családjának. Így a dolgos
hétköznapokban egyre több kö-
zösségi munkát vállalt, elsõként,
mint az önkormányzat képvise-
lõ-testületi tagja.

– 1998-ban indultam a pol-
gármesteri címért, amit azóta is
sikerült megõriznem. Az évek
során fõ célomnak tartottam,
hogy a falunkban lévõ megüre-
sedett házakba ismét élet köl-
tözzön, amelynek érdekében
kulturális programok szervezé-
sével igyekeztem községünkre
felhívni a figyelmet – tudtuk meg
a sokéves tevékenység lényegét.

A polgármester szerény,
közvetlen, közösségért élõ
személyiségének köszönhetõen
egyre több tartalmas, baráti
kapcsolatot épített ki itthon és
határon túl egyaránt. Évek óta
mûvészek szánják rá magukat,
hogy alkotómunkájukat itt, e
kedves, dimbes-dombos falu-
ban folytassák. Így Szentkoz-
madombját választotta lakhe-
lyéül a Brassóból ideköltözött
hegedûmûvész pár, valamint
festõ, grafikus és közmûve-
lõdési szakember, sikeres sport-
ember, valamint tudományos
kutató is.

– Személy szerint nem csak
a hivatal eszközeivel, hanem
saját lehetõségeimmel is támo-
gatom az itt élõk életét. Fával
dolgozó szakemberként össze-
gyûjtöttem a régi építészetet
jellemzõ nyílászárókat, melye-
ket használni tudunk a most
épülõ, és a felújítandó házaknál.
A mindennapok megélésében
mások segítése tesz boldoggá –
hallottuk a megindító szavakat
a polgármestertõl.

Az esztendõk során idetele-
pült mûvészek ma már barát-
ként segítik Káli Lajos kivételes
munkáját. Több mint tíz éve
mûvész-és õsmagyar tábor, illet-
ve ötödik éve fogathajtó ver-
seny került megrendezésre, va-
lamint az itteni faluház ad ott-
hont a környezõ vadászok ta-
lálkozójának is.

– Az itt élõ gyerekeknek az
ünnepeket saját készítésû fajá-
tékokkal szoktam emlékezetes-
sé tenni, amit õk hálásan rajzok-
kal, kedves, sajátkezû munkáik-
kal köszönnek meg. Gyermek-
korom egyik idõtöltése egy ta-
nyamakett összeállítása volt,
amelyet idén az egyik rendez-
vényünk keretében az ideláto-
gató családok elkészíthettek, és
átadásra került a falu játszótere

is – sorolta tovább az itteni
történéseket.

Ezt követõen lelkesen be-
szélt elképzeléseirõl, terveirõl,
melyek érintik a falu közepén
álló Dervalics-kastély felújítását,
a Hét Vezér tiszteletére készülõ
földvárat, valamint egy állandó
jellegû helytörténetû kiállítást,
amely az általa összegyûjtött
több mint 3000 régi tárgyat öle-
li majd fel. A kitûzött céloknak
sora számos, így energiapark
létrehozása, valamint õshonos
gyümölcsfák telepítése az utó-
korra gondolva. A falu világhírû
szülötte cim-
balommûvész, akinek emlékére
nagyszabású ünnepséget ter-
vez, és aki helyet kapna abban a
könyvben, melynek megírása a
jövõ munkáinak egyike.

– A hosszú évek során néha
nehéz helyzeteket és eseménye-
ket éltem meg, melyeknek elvi-
selése és kezelése szinte felül-
múlta erõmet. Az ilyen pillana-
tok enyhítésére a hétköznapo-
kat színessé téve, összehívom e
kis közösséget, és írókra, köl-
tõkre emlékezünk felolvasások-
kal, mesékkel, melyet az itt élõ
Révész Erzsébet Radnóti-díjas
versmondó segít – avatott be
bennünket a napi eseményekbe.

Az elmúlt évben a települé-
sen élõ és alkotó
festõmûvésszel együtt egy szár-
nyas oltár készítését vállalta fel,
mely alkalommal a mûvész hang-
súlyozta a polgármester erényeit.
Szentkozmadombja fejlõdése
töretlen, hiszen az önkormány-
zati választás nem okozott válto-
zást a község mindennapjaiban.

– Munkahelyeket szeretnék
teremteni az itt élõknek és ön-
ellátóvá tenni a településünket
– hiszen örökké a falu sorsán
jár a fejem – mondja terveibe
merülve Káli Lajos.

Gerencsér Ferenc

Nemes László

Török Irén

Káli Lajos a falu új játszóterén. Gondolnak a gyermekekre is.

A Keresztúr nevû települé-
sek közel tíz éve rendszeresen
minden évben találkozót szer-
veznek, amelyen mindig egy te-
lepülés a házigazda, ezúttal

volt. A konferencia
egyik állomáshelyéül

választották a rendezõk.
Elõször a Nagy-Magyarország
Emlékmûvet tekintették meg,
majd a belvárossal és az alsó
templommal ismerkedtek. A
körséta után a Halis István Vá-
rosi Könyvtárban Nagykanizsa

Mu-
rakeresztúr

Nagyka-
nizsát

Keresztúriak Kanizsán

A keresztúriak megtekintették a Nagy-Magyarország Emlékmûvet.

város ajándékait adta át
, Bánffy Miklós-díjas böl-

csész a települések polgármes-
tereinek és képviselõinek.

A szellemi ajándékok között
ott volt Rózsás János: Gulag
Lexikon címû mûve, a Nagy-
Magyarország Emlékmû és
Magyar Mûveltség Kincsestá-
ra szabadegyetem ismertetõ
kiadványa, számtalan Kanizsát
bemutató szóróanyag, valamint
a Nagy szabadtéri börtön cí-
mû film.

Rajnai
Miklós
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Mint a Jézus Szíve Ferences Plébánia vezetõje, templo-
munk hívõ közösségének nevében szeretnék anyagi támo-
gatást kérni Önöktõl templomunk tetõszerkezetének felújí-
tására. Az épület városi védettség alatt áll, Mindszenty József
bíboros kezdeményezésére épült 85 éve. Templomunk több
helyen beázik, egy-egy nagyobb esõzés alkalmával mállik a
vakolat, a mennyezetrõl nagyobb darabok esnek le. A csapa-
dékos nyári idõjárás tovább rontotta a tetõszerkezet állapotát
és szükségessé tette a kupola javítását is.

A 2010. augusztus 23-án kezdõdött felújítási munka költ-
ségvetése 51 millió forint.

Plébániánk 43.000.000 Ft önerõvel rendelkezik.

Tudjuk, a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között az
Önök lehetõségei is behatároltak, de amennyiben anyagi
lehetõsége engedi, kérjük szíveskedjen támogatni felújítási
munkánkat.

Megértõ támogatásukat elõre is köszönjük!

Tiszteletteljes üdvözlettel:

plébános házfõnök világi elnök

Támogatásukat a Jézus Szíve Ferences Plébánia
Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett szám-
lájára: 74000236-10011458, vagy a Zalaegerszegi Fe-
rences Templomért és Kolostorért Alapítvány, Bak és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára:
74000236-10011465 utalhatják.

Fr. Ocsovai Grácián OFM Dr. Máhr Károly

Támogatási
felhívás

Jézus Szíve Ferences Plébánia
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 1.

Tel.: (92) 599 012
Fax: (92) 599 013

2002 óta ünnepeljük a
október

18-án, napján, aki
e mûvészeti ág védõszentje.
Október 22-én a zalaegerszegi
Gébárti Kézmûvesek Háza Ba-
ráti Kör szervezésében helyi
mûvészek és a festészet fõvá-
rosi képviselõi találkoztak.

Az est további részében a
pesti mûvészek vették át a
szót, középpontba állítva a fes-
tészetet és annak ünnepét,
napjainkban és a köztudatban
elfoglalt helyét.

– Több kiállításon voltunk,
és az volt a szakmai vélemény,
hogy ez az ünnep belterjessé
vált és nem tud annak megfe-
lelni, amiért elindították. A mû-
vészek néha úgy érzik, hogy
egymásnak mutatják be mun-
káikat. Nem tudják az embere-

Ma-
gyar Festészet Napját

Szent Lukács

Útkeresés
Középpontban a magyar festészet

ket megmozgatni, a hivatalok
részérõl kissé érdektelenség
tapasztalható, pedig a magyar-
ság meg van áldva tehetséges
mûvészekkel határon innen és
túl egyaránt – mondta

, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja.

A pesszimista hangulatúnak
tûnõ kezdeti megállapításokra
zalai alkotók is reagáltak, így

festõmûvész.
– Sok fiatal mûvész keresi

az utat, de nincsenek megfele-
lõen felkészülve a rájuk váró
feladatokra. Vizuális világban
élünk, a gyerekek nem talál-
koznak a képi kultúrával, ezért
kulturális csatorna létrehozása
lenne a megoldás.

, József Attila
díjas zalai költõ szerint nincse-
nek országos tárlatok, melyek

Aknay
János

Horváth Zoltán

Péntek Imre

teret adhatnának a bemutatko-
zásnak, a közönséggel való ta-
lálkozásnak, ahol a kollégák
szembesülhetnének egymás
munkáival.

Hangsúlyozásra került az
oktatás fontossága, mely sze-
rint hiányzik a rajztanítás alap-
ja, hiszen nincs más lehetõség
hozzájutni az ismeretekhez.
Ennek következtében háttérbe
szorul a szépség elemzése
gyermekkorban, az esztétika,
valamint az intelligencia, va-
gyis a társadalom formálása a
szép felé. Megoldást jelentené-
nek a tárlatokon tartott rajz-
órák és a gyerekek bevonása az
elemzésbe. A kiállítások alkal-
mával olyan eseményeket kell
teremteni, amelyek felkeltik a
közönség figyelmét, köztük a
fiatalokét is. Megoldásnak
non-profit galériák létrehozá-
sát tartják, hogy a közönség és
a mû egymásra találjon.

Szóba került a zalaegersze-
gi mûvészeti hagyatékok sorsa,
így a és hagyaté-
kok, melyeknek a köztudatba
való beépítése fontos feladatot
jelent.

A megjelent alkotók véle-
ménye szerint a társmûvésze-
tek között a képzõmûvész egy
„magánzó” szakma, hiszen a

Strobl Gács

mûvésznek önmagának kell
elõteremtenie a munkájához
és a megélhetéshez szükséges
anyagi hátteret. Úgy látják, a
mûfajok támogatottsága között
nagy az eltérés. A téma meg-
közelítése pedig korosztály és
mûvészeti ág szempontjából is
különbözõ.

, mint az est
házigazdája megjegyezte, hogy
a mûvészvilág közösségterem-
tõ szerepet is vállal azokkal
szemben, akik szimpatizálnak
egy bizonyos alkotókörrel.

A vendég mûvészek a fes-
tészet napjának lényegét ab-
ban látják, hogy a jövõben a
társszakmák egyszerre jelenje-
nek meg, mintegy lehengerel-
ve az embereket. Így nagyobb
lenne a figyelem a média ré-
szérõl is. Kiemelték továbbá,
hogy a sok nehézség ellenére
üdvözítõ a pályakezdõk lelke-
sedése, amely a találkozón
résztvevõk körébõl felszólaló
fiatal mûvészek által megerõsí-
tésre is került. Országos és he-
lyi szinten is számos fórum
nyílik arra, hogy a kortárs mû-
vészet e nap keretén belül
bemutathassa munkáit, me-
lyek várják a mûkedvelõ érdek-
lõdõket.

Nemes László

Török Irén

Megosztották egymással gondolataikat.

Várjuk mindazok jelentkezését térségünkbõl, akik

szívesen tudósítanának a településükön történt ese-

ményekrõl.

Jelentkezés:

tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),

fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!
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Lapunk legközelebbi
száma

2010. december 16-án
jelenik meg.

A múltban a magyar falvak-
ban számos mesterség virág-
zott, Zalában egy-egy község-
ben több kovács is tevékenyke-
dett. Napjainkban számuk meg-
fogyatkozott, de néhány tele-
pülésen fellelhetõ e különle-
ges, titokzatos, sokrétû munka
képviselõje.

a pusz-
tatetõn találtunk rá

kovács, népi iparmûvész
mûhelyére. A kovácsmester
munka közben beszélt gazdag
életpályájáról, a kezdetekrõl,
jelenrõl és terveirõl.

– Ipari tanulóként kezdtem
a szakma fortélyainak elsajátítá-
sát mesteremtõl,

õ a híres elõd,
tanítványa volt, aki magas

színvonalon mûvelte és meg-
tartotta hazánkban a kovács-
mesterséget. Az alapok megszer-
zését követõen évekig dolgoz-
tam, mint kovács, majd 1981
óta mesterként tevékenyke-
dem – kezdte a több évtizedre
kiterjedõ visszaemlékezést.

Ott jártunkkor hatalmas
kapu várt a befejezésre, ami
egy luxemburgi megrendelés
eredményeként készül. A ha-
talmas vasszerkezet 1200 kg
súlyú, amelynek készítése mû-
szaki rajz alapján egy hónapot
ölel fel. A mûhelyben szám-
talan saját készítésû és régrõl
megõrzött jellegzetes kovács-
szerszám található, így fogó,
reszelõ, kés, szorító és a ké-
zikalapács, az üllõ, valamint a
kézisatu is.

Zalaszentbalázson,
Takács Ist-

ván

Kappa György-
tõl, Biker Ká-
roly

Egy õsi szakma reneszánsza
Mesterremek díjas díszkovács Zalaszentbalázson

– Itt a légkalapács kivételé-
vel – ami gépi segítség – min-
dent emberi kéz végez. Értem
ez alatt a nyújtást, hajlítást, ha-
sítást és a zömítést. A szerszá-
mok, termékek 98 százalékban
saját tervezéseim. Abban az
esetben, ha a megrendelõ tet-
szését megnyeri egy már kész
használati tárgy, pontosan
olyat nem készítek, minden
alkalommal egy kis újításra tö-
rekszem – avatott be bennün-
ket mûhelytitkaiba a kovács.

A mester tüzet gyújtott,
majd a kezében lévõ kézive-
rõvel apró ütéseket mért a
megmunkálásra váró fémre a
kovácsüllõn, így egy fejsze for-
mázódott meg a kalapács és a
tûz segítségével. A vörösizzá-
sig hevített vas hajlékonnyá

vált a kovácsmester munkájá-
nak köszönhetõen. Takács úr
hosszú évek óta hagyományos
módon történõ kültéri és bel-
sõ építészeti munkáival emeli
a szakma színvonalát. Az ipar-
mûvész munkái között fellelhe-
tõk templomrácsok, kapuk, per-
selyek, ajtók, korlátok, fáklya-
tartók is. Az évek során számta-
lan esetben ismerték el magas
színvonalú vasmûvességét.

– 2001-ben a
díját, ezt követõen

2003-ban és 2006-ban
díjat

kaptam. A folytatás nem sza-
kadt meg, hiszen a késõbbiek-
ben elnyertem az

díját és a Par-
lamentben a

is. 2005-ben Népi
Iparmûvész címmel tüntettek
ki, majd két évvel késõbb Ta-
núsítványt kaptam, a rene-
szánsz kovács mûvészettel kap-
csolatosan – sorolta szerényen
a kovácsmester.

Magyar Mi-
nõség Háza

Kovács
Mûvészeti Mesterremek

Iparmûvé-
szeti Múzeum Kézmûvesség-
ért Alapítvány

Magyar Termék
Nagydíját

A kitüntetések, elismeré-
sek sokaságának köszönhetõ-
en sorra hívják kovácstalálko-
zókra, bemutatókra, többek
közt a budapesti Vízivárosban
lévõ épületek restaurálására is
felkérték. Tárlatai szerte az
országban megrendezésre ke-
rültek már, fõként Budapes-
ten, így az

volt több ízben, va-
lamint és

is.
– A közeljövõben a mun-

káimból kiállítás látható majd
a

valamint
ahol a szakmát ta-

nultam – életmû-kiállításra ke-
rül sor. E szakmának a rend-
szerváltást követõen ismét van
létjogosultsága, így most ta-
nulót is foglalkoztatok, akinek
napi szinten tudom átadni a
sok éves ismeretet és tapaszta-
latot – tudtuk meg a gránátal-
ma díjas kovácsmívestõl.

Régi idõkben a mestersé-
gek apáról fiúra szálltak, így
van ez Takács István esetében
is. Az iparmûvész fia itt, a za-
laszentbalázsi mûhelyben sajá-
tította el a vas megmunkálásá-
nak fortélyait, amit most

csiszol tovább.
A terv az, hogy idõvel átveszi
édesapja nagy múltú, hagyo-
mányos eljárással végzett, ma-
gas színvonalú tevékenységét.

Iparmûvészeti Mú-
zeumban

Szlovákiában Hor-
vátországban

Zalaegerszegen Falumú-
zeumban, Balatonal-
mádiban –

Luxemburgban

Török Irén

Hagyományõrzés és mûvészet egyben…

a Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja

Érdeklõdni: 92/393-577, 06/30/478-6485

Törzsállományból,
húsfajta 25-30 kg-os süldõk

november végi, december eleji
elvitellel

Ár: 550 Ft/kg,
beszámítok!

elõjegyezhetõk.

takarmánygabonát

Süldõk elõjegyezhetõk
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Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Az elõadássorozat támogatói

Akik még lélekben velünk vannak

rajnaimk@t-online.hu rajnaimiklos@drilltrans.hu
Helyszín

:
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Magyar
Olajipari Múzeum, MOL NyRt. ROTARY ZRt.,

, DRILL-TRANS
ZRt., Lemezkuckó, Nagykanizsai és Kiskunhalasi Csillagászati
Egyesület, Zala Megyei 56-os Hagyományõrzõ Egyesület, Össz-
magyar Testület, Magyar Világ, Magyarok Szövetsége, Zalai
Magyar Nemzeti Szövetség, Zalai Fürkészek Íjász Egyesülete,
Szent László Király Lovagrend, Magyar Hagyományõrzõk
Zalai Szövetsége, Zalatáj

:
, és ,

(Magdika) (Mag-
dika)

A hõsök történelmét mindig és minden korban a
hóhérok írják!

A szíved szabad, legyen bátorságod követni!

2010/2011. (3x7 = 21.)

18.00 Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata
(P) elméleti fizikus

vetítettképes elõadása

„
18.00 A hajdan volt kerek világban a mindenség

lélekrajzát valósította meg az ember
néplélek-kutató vetítettképes elõadása

„

Drábik János

-
: (Nagykanizsa,

Kálvin tér 4.)

Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül,
amely megrendelhetõ Horváth Zoltánnál (06-30-6002449)!

„
! „

Felelõs kiadó: Rajnai Miklós – Nagykanizsa

MAGYAR MÛ-
VELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM

Buda Ernõ Bors István Honty Márta Trombitás
István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Ká-
rolyné , Fekete Gyula, Rózsás Jánosné

, Darab Csaba, Síklaki István, Romhányi László,
Bodnár Attila, Kovács János, Rosta Sándor, Bátki József

Csak tiszta forrásból”
A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA

–

AZ IDÕ NEM MÚLIK - Mi a relativitás elmélet?

dr. Murguly György

AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE –

Molnár V. József

Fel kell hagyni azzal az önzésen alapuló nézettel,
hogy nem lehetnek igaz barátaink,

ha nincsenek igaz ellenségeink,
továbbá ha nem gyûlöljük azt amik nem vagyunk,

nem szerethetjük azt amik vagyunk. „ –

Rajnai Miklós

Halis István Városi Könyvtár

******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

AZ IGAZI SZABADSÁG A SZERETETBEN
VALÓ SZOLGÁLAT

„

december 3.

december 17.
a valóságos hit örök ”

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Bánffy Miklós-díjas bölcsész-magyar menekült

Helyünk az országban és a világban
Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem

(P)

„ Többé nem lehet kérdés, vajon
az agy modellezi-e a környezetét,
vagy sem: kell, hogy modellezze.”

M M K
Sz

*** ***

Dr. W. Ross Ashby

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves

családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.

agyar ûveltség incsestára
abadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Nagykanizsa

2010 2011/ .

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.


