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(Folytatás a 2. oldalon)

megyei közéleti havilap

Ha elolvasta, adja tovább!

(Folytatás a 2. oldalon)

„Megbántam, hogy a Fi-
deszre szavaztam”. Fészkel a
Facebookon egy csoport, amely-
nek tagjai az idézett mondatot
lájkolva közlik a nagyvilággal,
hogy úgy megbánták a Fidesz-
re adott voksukat, mint a kutya
azt, hogy kilencet kölykezett.
Tallózva a bûnbánók lajstro-
mát, rábukkanunk
nevére. Érsek Zsolt? A politi-
kától fertõzötteknek dereng
valami. Rémlik, hogy szocialis-

Érsek Zsolt

ta politikus az illetõ. Rákat-
tanva nacionáléjára, megerõsí-
tést nyer a sejtelem.

Érsek Zsolt valóban a szo-
cialista párt politikusa, azok
között sem a rendezvényekre
kellékeket cipelõk közül való.
1994-tõl a Magyar Szocialista
Párt országgyûlési képviselõje,
1998-tól tagja a párt országos
választmányának, 2004-2006
közt a kormányfõ önkormány-
zati tanácsadója volt, 2002-
2010 közt Hatvan város pol-
gármestereként funkcionált.

Érsek Zsolt most egy azok
közül, akik megbánták, hogy
tavaly a Fideszre szavaztak. Na,
bumm! – mondhatnánk. Érsek
Zsolt megbánta. Na és? Eggyel
több vagy kevesebb, nem oszt,
nem szoroz. Ám azzal a hirte-
lenséggel, ahogy hajdan tal-
past ugrottunk a Kanálisba,
beugrik, hogy miképp jött
össze 2010-ben a Fidesz két-
harmada.

Miután Érsek Zsolt mostan-
ra megbánta a voksát, nyilván-
való, hogy tavaly õ is a mostani
kormányzó erõre szavazott.
Gondoljunk bele, ha egy ilyen
szocialista potentát is, akkor a

A kétharmad titka

A kenyérgabona betakarítá-
sa, így a jövõ évi élelem biz-
tosítása az aratás nehéz mun-
kamentének eredménye. En-
nek tiszteletére rendezik meg
az immár hagyománnyá vált,
múltat idézõ nagyszabású kul-
turprogramot . A júliusi
nyárban, a XXIII. Göcseji ké-
zikaszás arató-és cséphadarós
cséplõverseny aratási étel-és
italbemutatóval és aratási fõzõ-
versennyel tarkítva várta a
résztvevõket, valamint az idelá-
togatókat. A falu sportpályáján
felállított hatalmas sátorban
gyülekeztek a régi arató szer-
számokkal felszerelkezett, nép-

Nován

A hagyományõrzés jegyében
Göcseji Aratónapok Nován

viseletbe öltözött csapatok és
a meghívott vendégek, akiket a
szervezõk lelkesítõ szavai kö-
szöntöttek. Elsõként a Zala Me-
gyei Közmûvelõdési Intéz-
mény igazgatónõje,

szólt az összegyûltek-
hez, aki e nap hagyományõrzõ
szerepét emelte ki, majd a há-
zigazda település polgármes-
tere üdvözölte a megjelente-
ket. , a térség
országgyûlési képviselõje a
Dunántúl legnagyobb ilyen
jellegû rendezvényeként jelle-
mezte és méltatta Göcsej ara-
tóversenyét.

Konczér
Katalin

Pintér László

Becsvölgyérõl nõi kaszással érkezett a banda.

Nyaraló politikusok

– A férjem képtelen kizökkenni az ellenzéki szerepébõl.
Minden nap benyújt egy módosító indítványt a menühöz a
büfésnek.
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(Folytatás az 1. oldalról)

kisebb sarzsik meg az egy-
szerû mezei szocialisták kö-
zül mennyien lehettek, akik
renegát módon a Fideszt se-
gítették hatalomra… Százan
voltak? Ezren, százezren? Még
többen?

Mindenesetre a Fidesznek
jó lesz módszeresen kémlelni
a politikai horizontot. Tornyo-
sulnak már a felhõk. Vészesen
fogynak a támogató szocialis-
ták – veszélyben a kétharmad.
Már Érsek Zsolt is elpártolt!...

f.l.

A kétharmad titka

A hagyományõrzés jegyében
Göcseji Aratónapok Nován

A dalos kedvû asszonyok a kész kévékkel.

A cséplõversenyben minden korosztály képviseltette magát.

– Nova célja idén is az volt,
hogy ez az értékes esemény a
falu életében mind nagyobb
hangsúlyt kapjon, amely pén-
tek este egy nyitóbállal vette
kezdetét. A község minden-
napjaiban több éve ez a leg-
jelentõsebb ünnep, hiszen ek-
kor jönnek a vendégek a csalá-
dokhoz, ezzel is színessé téve a
szürke hétköznapokat. Az anya-
gi feltételeket az önkormány-
zatunk önerõbõl és Leader
pályázat segítségével érte el. A
hagyományõrzõ csoportok fel-
kutatása, valamint a jutalmak
felajánlása a szervezõtárs Zala
Megyei Közmûvelõdési Intéz-
mény nevéhez köthetõ – hallot-
tuk polgár-
mestertõl.

A csapatok vidám dalok és
aratószerszámaik kíséretében
vonultak ki a falu határában
fekvõ búzamezõre, ahol a gon-
dosan kimért táblák közt el-
foglalták helyeiket. Munkához
láttak a kézikaszások és a ma-
rokszedõk, akik begyakorolt,
õsi módszerekkel kötötték ké-
vébe a napérlelte búzakalászo-
kat. Idõnként aratópálinka és
hazai kalácsok, pogácsák kós-

Lendvai Jenõné

tolásával szakították meg a régi
idõk e nyári tevékenységét.

– A benevezettek a megye
különbözõ részérõl jöttek el
hozzánk, valamint Somogyból
és a szomszédos Horvátország-
ból, Varasdról is. A rendezvény
célja többek közt a település jó
hírének ápolása, a hagyomány-
õrzés szép feladata, a falu éle-
tének felpezsdülése és gyara-
podása is egyben. E napnak a
keretében történik a község új
játszóterének átadása, vala-
mint a Vas megyébõl elindult
szép kezdeményezés, a magyar
föld egyesítése jegyében tör-
ténõ találkozás is – fûzte hozzá
a polgármester.

A kézikaszás - aratóverseny-
re 16 kis- és nagybanda jelent-
kezett, így a

, valamint a

, a

Lakhegyi Dalos-
kör, Nagykutasi Népdalkör,
Villámkezûek, Hottói törek-
võk, Betyárbanda Németfalu,
Muramenti Betyárok, Igaz-
gyöngy Hagyományõrzõ Egye-
sület Lakhegyi Ha-
gyományõrzõ Egyesület, Rádi-
házi Kisbanda, Gellénházi
Búzavirágok, Zalaszentiváni
Ifjúsági és Kulturális Egyesü-
let Göcsej-Szíve Nova, Ga-
mási Kultúrkör, Pórszombati

Rozmaringok, Becsvölgyei
Cserta Aratóbanda

KUD „MAK” Trnovec-MAK
Kulturális Egyesület

Erõss Antal

Pilise Tibor

, és a hor-
vát

. A jóízûen
elfogyasztott gulyást követõen
a cséplõhadarós ver-seny vette
kezdetét, ki kézi, ki muzeális
értékû gép segítsé-gével
tisztította meg búzáját, amibe
bekapcsolódtak kicsik és
nagyok egyaránt.

, a Teszöv titká-
ra által vezetett zsûri – az
aratás közben és befejeztével –
többek közt pontozta a tarló
magasságát és egyenletességét,
tisztaságát, a kéve egyenletes-
ségét és rendezettségét, a kö-
tözés, valamint a keresztek mi-
nõségét. E kritériumok figye-
lembevételével született meg a
múltidézõ verseny eredménye,
amelynek elsõ helyén a nagy-
bandák közül a németfalui Be-
tyárbanda végzett, amelynek
kaszása, a „Zala
megye elsõ kaszása” címet ér-

demelte ki. A kisbandák közül
a Lakhegyi Hagyományõrzõ
Egyesület munkája felelt meg a
kívánt feltételeknek. A cséplõ-
verseny nyertese a somogyi
Gamás község egyesülete lett.
A nap további részében foci-
mérkõzések, sokszínû kulturá-
lis mûsorok hagyományõrzõ
fellépõk közvetítésével, vala-
mint vásári forgatag, vidám-
park és kézmûvesek portékái
tarkították a szórakozási lehe-
tõséget. A kétkezi munka ün-
nepét az aratóbál és a tûzijáték
zárta, amely vasárnap sport-és
kulturális programokkal várta
a helyieket és a Novára láto-
gató vendégeket.

A vidám hangulatú nyári
napokban, gyermekek és fel-
nõttek egyaránt gondoskodtak
a hagyományõrzés nemes fel-
adatáról ott, ahol a Göcseji
Aratónapok immár messze föl-
dön híres eseménnyé váltak.

Török Irén
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Napok hordaléka…
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„Szép” új világ

Alaptörvények

A napilap szerint a Szex és
New York sztárja, Cynthia
Nixon menyasszonyával, Chris-
tine Marinonival és közös gyer-
mekükkel Budapestre érke-
zett. A hírt az mti híradása
alapján közölte a lap.

Néhány kérdésem lenne
annak elõrebocsátása után,
hogy Cynthia Nixon és „meny-
asszonya”, Cristine Marinoni
állítólag nõ.

Mi alapján döntötték el,
hogy ki a võlegény és a meny-
asszony?

Ki az apja és az anyja a kö-
zös gyermeknek?

Milyen biológiai csoda tör-
tént, hogy közös gyermekük
született? Errõl nem írt a lap és
az mti.

Az mti-nek nincs annál fon-
tosabb dolga, mint a repülõté-
ren „kukkolni” ilyen témában?

A színésznõ (az újság, s az
mti szerint) a Világ végéig cí-
mû film forgatására érkezett
Magyarországra.

Ez már valóban a világ vége.
Egy „szép” új világ kezdete…

„Verik a nyálukat” az euró-
pai és amerikai liberálisok a
magyar alaptörvény miatt. Te-
gyék… Nekem sem tetszik az
övék. Vegyük sorra!

Szeretném látni a német
alkotmányban, hogy mélysége-
sen szégyenlik magukat a két
világháború és gyarmatpoliti-
kájuk miatt.

Hiányolom, hogy sem Ang-
lia, sem Spanyolország, sem
Hollandia, sem Belgium, sem
Portugália, de még Olaszor-
szág sem foglalta bele alkotmá-

nyába a gyarmatokon elköve-
tett kizsákmányolás, emberte-
lenség miatti bocsánatkérését.

A demokrácia ügyeletes
„védõszentje”, az Amerikai Egye-
sült Államok sem kér bocsána-
tot az õslakosság kiirtása, re-
zervátumba zárása miatt alap-
okmányában. (Több millió in-
diánról van szó.)

Ausztria sem említi alaptör-
vényében, hogy szégyenli ma-
gát azért, mert a Burg elõtti
téren 1 millió bécsi fogadta
ujjongva Hitlert az anschluss
napján, 1938 márciusában.

Lehetne folytatni… Erre il-
lik: bagoly mondja verébnek,
hogy nagyfejû…

Baj van Vilmos herceg há-
zasságával… Egy internetes
ocsmányság írta ezt. A friss
házas Vilmos születésnapját
300 mérföldre tartotta meg
hitvesétõl. A rossz nyelvek sze-
rint azért, mert kihûlõben van
a kapcsolatuk.

Vilmos egyébként az angol
nemzeti légierõ mentõpilótája-
ként éppen ügyeletes volt…

Ott ennyire komolyan ve-
szik az ügyeletet.

Egy elképzelés szerint csök-
kenteni kellene az iskolában a
nyári szünidõ idõtartamát.
Azért, mert nagy gondot jelent
a szülõknek a gyermekek el-
helyezése.

Miért? Régen több volt a
munkahely, a gyerek, mégis
meg tudták oldani a gyerekek
vakációztatását. Ez a megjegy-
zés természetesen nem a régi
rendszer visszasírását jelenti.

Házassági „tanácsadó”

Vakáció-fogyókúra

Nem kellene minden-
nek akkora feneket keríteni!
Csak nevelni kellene a gyer-
meket…

Egy újsághír szerint a
Tesco elõnyben részesíti a
magyar gyümölcsöket.

Ez a hónap legjobb vicce…

Kánikula, szárazság, remény-
telenség a gombaszedõnek. A
valódi világban.

A tv-reklámokban viszont
arat a téma. A gépkocsik elfe-
lejtve, az ingatlanok sem tola-
kodnak, viszont az egészséges
babapopsi receptje, a hüvely-
és lábgomba elleni varázsszer
arat a televíziók, rádiók rek-
lámjában.

Gombaszezon van… káni-
kulában, szárazságban.

Nem tudom, hogy ennek a
repedtsarkú némbernek ki a
menedzsere, de jól csinálja a
dolgát. Már L. C. apja is sztár
lett a médiában: a szomszéd-
asszonnyal csalta a feleségét.
Valószínûleg nem ezért érzett
szégyene miatt döntött úgy a

A hónap vicce

Gombaszezon

Sztárok

lánya, hogy külföldön folytatja
pályafutását.

Vajon ki lesz ott kíváncsi L.
C.-ra? Nem tudni, de maradnak
még itt nekünk „valódi sztá-
rok”, mint például az IQ 20-as
A … szosz.

A gazdag Svédországot is
elérte a baj. Az Egyenlõség
óvodának nevezett kisdedóvó-
ban nincsenek kisfiúk vagy
kisleányok, csak barátok. Mind-
ez természetesen a nemi szte-
reotípiák elleni elõítélet
jegyében.

A szomszédos Finnország-
ban és Norvégiában meg dör-
zsölik a kezüket a férfiak.
Ugyanis egyre több a homokos
„férfi” a svédeknél. Szabad a
terep a hölgyeknél.

Bizonyos Balázs – média-
sztár – kellõ szerénységgel
nyal alá szponzorának. A hir-
detésben dicséri a portékát,
amin keresztül könnyebben
elérhetõ.

Mert – mint mondja – õ
közismert, tehát sztár, vagyis
fontos a kapcsolat.

Kinél?...

Jóléti társadalom

Szerénység

E.E.

EU-szkepticizmus

– Mondtam én, hogy betesz nekünk a határok átjárható-
sága. Ha a görögök csõdölnek, annak is isszuk a levét!
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Casting nyári munkára

– Köszönöm, kisasszony egyértelmûen meggyõzött az
egyedülállóan kivételes képességeirõl!...
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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.

Ára: Ft190

XXIII. évfolyam

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 22 éves lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

Évi 800 ezer pulyka és 3
millió csirke vágására és fel-
dolgozására alkalmas, 3400
négyzetméteres baromfiüzem
épül . A mintegy 120
fõt foglalkoztató baromfifel-
dolgozóban várhatóan már ok-
tóber közepén megkezdõdhet
a próbaüzem. A termelõi szö-
vetkezés révén létrejött vállal-
kozás részint a magyar mezõ-
gazdasági termékek és azok
feldolgozása miatt bír nagy je-

Pacsán

Jó példa a termelõi szövetkezésre
Pacsán épül az új Zalai Baromfifeldolgozó

lentõséggel, másrészt az egy-
másra épülõ takarmányterme-
lés, állattartás, élelmiszerfel-
dolgozás, valamint saját érté-
kesítés megmutathatja az utat,
hogy Magyarországon hogyan
éledhet újjá a mezõgazdaság és
az élelmiszeripar.

A beruházás segít a térség
égetõ foglalkoztatási gondjai-
nak orvoslásában is, ezt a szak-
minisztérium is méltányolta. A
Zalai Baromfifeldolgozó Kft.

sikerrel szerepelt a
mun-

kahelyteremtõ beruházási pá-
lyázatán, amelyet idén tavasz-
szal írtak ki. A 22 zalai pályázó
cég közül 7 nyert, ezek egyike
a Zalai Baromfifeldolgozó. A
cég 224 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást
nyert el a pacsai feldolgozó
üzem építészeti kialakítására,
feldolgozó technológia létesí-
tésére és informatikai rend-
szer kiépítésére. A pályázattal
kapcsolatos megállapodást

, a
Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ igazga-
tója és , a Zalai Ba-
romfifeldolgozó Kft. ügyveze-
tõje szentesítette kézjegyével
július 12-én, a félkész üzem-
ben megtartott sajtótájékoz-
tató keretében.

A rendezvényen
, a Nemzetgazdasági

Nemzet-
gazdasági Minisztérium

Ri-
mányiné Somogyi Szilvia

Bedõ Tibor

dr. Czom-
ba Sándor

Minisztérium Államtitkára kö-
szöntötte a megjelenteket és
méltatta a beruházás jelentõ-
ségét. országgyû-
lési képviselõ mondott elisme-
rõ szavakat: szerinte a beru-
házás legjobb helyszínéül vá-
lasztották Pacsát, a megye föld-
rajzi középpontját.

, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központjá-
nak igazgatóhelyettese munka-
erõpiaci szempontból világí-
totta meg a helyzetképet. A
rendezvény résztvevõit

, a megyei kormány-
hivatal fõigazgatója is meg-
tisztelte jelenlétével.

A megjelenteket végül az
üzem megtekintésére invitálta
Bedõ Tibor ügyvezetõ, aki ar-
ról biztosította a hallgatóságot,
hogy az üzem határidõre elké-
szül és teljesítik a megállapo-
dásban vállalt feltételeket.

Vigh László

Nika Lász-
ló

dr. Sif-
ter Rózsa

Farsang Lajos

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. épülõ üzeme számos munka-
helyet teremt a térségben.

Bedõ Tibor ügyvezetõ bemutatja az épülõ üzemet dr. Czomba
Sándor államtitkárnak.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése

szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

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

vezett túrát . A részt-
vevõk az egyesület tagjaiból és
azok barátaikból állt, akik már
több alkalommal motoroztak
együtt, illetve szerveztek ren-
dezvényt közösen. A túra, mint
a tavalyi is, célzottan a pünkös-
di csíksomlyói búcsú idejére
esett. Az idei szervezésben is
oroszlánrészt vállalt

az útvonal és a szállások
kiválasztásánál. Helyismereté-
ben, idegenvezetésében idén
sem csalódtak a résztvevõk!

Pünkösd hetén, csütörtö-
kön korán reggel Zalaegerszeg-
rõl indult a 13 fõs csapat,

csatlakoztak hoz-
zájuk hárman. Így már teljes
létszámmal vághattak neki a
hosszú útnak. A terveknek
megfelelõen

érintésével
lépték át a határt.
volt az elsõ terve-

zett látnivaló, a
lévõ

A 13 vértanú tiszteleté-
re emelt emlékmû teljes egé-
szében közadakozásból ké-
szült, és 1890-ben avatták fel.
1925-ben az emlékmûvet eltá-
volították, 2004. április 25-én
állították fel újra.

Az utat folytatva érték el
várát. A várlátogatás elõtt

Vass Károly idegenvezetésével
megismerkedhettek a hely tör-
ténetével, fontosabb esemé-
nyeivel, irodalmi kapcsolatával.

Zalai 76 Motoros Egyesü-
let

Erdélybe

Vass Ká-
roly

Fe-
nékpusztánál

Fehérvár, Buda-
pest, Kecskemét
Nagylaknál

Aradon
Megbékélés

Parkjában Szabadság-
szobor.

Déva

Motorral Csíksomlyóra
Rövid, de esõs út vezetett a

szálláshoz, .
Rövidnek tûnõ éjszaka után
reggeli, csomagolás és indulás
a végcélhoz,

. Hamar elérték a
által a várak

királyának nevezett
várát, ahol csodálatos

látvány fogadta a látogatókat.
Vajdahunyadtól Székelyudvar-
helyig esõben motorozták vé-
gig a távot.

A F bejárá-
sa után megtekintették a

A
hagyomány szerint a segesvári
csatában itt látták utoljára a
költõt.

A harmadik napon elérkez-
tek az út fõ állomásához, a
csíksomlyói búcsúra. A mise
felejthetetlen élményt nyújtott
mindenki számára, az idei év
mottója

” volt. A és a
közötti nye-

regben található Hármasha-
lom oltárnál megtartott szabad-
téri szentmise ünnepi szónoka

székesfehérvári
megyéspüspök volt. Az idei
évben is több százezer zarán-
dokot vonzott a búcsú.

Tervezett program az
meglátogatása volt

, valamint meg-
hívást kaptak a

a
lovagavatóra. A szertar-

táson új erdélyi barátokkal is-
merkedtek meg, ahol ismétel-

Csernakeresztúrra

Székelyudvar-
helyre Mik-
száth Kálmán

Vajdahu-
nyad

ogarasi-havasok
fehér-

egyházi Petõfi emlékmûvet.

„Mária által Jézus-
hoz! Kissomlyó-
Nagysomlyó-hegy

Spányi Antal

„Ezer-
éves határ”
Gyimesbükkön

Szent Gellért
Lovagrendtõl gyergyószár-
hegyi

ten tapasztalhatták a helyi em-
berek vendégszeretetét.

Az utolsó aktív motoros tú-
ra napján elõször

, majd felé
vezetett az út. Az elsõ megálló
a székelykeresztúri Petõfi em-
lékhely volt. A Gyárfás-kúriá-
ban Petõfi emlékszoba talál-
ható, mely arról vált híressé,
hogy itt töltötte a költõ az
utolsó estélyét, mielõtt a vég-
zetes segesvári csatába indult.
Az udvaron áll egy körtefa, ami
alatt az utolsó versét írta.

Az utat folytatva
érkeztek, ahol a

nézték meg. A kastély
1377-ben épült magyar
király engedélyével, a fõ fel-
adata a fontos kereskedelmi út
ellenõrzése és az idegen betö-
rések elhárítása volt. Fekvésé-
bõl adódóan a nehezen beve-
hetõ kastélyok közé tartozott.

Az utat Brassó felé foly-
tatták, itt a drótkötélpályás fel-
vonóval feljutottak a

ahonnan szikrázó nap-
sütésben csodálatos panoráma
tárult a szemük elé. A lábuk

Székelyke-
resztúrnak Brassó

Törcsvár-
ra „Drakula”
kastélyt

I. Lajos

Cenk-
hegyre,

alatt elterülõ város, a régi vá-
rosfal és bástyái, a

, sõt a távoli havasok
képe is örök emlék marad.

A 20 km-re fekvõ
lett az úticél, ahol a híres
erõdtemplomot szerették vol-
na megtekinteni. Ez csak kívül-
rõl sikerült, mivel sajnálattal
tapasztalták, hogy ezen a na-
pon zárva volt. Az erõd ismer-
tetõjét követõen éhesen indul-
tak haza a szállásra. Közben
megálltak a , az
1848-49-es szabadságharc egyik
utolsó csatájának helyszínén,
körbesétáltak a kopjafák kö-
zött, az ott lévõ csoportokkal
elénekelték a magyar és a szé-
kely himnuszt.

Másnap a kora reggeli éb-
resztõ után felé veze-
tett az út. Rövid pihenõ, aján-
dékok és emléktárgyak vásárlá-
sa után indultak tovább. Több
kisebb pihenõt beiktatva elha-
ladtak a mel-
lett, majd a át Ár-
tándnál érkeztek vissza Magyar-
országra.

Fekete
Templom

Prézsmár

Nyerges-tetõn

Korond

Tordai-hasadék
Király-hágón

A Petõfi-emlékmûnél…

Idén is százezrek zarándokoltak el Csíksomlyóra.

Idei érésû

keresünk napi piaci áron

történõ felvásárlással.

Elõzetes ajánlatokat

hétköznapokon várunk a

-os

telefonon 8-15 óráig,

a -es faxon,

a

e-mailon.

92/596-936

92/596-937

zalataj@zelkanet.hu

tüskéskörtét

Tüskéskörtét
vásárolunk!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A mint ismeretes –
majdhogynem félkatonai szer-
vezet. Legalábbis az volt, fény-
korában. Legendás pontossá-
gához órát lehetett igazítani, a
dolgozóinak fegyelme nem
tûrte a legkisebb rendbontást
sem. A menetrendek betartásá-
nak mai állásáról most ne is
szóljunk. Fajsúlyosabb problé-
ma az, hogy idõnként úgy tû-
nik, gazdátlan a MÁV vagyona,
ebek harmincadjára kerülnek
jelentõs értékek.

A fegyelem felpuhulása leg-
inkább azután következett be,
miután szétdarabolták a „vasu-
tat”, s a különbözõ gazdasági
társaságok bizonyos fokon ba-
ráti és rokoni szálak mentén
kapcsolódtak az anyavállalat-
hoz. A vasúti cégek egymás
közti megrendeléseiben és
azok igazolásában egyre na-
gyobb szerepet kapott az „üz-
let”. A szétdarabolt MÁV veze-
tése úgy tûnik, nem tudja és
talán nem is igazán akarja a ré-
gi fegyelmet fenntartani. Szám-
talan visszaélésre derült fény,
és ezek bizony köthetõk vasúti

MÁV –

Fõdarabok a hulladéktelepen
Feljelentés az eladott mozdonyalkatrészek ügyében

dolgozók, fõnökök praktikái-
hoz. Máig nem derült fény pél-
dául arra, hogy ki lehetett a
haszonélvezõje a Zalalövõn a
25 km vasúti sín feldarabolásá-
nak, amirõl korábban már ír-
tunk. És máris itt egy újabb
ügy, s reméljük, ez esetben elõ-
kerülnek az elkövetõk.

Belsõ forrásokból megtud-
tuk, hogy megszüntették a

, amely-
ben a legutóbbi idõkig a diesel
mozdonyok folyamatos üze-
melését szolgáló karbantartási
munkát végezték. Úgy tudjuk,
hogy a Romániában gyártott
Dacia M43 és M47 típusú, még
használatban levõ mozdonyok
javításával foglalkoztak. A fûtõ-
ház bezárásával a dolgozók a
környezõ, még mûködõ fûtõ-
házakban,

helyezkedtek el. A
megszüntetés kapcsán köny-
nyen elõfordulhatott a szocia-
lizmusban oly gyakori eset:
sok mindent el lehetett lopni,
mégsem hiányzott semmi. A
zalaegerszegi fûtõházból vél-
hetõen mozdonyok fõdarabjai

za-
laegerszegi fûtõházat

Celldömökön, Szom-
bathelyen

tûntek el kézen-közön, s fel-
tûntek egy fémhulladék-felvá-
sárló telepen. A dolgozók állí-
tása szerint õk csak a leltárban
nem szereplõ anyagokat kap-
ták meg és értékesítették vas-
hulladékként. Nos, ez lehet a
tipikus, állami vállalatokra jel-
lemzõ gondolkozásmód, amely
szerint létezhet „milliókat érõ
értéktelenség”. Értesülésünk
szerint annak ellenére történ-
tek értékesítések, hogy a MÁV
és a hulladékfelvásárlók közt
megállapodás volt érvényben,
miszerint a hulladékfelvásár-
lók értesítik a MÁV vezetését,
ha vasútfenntartással kapcso-
latba hozható anyagok értéke-
sítését kísérlik meg valakik.
Ám úgy tûnik, a hulladékfel-
vásárló cég dolgozói nem vol-
tak kellõ mélységben ismerõi a
MÁV eszközállományának, így
nem értesítették a vasutat.

Mindennek ellenére fény
derült rá, hogy jelentõs érté-
kek vándoroltak a hulladékfel-
vásárlókhoz. Értesülésünk sze-
rint folyik a rendõrségi eljárás,
s valószínûsíthetõ, hogy a nagy
értékû állami vagyonnak a
messze értékén aluli kiárusítá-
sa nem történhetett meg a ve-
zetõk tudta nélkül. Hogy kárt
szenvedett-e a MÁV, ha igen,
milyen mértékût, s milyen
szintig és pontosan kik felelõ-
sek a MÁV megkárosításáért, a
folyamatban levõ eljárás bizo-
nyíthatja be. Mi addig is utá-
najártunk. Szeretnénk egzakt
forrásból értesülni az ügy rész-
leteirõl. Kerestük a zegi ren-
dõrkapitányság kmb alosztá-
lyát, tudomásunk szerint õk fog-
lalkoznak az üggyel. Egyelõre
nem jutottunk információhoz,
csak ígérethez és hosszú, hosz-
szú szünethez, miután kértük
az ügyben értesülésünk sze-

rint eljáró százados kapcsolá-
sát. Ugyancsak kísérleteket tet-
tünk a MÁV illetékesei felé, de
ebben az irányban is lassan zö-
työg a vicinális.

zalaegerszegi állomásfõnök
elõször szolgálatkészen ígért se-
gítséget, hogy elérhessük a VBO
(a MÁV Vasútbiztonsági Osztá-
lya) illetékesét, majd ismételt
hívásunkra úgy módosította a
segítségnyújtást, hogy szíves-
kedjünk e-mailt írni a MÁV
Kommunikációs Igazgatóságára.

Bízunk benne, hogy választ
kapunk. Vannak ugyanis kér-
déseink. Például, hogy ponto-
san milyen alkatrészek eladásá-
ról, milyen értékrõl beszé-
lünk? Van-e mindennek nyoma
hivatalosan a MÁV dokumen-
tumaiban? A hulladékfelvásár-
lók tudták, hogy vasúti alkatré-
szeket vesznek át? Értesítették-
e a rendõrséget? Tudott-e az
eladásokról a vasút vezetése?
Tett-e valamelyik szervezet fel-
jelentést?

Mindezekre egyelõre nincs
válasz. Csak falak. Ám mi öreg
rókák a médiában tudjuk, hogy
minél nagyobb egy ügyben a
titkolódzás, annál inkább lehet
mögötte valami. Minél maga-
sabb a fal, annál nagyobb tit-
kokat rejthet, legalábbis annál
erõsebb az eltitkolás szándéka.
De Lukács óta azt is tudjuk:
„semmi sincs úgy elrejtve, hogy
elõ ne kerülne, és nincs titok,
ami ki ne tudódna.” Ezért a
vélekedésen túl, amint az ügy-
ben újabb fejlemény követke-
zik be, lejegyezzük olvasóink
számára. Ja, a lényeget ne fe-
lejtsük. Egy dolgot bizonyosan
tudunk. Született feljelentés az
ügyben. Úgy értesültünk, nem
a MÁV, de nem is a hulladék-
felvásárlók tették…

Németh Lász-
ló

Farsang Lajos

Mozdonyalkatrészek a hulladékok között. Úgy tudjuk, ezek
eredetét vizsgálja a rendõrség.

A képen szereplõ típusú mozdonyokat is javítottak a ma már
bezárt egerszegi fûtõházban.

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
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Négy nap, mintegy 220
km, 28 lelkes résztvevõ, ezek a
fõ számai a

közösség által szerve-
zett körüli kerékpáros
zarándoklatnak. Az út során
számos Balaton-parti látvá-
nyosságot megtekintettünk, min-
den nap kedves szállásadóink
voltak, akik lakásukban alvó-
helyet, udvarukban sátorhelyet
biztosítottak számunkra.

Az indulás elõtti napot
töltöttük, ahol

részt vettünk a szentmisén,
majd megtekintettük a

, ezután pedig ellá-
togattunk a

is. Este vendé-
günk volt
francia nemzetiségû, de Ma-
gyarországon élõ kerékpározó,
aki számunkra elképzelhetet-
len távolságokat tesz meg két-
kerekûjével. Beszélgetett ve-
lünk, majd biciklis élményei-
rõl szóló könyvét is dedikálta.

Másnap reggel kezdetét
vette a nagy út. Az elsõ napon
megtekintettük a

majd 65 kilométer tekerés
után megérkeztünk

a szállásunkra, ahonnan el-
kerekeztünk . Itt a
bencés atyák kalauzoltak min-
ket a templomban és a rend-
házban, s részt vettünk a szent-
misén és az atyák esti imádsá-

nagykanizsai An-
tióchia

Balaton

Keszthelyen

Feste-
tics-kastélyt

gyenesdiási ka-
landparkba

Jean Marie Cador

szigligeti vá-
rat,

Örvényes-
re,

Tihanyba

„Meghódítottuk a magyar tengert!”

gán is. Másnap korán indul-
tunk, s betértünk a

, ahol min-
denki kedve szerint kipróbál-
hatta az ott található játékokat.
Ezután hosszú emelkedõkön
való bicajozás után a magas
partról tekinthettünk végig a
Balaton végeláthatatlan vizén,
melyet a viharos szél nagy hul-
lámokban csapdosott a parti
köveknek.

Este megérkeztünk
, ahol a vacsora elköltése

után a helyi Antióchia közös-

balaton-
fûzfõi bob pályára

Siófok-
ra

ség tagjai fogadtak bennünket,
és adtak szállást éjszakára. A
következõ napon már sokszor
megálltunk, és ismerõs csalá-
doknál kaptunk egy-egy pohár
frissítõt, s arra is maradt idõ,
hogy fürödjünk a Balatonban.
Ez a nap ért
véget, ahol közösségünk tagja,

mutatott be szent-
misét a túra résztvevõinek. In-
nen másnap már ismét Keszt-
hely felé vettük az irányt. Út-
közben megnéztük a

található 400 éves

Balatonfenyvesen

Feri atya

Fenék-
pusztán

kocsmát, valamint a
töltöttünk pár

órát, ahol madarakat gyûrûz-
tünk. Keszthelyen már vártak
minket a helyiek, és megün-
nepeltük, hogy körbetekertük
a Balatont, valamint köszöne-
tet mondtunk a szervezõknek,
hogy megszervezték ezt az
élményekben gazdag progra-
mot számunkra.

Ez a túra mindenki számá-
ra nagy próbatétel volt. De az
Antióchia közösség jelszava,
miszerint fiatalok szolgálnak
fiataloknak, itt is megmutatko-
zott. Bárki elesett, azonnal se-
gítségére siettünk, s a lassan
haladót megvártuk, a szomja-
zónak inni adtunk. A közösség
jó helyszín a barátságok és sze-
relmek kialakulásához; szerete-
tet, megbecsülést és biztonsá-
got nyújt.

madárre-
zervátumban

Antal Zsolt

Sajtótájékoztatót szerve-
zett néhány napja

a , a
ifjúsági roham-

brigádja. A Deák téri Gödör
grádicsának tetejére összehí-
vott tájékoztatóra mintegy
nyolc újságíró sereglett össze.
A megjelent tudósítókat alig-
hanem a meghívón szereplõ,
figyelemfelkeltõ mondat von-
zotta az illusztris helyszínre a
dögmelegben.

A szocialista fiatalok imi-
gyen invitálták rendezvényük-
re a sajtó képviselõit: „Mivel
sajtótájékoztatónkon mondan-
dóink szemléltetésére fekáliát
és pirotechnikai eszközt is
használunk, így a megjelenést
a sajtó képviselõinek egyszerû,
ún. »játszós ruhában« ajánljuk.”

Az újságírók fantáziája be-
indult. Végre valami nem szok-
ványos. Fekália tálalása görög-
tûz kíséretében. Ez mán döfi!

Budapes-
ten Szocietas Magyar Szo-
cialista Párt

Amíg a fõnök ifjúszocia-
lista a Fidesz ifjúságpolitikáját
bírálni szándékozó, semmit-
mondó elõadását hallgatták,
váltig az ürüléket tartalmazó
vödröt, konténert, egyéb tár-
helyet szerették volna felfe-
dezni szag után, de legfeljebb
a verejtékezõ ifiszocik hõsza-
bályzó mirigyeinek kigõzöl-
gése terhelte tovább a Belvá-
ros szokványosan bûzös légte-
rét. Sz.r sehol. Kilövésre vára-
kozó petárdák erdeje sem volt
felfedezhetõ a szónok szû-
kebb környezetében. A meg-
jelentek egyre inkább arra
gondoltak, hogy átverés esete
forog fenn.

Mikor már végképp el-
vesztegetett idõnek tûntek a
forróságban eltöltött percek,
az addig funkció nélkül is erõ-
sen izzadó másik ifjúszocia-
lista zsebébõl elõkerült a pi-
rotechnikai eszköz. Egy ön-

gyújtó. A fõnök, miután kezé-
be vette a Fidesz ifjúságpoliti-
kai programjának borítóját,
megkérte „Sancho”-ját, hogy
segítsen annak enyészetbe
való küldésében. Õ igyekezett
lángra lobbantani az össze-
csavart papírlapot, ami a so-
kadik elvetélt kísérlet után
végre sikerült neki. A papír-
lap lobbot vetett s rõt lánggal
égett a Fidesz-program. Mivel
tûzoltót nem kértek az attrak-
ció biztosítására, a szónok,
mielõtt körmére égett volna,
a földdel tette egyenlõvé a
kormányzó párt ifjúságpo-
litikai elképzeléseit. Eltaposta
a nyomoréklángon égõ prog-
ramborítót.

Ennyi volt. A felajzott új-
ságírók csalódottan távoztak a
Gödörtõl. Se sz.r, se tûzijáték.

Pontosabban sz.r volt. Az
volt az egész. Szocietas…

f.l.

Defektes tûzszerszám, ganaj nélkül

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937.
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj

Együtt a csapat Siófokon…
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Tizennégy késszúrás
Felderítetlen bûntények Zalában

Sorozatunkban az eddig felderítetlen súlyos zalai
bûncselekményekkel – fõleg gyilkosságokkal – foglalko-
zik lapunk. Célunk elsõsorban az, hogy sok-sok esztendõ
múltával – az akkori tragikus történések felelevenítésével
– talán akad valaki, akinek végre megoldódik a nyelve,
felfrissül az emlékezete…, s a többi már a nyomozók fel-
adata és kötelessége.

Nem lehet, hogy egy emberi élet kioltása büntetlenül
maradjon. A gyilkosoknak bûnhõdniük kell!

Elõzõ számunkban egy 20 évvel ezelõtti zalaszent-
györgyi gyilkosságot idéztünk fel. Munkatársunk két
évtized elteltével ismét a helyszínen járt.

Ideje, hogy összegezzük a
fellelt ismereteinket a húsz
évvel ezelõtti véres hajnalról.
A képzeletbeli rekonstrukciót
képekkel szemléltetjük olva-
sóink számára. Ha valakinek
így jobban rémlene valami…

Sári néni lakásának alap-
rajzán látható, hogy a tettes
akár a mezõgazdasági út felõl,
akár az udvar felõl közelít-
hetett. Ismerõs lehetett a hely-
színen, tudhatta, hogy Sári a
konyhában alszik, így nyugod-
tan kutathat az átellenes utcai
szobában. Igen ám, de Sári

felriadhatott a szöszmötölésre
és kiment az elõszobába. Ott
futhattak egymásba, ahol aztán
a tettes – a személyének fel-
fedésétõl félve, vagy valamiféle
személyes gyûlöletbõl indíttat-
va – halálra szúrkálta a közép-
korú nõt.

A helyszínen ott maradt
valamennyi pénz. Még Sári
ausztriai útról megmaradt 600
schillingje is, és néhány tízezer
forint értékû takarékbetét-
könyv. Nem sok. Talán nem is
volt több. Talán nagyon sok
volt, hiszen a gyermektelen

házaspár és a megözvegyült
Sári is nagyon takarékosan élt,
s ezt az aprót csak megtévesz-
tésül hagyta ott a tettes, hogy
kizárható legyen a rablótá-
madás…

A mûholdas kép Sári házá-
nak közvetlen környékét mu-
tatja. A kávási keresztezõdést,
ahova azon a hajnalon meg-
érkezett ifjabb T. J, akit késõbb
a Zalalövõ felé vezetõ úton
láttak. A nagy kérdés az, hogy
mi történt, merre járt idõköz-
ben. Az elemzõ típusú olva-
sóink elmélyedhetnek benne,
például hogyan keresztezhette
a hajnal óta az õrház mellett a
Zala-rétre levonult marhacsor-
da a vasútállomás irányában
szaglászó nyomozókutya útvo-
nalát. Feltehetõ-e, hogy a csor-
da által elnyomott szagfoszlá-
nyok helyett csupán egy másik
szagnyomot követett a négylá-
bú? Hogy T. J. egyenesen ha-
zafelé vehette-e az útját, miu-
tán kiszállt abból a Trabant-
ból? Hiszen a faluban „Babi”-
ként ismert Császár Irén csak
ennyit látott – sajnos azóta
már elhunyt –, szembõl Krisz-
tina pedig csak a jajgatást hal-
lotta…, a többit egyelõre ho-

mály fedi. Elgondolkozhatunk
azon is, hogy a vasúti õrháznak
és lakóinak lehet-e az ügyhöz
egyéb köze is, mint a közelség.
Csupa olyan kérdés, amelyek-
hez lehet szava mindazoknak,
akik valamit láttak, halottak,
érzékeltek azon a reggelen.
Ideje, hogy megszólaljanak.

Feltevések sora kavarog
mindazok fejében, akik valaha
is foglalkoztak az üggyel. So-
kan voltak. Közülük többen,
akik tûzközelbõl ismerték meg
a történteket, egymáshoz ha-
sonlóan vélekednek. Sok víz
lefolyt azóta ott, az õrház kö-
zelében csordogáló Zalán, ám
nem múlt el annyi idõ, hogy
ne találnánk olyan bûnüldözõ-
ket, akik ma már nem a rend-
õrségen dolgoznak, de élén-
ken foglalkoztatja õket a két
évtizedes ügy. Hiába. A jó zsa-
ru civilben is, nyugdíjasan is
zsaru. Egyiküket, egy akkori
rendõrtisztet, akinek a nevét a
nyugalma érdekében nem tesz-
szük közzé, nemrégiben sike-
rült elérnünk.

A véleménye szerint a szó-
ba került vasutas egyszerûen
kizárható, mint elkövetõ. Vi-
szont a másik gyanúsított az
elsõ sorból – ifjabb T.J. – nagy-
nagy valószínûséggel lehetett
az elkövetõ. S ezt érezhetõen
nem valami személyi ellentét-
ként fogalmazza meg az infor-
mátorunk. A pontosság kedvé-
ért megemlíti, hogy idõsebb
T.J. nagyon arrogánsan visel-
kedett az eljárás során, vala-
hányszor kérdezték. A fia pe-
dig egyenesen agresszíven rea-
gált a kérdésekre a rendõri el-
járás során.

Aki nem vétkes, az tisztázza
magát és megy tovább – gon-
dolná az ember laikus ésszel.
De – kérdezzük meg csak az
ügytõl elvonatkoztatva – vajon
hogyan viselkedik az, akinek
magas helyrõl van támogatója,
aki tudja, hogy úgysem talál-
nak rajta fogást? Összehúzza
magát egészen picire, hogy
észre se vegyék, vagy épp el-
lenkezõleg, agresszív módon
szembeszegül az egyébként
ilyenkor normális eljárással?
Vélhetõen embere válogatja. A
szerényebbje az elõbbi, az ar-
rogánsabbja az utóbbi maga-
tartásforma szerint reagál.

Lehetett-e az idõsebb, vagy
a fiatalabb T.J. az elkövetõ? Az
idõsebbre informátorunk ha-
tározott nemmel felel. Olyan
sarokba szorítós keresztkérdé-
seket vetettek be annak idején
vele szemben, hogy elszólta
volna magát. A technikai esz-
közök bevetése sem hozott
eredményt. A következmény:
több zsaru hasonló vélekedé-
se – ne a „meggyõzõdés” szót

A tetthely mûholdas képe. 1. Sári néni háza. 2. A vasutas õrház, a gyanúba keveredett K. V.-ék
akkori otthona. 3. A fogorvosi rendelõ, ahova egy évvel korábban betörtek. 4. T. J.-ék háza.
5. A vasúállomás, ahol megállt a nyomkövetõ kutya. 6. Krisztináék háza, ahol hajnalban sikol-
tozást hallottak. 7. A szomszéd ház, ahol nem hallottak semmit. 8. Vassék háza, ahonnan „Babi”
látta azon a hajnalon a faluba érkezni T.J-t. u1. A Kossuth utca Zalaegerszeg felé vezetõ szakasza.
u2. A földút, ahonnan – egyik feltevés szerint – érkezhetett a tettes. u3. A Kossuth utca Zalalövõ
felé vezetõ szakasza. u4. A kávási összekötõ út, amerre elhajtott a T.J.-t hazaszállító Trabant.
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használjuk – ellenére nem
gyûlt össze annyi bizonyíték,
amennyit elegendõnek talált
volna az ügyész az elõzetes
letartóztatáshoz.

Az bizonyos, hogy az elkö-
vetõ eléggé biztos lehetett a
dolgában, már ami a bizonyít-
hatóságot illeti. A nyomokat
ugyanis tökéletesen eltüntette
valaki. Legalábbis az akkori
technika számára érzékelhetet-
lenné tette. Például még a víz-
csap is tökéletesen le volt tö-
rölgetve… Egyszerûen nem ta-
láltak értékelhetõ ujjlenyoma-
tot a rendõrök. Vagy bõven
volt ideje a tettesnek, vagy…
valaki járhatott idõközben, a
rendõrök megjelenéséig a tett-
helyen? Úgy tudjuk, hogy a
mezõgazdasági út felõli fürdõ-
szobaablakon sem maradtak
nyomok, textilfoszlányok. Már-
pedig egyik feltevés szerint
innen érkezhetett az elkövetõ.
Vázlatunk a tetthelyrõl, Sári
néni lakásának alaprajza ezzel
a feltevéssel készült. Ám az
abban az idõben magas szintû
bûnügyi vezetõként dolgozó
informátorunk szerint inkább
az udvar felõl, a bejárati ajtón
át, annak benyomásával jutha-
tott be a tettes. Hiszen ezek a
régi ajtók kisebb sérülés árán
benyomhatók voltak. Egy erõs
alkatú ember vállal is könnyen
benyomhatta. Ilyen sérülések
voltak is a nyílászárón, s a
zárnyelv meg volt görbülve. A
gyilkos eszköz nem került elõ.
DNS-vizsgálat abban az idõben
még nem létezett ezen a szin-

ten, így egyedüli bizonyíték-
ként talán csak a 43-44-es Tisza
cipõ nyoma maradt a padlón
és a véres ágynemûn. Vala-
mennyi esély tehát mégis
van… Csak szándék kérdése,

hogy valaki az új módszerek és
technikai lehetõségek birtoká-
ban újragondolja az ügyet.

Egyszer eljön az a nap.
Amikor megszólal az, aki még
tudja, mi történt azon a véres

hajnalon. Amikor megszólal az,
aki elkövette szörnyû tettét.
Amikor megszólal a lelki-
ismeret.

Dubajozás. Ezzel az új fo-
galommal gazdagodott szó-
kincsünk az elmúlt napokban.

A legújabb kori magyar
fogalomtárba beslisszant kife-
jezés lényegében annak a kez-
detektõl gyakorolt emberi te-
vékenységnek nyelvi megha-
tározása, amely nem a faj-
fenntartást szolgáló, hanem
két ellenkezõ nemû kétlábú
közötti, pusztán örömszer-
zés céljából való együttlétet
jelöli.

S hogy miért éppen duba-
jozás? Mi okból kapcsolódik
ez a koránt sem elhanyagol-
ható tevékenység Dubajhoz?

Egy a napokban kirobbant
botrány kapcsán került a köz-
beszédbe a kifejezés. Híre van,
hogy magyar lányok, volt szép-
ségkirálynõk, jelöltek, csúcs-
modellek, vagyis a honi ce-
lebvilág szemrevaló képvise-
lõi elõszeretettel járnak a gaz-

dag arab országba, egy kis
mellékesért.

A tevékenységet, amivel
széplányaink némi pluszhoz
jutnak, az egyszerû nép egy-
szerûen kurválkodásnak ne-
vezi. Az érintettek szerint
ilyesmirõl egyáltalán nincs szó.
Pontosabban van szó ilyesmi-
rõl. Õk is hallottak már arról,
hogy egyes lányok egy-két
millióért mindenre képesek,
a dús- és ötletgazdag arab fér-
fiak igényeinek kielégítése
dolgában. De ezek kizárólag
másokkal történnek. A bulvár-
lapok címlapjairól ismert ho-
ni hírességek (beszámolóik
szerint) jobbára dolgozni, a
szerencsésebbek nyaralni jár-
nak az egzotikus országba. A
dubajozás néven megjelölt te-
vékenység távol áll tõlük. Leg-
feljebb cseverésznek az olaj-
sejkekkel, táncikálnak velük
egy bárban, s az már a csúcs,

hogy meztelenül fickándozza-
nak a medencében. Prostitú-
ció az õ státuszukban? Fel
sem merülhet.

Legyen akárhogy, higgyük
el, hogy ezek a titkos férfivá-
gyainkat megtestesítõ höl-
gyek magyar népmesékkel
szórakoztatják az „ezeregy éj-
szakát” unó olajsejkeket. Higy-
gyük el, hogy forró trópusi
éjszakákon kötögetnek, eset-
leg hárfáznak a burnuszos
urak nagyobb örömére. S hogy
eme szalonképes szolgáltatá-
sokkal szép summát keres-
nek? Az õ szerencséjük.

Szerénységem csupán az
bosszantja, hogy amíg az Alik,
Mohamedek, Sarifok, sejkek,
emírek, kalifák magyar szép-
lányokkal hetyegnek a pál-
mák alatt, én majdnem négy-
százért tankolom a fûnyí-
rómat!...

f.l.

Ihaj Dubaj…!

A tetthely, Sári néni lakásának alaprajza. 1. Sári nénit az elõszoba ajtajánál találták meg.
2. Az ablak, ahol vélhetõen bemászott el elkövetõ. 3. A szoba, ahol az elkövetõ vélhetõen kutatott.
4. A konyha, ahol Sári néni aludt. 5,7. A tettes vélhetõ útja Sári néni megöléséig.
6. Sári néni útja az alvóhelyétõl a tettessel való találkozásig, megöletéséig.

Kiváló minõségû

várunk

ajánlatot eladóktól

.

Érdeklõdni:

92/596-936,

hétköznap 8-15 óráig,

illetve a

zalataj@zelkanet.hu

e-mailon.

vadkörtére

idei felvásárlásra

Kiváló minõségû

várunk

ajánlatot eladóktól

.

Érdeklõdni:

92/596-936,

hétköznap 8-15 óráig,

illetve a

zalataj@zelkanet.hu

e-mailon.

vadkörtére

idei felvásárlásra

Vadkörte-felvásárlás

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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Elfeledett évforduló (6.)
Tavaly volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sport-

egyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csend-
del „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.

Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeret-
nénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állí-
tani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.

Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak moso-
lyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

ZTE

Mintha a fenti sorokat akar-
ná nyomatékosítani az élet.
Pontosabban a halál. Alig több,
mint egy hónapja elhunyt

kosárlabda-edzõ. Aki
ismeri a sportág
és történetét, annak nem
kell magyarázni, hogy kirõl van
szó. Nevét nagybetûvel illik
írni, ha a ZTE

említést teszünk.
Hetvenhárom évet élt. Em-

lékezetes esztendõket töltött
Zalaegerszegen. A hazai króni-
kások mégis szûkszavúan mér-
ték a szavakat. A ZTE kosárlab-
da-csapatának közleménye alap-
ján három mondatban közölte

Var-
ga Ferenc

zalaegerszegi
pécsi

férfi kosárlabda-
sportjáról

a szomorú hírt, s egyben össze
is foglalta pályafutását a me-
gyei lap. A városi újság még en-
nél is fukarabb volt. Meg sem
említette halálát.

A sors kiszámíthatatlan,
szomorú játéka alakítja a 91
éves ZTE történetének felidé-
zését. Az eredeti forgatóköny-
vet felrúgva ugrunk idõben,
hogy aztán visszatérjünk majd
a 60-as évekhez. De Varga Fe-
rencnek most jár ez a fejezet!

Ha a vele kapcsolatos emlé-
keimet szeretném felidézni,
könnyû helyzetben vagyok.
Számos kiadványunk, köny-
vünk dolgozza fel a ZTE férfi
kosárlabda-csapatának történe-
tét. Elég csak ezekben lapozni.

Varga Ferenc kemény, szi-
gorú és egyenes ember volt.
Nem kellett kód mondatai
megfejtéséhez. Nála az igen az
igen, a nem az nem volt. Nem
a játékvezetõ, vagy a palánk
volt az oka a vereségnek, szen-
tül hitte, hogy a sikerhez a
szorgalmas, kitartó munka ve-
zet a tehetséggel párosulva.

1999-ben jelent meg a
címû kiadványunk a

Mér-
földkõ

A Varga-féle ZTE… Álló sor, balról: Szücs József, Ivánkovics, Varga Ferenc, Rózsás, Magyar
András, Monok. Guggolnak: Góczán, Vágvölgyi, Szücs László, Halász, Magyar Attila

Dr. Szalay Dénes szakosztályelnök köszönti Varga Ferencet.

ZTE NB I-be jutásának husza-
dik évfordulójára emlékezve.
Ebbõl idézzük fel Varga Fe-
renccel készült beszélgeté-
sünket:

„Ha Varga Ferenc neve szó-
ba kerül Zalaegerszegen, egy-
öntetû a vélemény: azokra az
alapokra, amit 1979-tõl kezdve
a ZTE-nél eltöltött idõszak alatt
lerakott, a késõbbiek során
nyugodtan lehetett építkezni.

Szigorú, kemény, de követke-
zetes edzõ volt. A munkában
nem ismert megalkuvást. Vi-
szont – s ezt még a legdörzsöl-
tebb, legvagányabb játékosok
is elismerték –, amit megígért
tanítványainak, azt be is tartot-
ta. S az adott szó hitelért – ha
kellett – küzdött a vezetéssel is.

Varga Ferencrõl, vele kap-
csolatban sok újat nem lehet
mondani a jubileum kapcsán
sem, hiszen azok az élmények,
amiket Zalaegerszegen hagyott,
még most is élénken élnek a
kortanú szurkolókban.

– Eltelt húsz év az NB I-es
bemutatkozás óta Zalaegersze-
gen. Mi jut legelõször eszedbe
errõl az idõszakról?

– A mai sportvilág talán
legkiszolgáltatott szereplõje az
edzõ. Ritka, hogy négy-öt vere-
ség után ne ülne össze a klu-
boknál a válságstáb, ne mozdí-
tanák el helyérõl a szakvezetõt.
Zalaegerszegen nagyszerûen
mutatkoztunk be az NB I-ben,
hiszen 36 ponttal legyõztük a
jó játékerõt képviselõ Orosz-
lányt. Aztán következett öt »ruha«.
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A szakosztály vezetése ösz-
szeült, engem is meghívtak.
Mindenki elmondta a vélemé-
nyét, én is kifejtettem, hogy
idõ kell a csapatnak. Idõköz-
ben Szücs Jóska játékengedé-
lye is megérkezett, szép lassan
beindult a gépezet. Példaérté-
kû lehet az akkori szakosztály-
vezetés türelmes, következetes
munkája a mai egyesületek
számára. A munkának elõbb-
utóbb eredménye lesz.”

1988-ben, az elsõ bajnoki
cím megszerzése után került
ki a nyomdából a
címû kötet, amelyben termé-
szetesen a bajnoki aranyére-
mig vezetõ út minden fontos
állomása szerepel. Azt is meg-
örökítette a krónika, hogy az
elsõ NB I-es szezon 9. helye
után az 1980/81-es bajnokság-
ban az 5. hellyel együtt a

is lett a ZTE.
Varga Ferenc így értékelte

ezt a szereplést:
„– Jó szereplésünk alapve-

tõ okának azt tartom, hogy
magyar viszonylatban sokat
dolgozunk. Hetente – a hétvé-
gi programtól függõen – 6-10
edzést tartunk. Játékosaim
sportszerûen élõ intelligens
emberek, akiket a jó értelem-
ben vett becsvágy fût, akik
eredményeket akarnak elérni,

Nagy csapat

„Vi-
dék legjobbja”

s ezért az edzéseket alaposan
ki is használják. Bizonyos
szemponttól szerencsénk is
volt: megúsztuk az évet ko-
moly sérülés nélkül. Nem
hagyhatom figyelmen kívül kö-
zönségünket sem, amely foko-
zatosan megszeretett bennün-
ket, így gyõzelmeinkkel együtt
növekedett mérkõzéseink láto-
gatottsága is. Nem volt közöm-
bös a játékosok számára, hogy
üres lelátók helyett zsúfolt
nézõtér elõtt játszottak.”

S egy újabb fontos állomás:
bemutatkozott a nemzetközi
kupaporondon a ZTE. A

elsõ fordulójában a
török ellen 14
pontos hátrányt ledolgozva Za-

Ko-
racs Kupa

Galatasaray

laegerszegen a tomboló kö-
zönség örömére Varga Ferenc
csapata 108-74-re nyert, s fo-
gadhatta a spanyol

. Zalaegerszegen – óriási
bravúrt végrehajtva 81-72-re
gyõzött a ZTE, de ez kevés volt
a szenzációhoz, a visszavágon
109-83-ra nyertek a spanyolok.
Ez 1982 õszén történt.

és ku-
pacsapata ellen érte el ezeket
az eredményeket egy magyar
kisváros csapata Varga Ferenc
irányításával. Azzal az edzõvel,
akit a kosárlabda-szakemberek
1982-ben az cím-

CB Zara-
gozát

Török-
ország Spanyolország

„Év edzõje”

mel díjaztak. Hogy fogadta ezt
Varga Ferenc? Ez is kiderül a
Nagy csapat címû könyvbõl:

„–Számított erre az elis-
merésre?

– Váratlanul ért. Azt hiszem,
ez a cím nem személyemnek
szól, hanem mindazoknak, akik
sokat tettek a sportágért Zala-
egerszegen.

– Az eddigi zalai évek milyen
tapasztalatokkal gazdagították?

– Minden feltételt biztosí-
tottak ahhoz, hogy dolgozni
tudjak. Akadtak könnyebb és
nehezebb pillanatok, szeren-
csére az elõbbiek voltak túl-
súlyban. A játékosokkal sike-
rült elfogadtatni a kemény
munkát, persze szerencsém is

volt annyiban, hogy a csapat
erõsségei – intelligens embe-
rek lévén – belátták: a fokozott
edzésmunka az eredményes-
ség elõfeltétele…

– További tervei?
– Jó hogy szóba kerül, így

mindjárt cáfolni tudjuk a plety-
kákat, hogy miért válok meg a
csapattól az idény végén. Szer-
zõdésem június 30-án lejár.
Már a bajnokság elõtt közöl-
tem a klub vezetõivel, hogy
nem vállalom tovább a csapa-
tot. Négy év nagy idõ egy
együttesnél. Utódomnak nyil-
ván más módszerei lesznek, s
ezek az új motivációk a csapat
elõrelépését segíthetik.”

Ahogy elõre jelezte, Varga
Ferenc az 1982/83-as bajnok-
ság végén távozott Zalaeger-
szegrõl. Abból a városból, aho-
vá még sokszor visszatért.
Utoljára 2009. június 20-án

találkoztunk , a
kapitány zalaszentgyörgyi há-
zában. 30 éves találkozóra jöt-
tünk össze, az elsõ NB I-es
mérkõzés emlékére.

Azt mondják, a múlt min-
dent megszépít. Ezt a korsza-
kot nem kell. Ez úgy volt szép,
ahogy volt. S bár az eltelt évti-
zedek nem múltak el nyomta-
lanul, Varga Ferenccel beszél-
getve úgy éreztem, hogy meg-
állt az idõ. A nem még mindig
nem volt, az igen pedig igen. A
munka, a fegyelem, a kitartás
még mindig legelöl szerepelt
Varga Ferenc értéklistáján.

Valami viszont mintha meg-
változott volna nála. Aligha-
nem többet láttam nevetni,
mosolyogni, mint korábban.

Zalaegerszegen töltött éveit
ez a találkozás tette teljessé.
Neki és nekünk is…

Szücs József

Ekler Elemér

Múltidézés a 2009-es találkozón: dr. Szalay Dénes, Varga
Ferenc és Monok István.

Újra együtt a csapat.

Tisztelettel emlékezünk rá…
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Partvonalon kívül…

Kádár

Szergej Ei-
zensteinnek Grigoríj
Csuhrajnak

Francois Truffaut

Ad-
rian Lyne 9 és fél hét

szerette a sakkot.
Még inkább a krumplilevest.
Ennél jobban csak a népet
meg a szocializmust. Mostaná-
ban derült ki, hogy a mozit is.

A MOKÉP filmarchívumá-
nak rendezése közben buk-
kantak a munkatársak egy
csaknem ezer tekercset tar-
talmazó filmantológiára, amely
a közlemény szerint az
MSZMP vezetõ funkcionáriu-
sai, s fõképp Kádár János szó-
rakoztatását szolgálták.

A filmek nagyon széles
skálát futnak be. A szovjet
film óriásainak,

és
alkotásai mellett

fellelhetõk
mozii, és számos amerikai
film is. A szerteágazó lista
tallózása közben a filmintézet
munkásai rábukkantak

címû
alkotására is.

Itt álljunk meg egy pilla-
natra!

Adrian Lyne moziját szem-
érmesen erotikus drámának
jelölik a lexikonok, de a való-
ság az, hogy a kemény sze-
xuális töltésû jelenetek miatt
nyugodtan a szoftpornó kate-
góriába sorolhatjuk a filmet.

A szocializmus korszakára
jellemzõ volt a szinte kötele-
zõ érvényû prüdéria. Most
viszont kiderült, hogy amitõl
az elvtársak óvták a népet,
abban azért õk dugva, privát
vetítéseken megmerítkeztek.

Hagyjuk kicsit szárnyalni
a fantáziánkat! Megjelenik
elõttünk, amint egy dohány-
füstben fürdõ, kimerítõ KB-
ülés után a párt vezetõ
funkcionáriusai beülnek a
moziterembe, s izzadó te-
nyérrel nézik, ahogy a férfi
fõszereplõ,
feje eltûnik
combjai között…! Brr.

Nesze neked szocialista
erkölcs!

Mickey Rourke
Kim Basinger

f.l.

Régi idõk mozija

Hol vannak a magyarok?

Megmagyarázhatatlan dön-
tés

A nemzetközi összetételû
ZTE felkészülését zavarta a sok
sérülés. Még szerencse, hogy
nem kellett tétmeccset játszani.

Szóval kórház volt az Októ-
ber 6.-ika téren. Diósgyõrben
ennek megfelelõen jól elverték
a Csank-csapatot. Erre mondhat-
ják: ezt az eredményt magyar
játékosokkal is elérhettük volna.

Nem értek egyet a huho-
gokkal, ha igaz az értesülésem.
Nagy Ferenc klubtulajdonos
szerint ugyanis olcsóbbak a
külföldi játékosok, mint a ma-
gyar „titánok”.

Valami azt súgja, hogy higy-
gyek és részben igazat adjak
Nagy Ferencnek. S megkérdez-
zem: hol vannak a magyar játé-
kosok, hol a magyar utánpótlás?

A mélyponton…

Szokás szerint sok újat, s
fõleg rendet, színvonalemelke-

dést ígért az MLSZ vezetése az
új bajnokság elõtt. S nyilván a
következetességet is fontosnak
tartják az illetékesek.

Nehéz hinni ezeknek az
ígéreteknek, ha már a sze-
zon elején – még meg sem
kezdõdött a bajnokság – egy
olyan döntést hoztak, amit
nehéz lenne megmagyaráz-
ni. Kupacsapataink (lapzár-
takor még a visszavágók
elõtt voltunk – szerk.) közül
egynek engedték, kettõnek
nem a bajnoki mérkõzés el-
halasztását kupakötelezettsé-
ge miatt. A negyedik nem
kérte.

A kivételezésnek semmi
alapja, hiszen a Videotonnak
semmivel sem sûrûbb a ver-
senyprogramja, mint a másik
három kupacsapatnak. Ráadá-
sul a Videoton Klagenfurt után
otthon fogadta a Sturm Grazt,
az FTC és a Paks Norvégiába, a
Kecskemét Kazahsztánba uta-
zott a visszavágóra.

Érti valaki ezt a döntést?
E.E.

Rovatunk a közéletben
tapasztalható nyelvi ostobasá-
gokat ostorozza. Lehet, hogy
falra hányt borsó a törekvé-
sünk, de ha csak egy érin-
tettet is „megtérítünk”, már
nem volt hiábavaló a fára-
dozásunk.

A Hír TV-ben hangzott el
ez a változatos, „igényes” mon-
dat: „Mekkora veszélyt jelent
a sugárveszély?”

Veszélyben

Nem ártana forgatnia a
szerkesztõnek a magyar szi-
nonimaszótárt.

A Kossuth Rádióban hal-
lottuk minap egy vendéglátó-
ipari vezetõ szájából: „Hatvan
darab szakács- és 30 darab
cukrásztanulónk van”.

A 100 darab Rákóczi tú-
rósról és Rigó Jancsiról nem
is beszélve…

Darabszámban mérve

-e-

Falra hányt borsó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Nyári szín

– Látja Apátiné, magának az a baja, hogy drága a szolá-
rium, nekem meg fáj a derekam a kapálástól...

- Göcsej védjegyes termékek: aszalványok, lekvárok,
mézek, tészták, tökmagolaj, dió és mákolaj

- Zalai Farkas-pálinkák, borok
- Házi készítésû hentesáruk, tejtermékek, szörpök,

ivólevek, savanyúságok, befõttek
- Kecske tejtermékek

„EGYÜNK HELYIT, VEGYÜNK HELYIT!”

Zalaegerszeg, Dísz tér 6/A.

Nyitva tartás: H. - P.: 6 - 18 -ig

Sz.: 6 - 13 -ig
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0 0 0 0

Helyi termelõk termékeinek forgalmazása

Zalai és környékbeli termelõk termékei
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