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megyei közéleti havilap

Több mint fél évszázad ré-
giségben valami elképzelhetet-
len, a józan gondolkodást
messze túlhaladó történések
reszkettették meg a változha-
tatlannak tûnõ világot.

egy békés, a lengyelek melletti
szolidáris tüntetésbõl viharban
terjedõ tûzként lángolt fel a
sztálinista alapvetésen regná-
ló, népnyúzó
elsöpörni akaró forradalom.

Az akkori „helytartótanács
reszketni méltóztatott”, majd –

1956.
október 23-án, Budapesten

Rákosi-rendszert

Véráztatta macskaköveken virult ki a szabadság
1956 emlékezete

maga mögött érezvén a szovjet
szuronyokat – lövetett, s a kez-
detben a rendszer békés meg-
reformálásáért indult tüntetés
átcsapott fegyveres harcba.
Egyre-másra alakultak meg a
szabadságharcos csoportok, s
héroszi küzdelem kezdõdött a
hazai kommunizmus védereje,
az ÁVO, és a rendszer védel-
mére harcba küldött megszál-
ló szovjet hadsereg ellen.

Dávid és Góliát csatája zaj-
lott a pesti utcákon. „Dióverõ”
puskákkal, „Molotov-koktélok-

kal” felszerelt felkelõk harcol-
tak a szovjet szoldateszka tank-
jaival támogatott rákosista véd-
erõvel, az ávósokkal szemben.

Szabadságharcosok kiömlõ
piros vére áztatta napokig a
pesti utcát, s megtörtént a vi-
lágot ámulatba ejtõ csoda: gyõ-
zött Pesten a forradalom! A
forradalmi hevület végighul-
lámzott az országon. A legki-
sebb faluban is elzavarták a ré-
gi rend kiszolgálóit, s valami
régen nem tapasztalt eufóri-
kus érzületben kezdõdött meg
Magyarország új, valóban de-
mokratikus rendszerének új-
raálmodása.

Amikor már úgy tûnt, hogy
végérvényesen kivirult a sza-
badság – jött a kádári árulás. A
szovjet tankok ismét elözönlöt-
ték a fõvárost, és a legendássá

Hétfõn reggel kilenc óráig
várta a szo-
cialista párt elnöke, hogy frak-
ciótársai ellássák kézjegyükkel
azt a nyilatkozatot, hogy a szo-
cialista parlamenti frakcióban
kívánnak-e maradni a jövõben.

Az aktust az a körülmény
indukálta, hogy egyre nyilván-
valóbbnak tûnik

Mesterházy Attila,

Gyurcsány

Pillanatnyi Gyurcsány
Ferenc

Demokratikus
Koalíció Platform

f.l.

távozása a szocialista
pártból. Mesterházy tisztán sze-
retne látni a tekintetben, hogy
mennyien követik majd a volt
miniszterelnököt a frakcióból.

A jelzett idõpontig – egy ki-
vétellel – valamennyi frakció-
tag aláírt Mesterházynak. A
Gyurcsány-féle

tagjai is el-
látták kézjegyükkel a doku-
mentumot. Kiderült viszont,
hogy õk úgy értelmezik aláírá-
sukat: jelenleg a szocialista
frakcióban kívánnak „mûködni”.

Maga Gyurcsány Ferenc
úgy fogalmazott, hogy pillanat-
nyilag a szocialista frakció tag-
ja, de aláírása nem jelenti azt,
hogy mindig így lesz. A „nagy
kombinátor” a jelek szerint a
végletekig spannolja Mesterhá-
zy idegeit, akin póker-arcú nyi-
latkozatai ellenére jól látszik a
„pillanatnyi” Gyurcsány okozta
feszültség.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A „pesti srácok” legendássá
váltak.

lett „pesti srácok” halálmegve-
tõ hõsiessége ellenére, a mér-
hetetlen túlerõ gyõzedelmes-
kedett a felkelõk felett.

A pesti macskaköveket áz-
tató véráldozat mégsem volt
hiába való. Egy maroknyi nem-
zet példát statuált hõsiesség-
bõl, bebizonyította, hogy nincs
az a zsarnokság, amelyet egy-
akaratú, együtt dobbanó szívû
nemzet nem tudna megtörni.

F.L.

Kinn is vagyok, benn is
vagyok...

A szerzõ illusztrációja
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Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2 2011. október 20.Zalatáj

A
ven-

dége volt okle-
veles gépészmérnök-geofizi-
kus, október 14-én Nagykani-
zsán, a Halis István Városi
Könyvtárban.

Ali bácsi 1922. január 18-án
Budapesten született. Szereti
kihangsúlyozni, hogy Budán.
Kettõs anyanyelvû lett, mert a
családban a német volt a meg-
határozóbb gyermekkorában.
A piarista gimnázium után a
mûegyetemre iratkozott be és
a viharos idõkben, 1944-ben
Németországban, Drezdában
fejezte be az egyetemet. Az
egyetemi évek alatt két alka-

Magyar Mûveltség Kin-
csestára Szabadegyetem

Jesch Aladár

Ilyen a bányász élete…

lommal dolgozott a MAORT-
nál, mint gyakornok. 1945-ben,
hazatérésüket követõen szin-
tén a MAORT alkalmazottja
lett, mint gépészmérnök. A 40-
es évek végén Franciaország-
ból a társaság vásárolt egy
Schlumberger mérõberende-
zést, ezzel a további életét meg-
határozta a geofizika. Részt
vesz az eszközök és a mûsze-
rek fejlesztésben, majd a ma-
gyar berendezések gyártásá-
ban. Rendszeresen ír elméleti
és gyakorlati alkalmazásban
hasznosuló tanulmányokat és
cikkeket. Aktív a nemzetközi
szakmai cikkek gyûjtésében és
gondozásában. Ír egyetemi

jegyzetet és tanít a mûszaki
egyetemen, rendszeresen for-
dít szakcikkeket. A középisko-
lában kezdett el kosárlabdázni,
majd az egyetemi válogatott
tagja lett és a fõiskolai világ-
bajnokságon a negyedik helye-
zésig jutottak el. Nagy szere-
tettel mesélt családjáról, fele-
ségérõl, Gizella asszonyról (aki
testnevelési egyetemet végzett
tanár volt) és gyermekeirõl, az
unokáról, valamint az ükuno-
kákról.

Jesch Aladár a történelem
viharában nem könnyû úton,
de emberhez méltó módon,
nagy önfegyelemmel élt sze-
retteivel és munkatársaival. A
vallomásértékû beszélgetésre
sok neves szakember is eljött:

geofizikus,
geofizi-

kus, olaj-
mérnök,
olajmérnök és ,

dr. Paulik Dezsõ
dr. Megyeri Mihály

dr. Schall István
dr. Szabó György

felesége Bihari

László Udvardi
Géza Török Ká-
roly Szlávik Tibor

Buda Ernõ

Kiss László

Rajnai Miklós

geofizikus,
olajmérnök,

olajmérnök,
olajmérnök és sok régi kol-
léga, ismerõs.

Szlávik Tibor vezette a be-
szélgetést, amely egy csodála-
tos szakmai és emberi utat tett
láthatóvá. Ali bácsi emberi sze-
lídsége és szellemi frissessége
lenyûgözte az érdeklõdõ kö-
zönséget.

A Magyar Mûveltség Kin-
csestára Szabadegyetem Szel-
lemi Tanácsadó Testülete dön-
tése értelmében két díjat ad-
tak át. A Magyar Mûveltség Díj
új tulajdonosai Jesch Aladár
gépészmérnök-geofizikus és
néhai gyémántdip-
lomás bányamérnök. A díjakat

vegyészmérnök, a
szabadegyetem egyik szerve-
zõje, Udvardi Géza olajmérnök
és , Bánffy Mik-
lós-díjas bölcsész adta át.

Jesch Aladár is megkapta a
rangos elismerést.

Buda Ernõ leánya, Korondi
Ildikó a díjjal.

2011. augusztus 18-án meg-
jelent számunkban már beszá-
moltunk arról, hogy büntetõ-
eljárás folyik
MSZP-s zalaegerszegi önkor-
mányzati képviselõ, volt ország-
gyûlési képviselõ ellen. A cikk
honlapunkon (www.zalatajkia-
do.hu) most is olvasható.

Bõ egy hónappal késõbb –
lapzártánk után – hozták nyil-

Kiss Ferenc

Vádemelés az MSZP-s képviselõ ellen
vánosságra, hogy az ügyészség
csalás és magánokirat-hamisí-
tás miatt vádat is emelt a szo-
cialista képviselõ ellen.

Az ügyre a késõbbiek során
részletesen visszatérünk.

A jogerõs bírósági íté-
letig mindenki ártatlannak
tekintendõ.

Veterán MSZMP-s

– Most látom csak, mekkora mázlim volt, hogy nem jutottam
elõbbre a pártban. A végén még lefaragnák a nyugdíjamat!

A adta
tudtunkra, hogy az adóhi-
vatal idén augusztus végéig
1,8 milliárd forint visszaigé-
nyelhetõ adót törölt elévülés
miatt.

A kétmilliárd forintot kö-
zelítõ összeg igencsak meg-
döbbentõ nagyságrend a
mostani idõkben. Szinte hi-
hetetlen, hogy ekkora pénzt
csak úgy otthagytak az adó-
zók az államnak, fene bánja!
alapon. A

) közlésére
hivatkozva azt írja a lap, hogy
az emberek egyre kevésbé
figyelnek az adójukra. Míg
2008-ban csupán 300 millió
forintot hagytak az adózók az
államkasszában, ez az összeg
alig egy év alatt 700 millióra

Magyar Nemzet

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV

emelkedett. A tendencia cá-
folni látszik, hogy a magyar
ember mindenféle furmá-
nyos módon igyekszik kibúj-
ni az adózás alól. Sõt! A jelek
szerint sokan egyenesen örö-
müket lelik az állami büd-
zsé duzzasztásában, olyany-
nyira, hogy önként és dalolva
túlteljesítik a rájuk rótt pen-
zumot.

Persze valószínûbb az,
hogy a rengeteg pénz „oda-
romlásának” krónikus feledé-
kenység vagy puszta slend-
riánság az eredõje. Ezek az
eminens adózók valószínûleg
megengedhetik maguknak,
hogy néhány százezerre, mil-
liócskára rá se rittyentsenek.

Kicsire nem nézünk…
f.l.

Eminens adózók
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Esélyegyenlõség

Demokrácia…

Grizzly ölt vadászt az ame-
rikai Montanában. A jóember
feketemedvét akart elejteni
társával, aki meglõtt egy fiatal
állatot. A feketemedvének hitt,
megsebzett grizzly rátámadt a
vadászokra, egyikük életét a
mentõk sem tudták meg-
menteni.

Szép sport a vadászat. Néha
az esélytelenebb fél is felül-
kerekedhet. Többnyire a va-
dásznak, ritkán a kiszemelt
vadnak van esélye. Ezúttal az
utóbbi történt.

A grizzly bizonyára nem
pózolt a kiterített vadász mö-
gött, lábát (bocsánat mancsát)
az áldozatra rakva. Mint az
esetek túlnyomó többségé-
ben a vadászok (emberek)
szoktak…

Havas Szófia, az MSZP
fõvárosi frontembere szerint
ami ma Magyarországon tör-
ténik, az egy banánköztársa-
ságban elfogadható, demokra-
tikus országban nem.

Havas Szófia az 1956-os for-
radalmat ma is ellenforrada-
lomnak tartja, így bizonyára
megfellebbezhetetlen az állítá-
sa a demokráciával kapcso-
latban.

Ez a Havas Szófia egyéb-
ként csekély 600 ezer forintot
kapott a rossz emlékû Horváth

Napok hordaléka…
Ágnes egészségügyi miniszter
tárcájától havonta szakérté-
séért.

Ez ám a demokrácia. A ba-
nánköztársaságról nem is be-
szélve. Ezt nyögjük ma is, s
még évtizedekig.

Betlen Jánost, a közszolgá-
lati televízió sztárriporterét is
utolérte a késõnyári kánikulai
gutaütés. Szeptember 19-én reg-
gel az MTV reggeli mûsorában
ezt találta mondani: „Hamaro-
san megtudjuk, hogy kit tisz-
telhetünk abban az emberben,
aki a csepeli gyilkosság gyanú-
sítottja.” (Az elevenen elteme-
tett emberek gyilkosáról van
szó – a szerk.)

Nehéz szavakat találni…

Az egyik újság nyilvános-
ságra hozta – nettó árbevétel
alapján – a legeredményesebb
hazai cégek listáját. „Apró”
szépséghiba, hogy az elsõ 10
között egyetlen valódi magyar
cég sem szerepel.

Nem tudom, hogy miért
éppen most lett téma a megyei
napilapnál Zalaegerszeg és
Nagykanizsa vélt vagy valós ri-
valizálása, amikor e két város
éppen eléggé el van foglalva a

Tudathasadás

Lista…

Rivalizálás

maga gondjaival, mint azzal,
hogy egymással acsarkodjon.

A közszolgálati televízió
hétfõ reggeli (17-én) sportmû-
sorában azonban a riporter
kinyitotta az oxigénpalackot az
alvó parázsra. A következõket
találta mondani az Újpest-ZTE
focimeccs összefoglalója elõtt:
A két nagymúltú, de gyengén
szereplõ fõvárosi csapat össze-
csapásán…

Mit szóltok ehhez kani-
zsaiak! Nem elég, hogy Eger-
szeg „csináltváros”, ráadásul a
fõváros része is. Vajon hánya-
dik kerület lehet? A tabellára
tekintve a XVI.

S attól tartok, hogy az is
marad a bajnokság végéig.

A szebb napokat megélt
magyar súlyemelés idei baj-
nokságát rendezték Kecskemé-
ten. A színvonalról és az ér-
deklõdésrõl mindennél többet
elmond, hogy néhány súlycso-
portban elég volt dobogóra
állni, fogásnemenként egy ér-
vényes gyakorlatot bemutatni.
Aranyérem lett a jutalma az
egyetlen indulónak.

Nesze neked, magyar sport!

Rangon alul

E.E.

Variációk…
Rákosi Mátyás: Aki nincs velünk, az ellenünk van.
Kádár János: Aki nincs ellenünk, az velünk van.
Grósz Károly: Aki ellenünk van, az is velünk van.
Gyurcsány Ferenc: Aki még mindig velünk van, az nincs magánál.

Áthárítás

– Azt mondja, hogy öt dekával kevesebb a tepertõ?
Nekem reggel óta ötezerrel ugrott meg a frankhitelem!

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

A vadászszerencse forgandó…

Rajz: Farkas László

Rajz: Farkas László

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok készítése,

szerkesztése megbízhatóan,
gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Rovatunk a közéletben ta-
pasztalható 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.

itt a fiam – hangzik el a
televízióban. pedig a fiam
autója – tehetnénk hozzá.

Szerintem a fiam még
mindig Õ. Vagy változott vala-
mi? Mert akkor szóljanak!

A közszolgálati televízió
rutinos riportere mondja a
Paks-DVTK labdarúgó - mér-
kõzésen:

Sajnos a közönségzaj
nem nyomta el ezt a nyelvi
förmedvényt. Voltak vagy
ezren…

Ki micsoda?

Alkalom szüli a nyelvtörõt

Ez
Õ

„többedik alka-
lommal”.

Egyeztetés

Bubolás

Döntenek
törvényekrõl

e.e.

több sarkalatos
– mondja a tele-

vízió mûsorvezetõje a Parla-
ment Õszi ülésszaka elõtt.

Talán a helyes nyelvhasz-
nálat is ezek között szerepel.

Ennyire tájékozatlanok
azért nem lehetnek ezek a ri-
porterek. Visszatérõ ostobasá-
guk a focimeccsek közvetíté-
sénél, hogy X megbubolja Y-t.
Mármint felugrásnál ütköznek.

Ha már a szerkesztõk nem
világosítják fel ezeket a jóem-
bereket a bubolás mikéntjé-
rõl, javaslom, hogy nézzenek
körül a baromfiudvarban. S
ha még ez sem segít, hát… A
hirdetések között idõnként
feltûnnek pajzán ajánlatok.
Bubolásra is…

Nem focimeccsre hívják a
partnereket.

Falra hányt borsó?

Kezd komolyra fordulni a
dolog:
gyanúsítottként hallgatta ki az
ügyészség a
ügyében felmerült umbuldák
eshetõsége kapcsán.

A politika rezdüléseire fo-
gékony polgárok szegrõl-vég-
rõl ismerik a part-
jára tervezett kaszinóváros meg-
hiúsulásának sztoriját, ezért
erre itt kár lenne a szót vesz-
tegetni.

Amiért e sorok pötyögteté-
sébe fogtam, annak okozója
nem más, mint azok a reak-
ciók, amelyek az ügyészségi el-
járást kísérik.

Miközben kormánypárti ol-
dalról folyamatosan kinyilat-
koztatják, hogy támadhatatlan
bizonyítékok vannak az ügyész-
ség birtokában, amelyek Gyur-
csány érintettségét igazolják,
a szocialisták gyalázatos, ez-
idáig példátlan koncepcióról
beszélnek.

A volt miniszterelnök ügyész-
ségi kihallgatásának idejére a

Gyurcsány Ferencet

sukorói telekcsere

Velencei-tó

Koncepció(h!)
szimpatizánsok tüntetést szer-
veztek a testület épülete elé,
hogy oly módon is kifejezzék
határtalan szolidaritásukat,
együttérzésüket. Az egy MTK-
meccs nézõszámát nem meg-
haladó tömegben feltûntek a
szocialista párt ismert arcai,
azok a vezetõ politikusok is,
akik nem éppen „fogyasztói” a
Gyurcsány-féle téziseknek, sõt
kifejezetten ellenfelüknek te-
kintik a volt kormányfõt. Van-
nak vitáik a párt és a baloldal
szerepérõl, jövõjérõl, de a szo-
lidaritás felülírja ezeket a né-
zetbeli különbségeket – fogal-
mazott ilyenformán a párt el-
nöke, .

A demonstráción termé-
szetesen jelen volt Gyurcsány
édesanyja, és fe-
lesége, is. A
meglehetõs média-rajcsúr mel-
lett zajló demonstráción az
egyik riporter Klára asszony
közelébe jutva, kíváncsi volt
Gyurcsányné véleményére fér-
je meggyanúsításának ügyé-

Mesterházy Attila

Katus mama
Dobrev Klára

ben. A volt First Lady párás
szemekkel, de mély meggyõzõ-
dést sugallva válaszolta, hogy
„…ennek a koncepciós pernek
nagyon hamar vége lesz!”.

Ne vegyük el Gyurcsány
Ferenctõl az ártatlanság vélel-
mének jogát. Feleségének is
szíve joga, hogy bûntelennek
tartsa élete párját. De. Dobrev
Klára unokája. Azé
az Apró Antalé, aki komoly
pozíciókat töltött be a kom-
munista pártban és

kormányában. A forrada-
lom leverése után személyesen
felügyelte és már-

Apró Antal

Kádár Já-
nos

Nagy Imre

tírtársai koncepciós perét.
1958. június 17-én õ jelentette
be a parlamentben Nagy Imre
és mártírtársai kivégzését.

Nos, amikor Apró Antal
unokája, Dobrev Klára ki-
mondta a fent idézett szavakat,
egy ellentüntetõ asszony a
szemébe vágta: „Az Apró-csa-
lád tagjaként beszél koncep-
ciós perrõl?!”

Igen, ami azt illeti, úgy rea-
gálhatnánk, hogy ez egysze-
rûen pofátlanság. De egy hölgy
esetében nem tesszük. Ez ar-
cátlanság…

f.l.

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.

– Meg kell hülyülni, szomszédasszony! Az uram minden
adás után X-faktort csinál a fürdõszobából!

Hatás

Gyurcsány és felesége… Dobrev Klára Apró Antal unokája-
ként beszél koncepciós perrõl.
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Reggeli szûrt napfény fü-
rösztötte a tájat, amikor vona-
tunk szusszant egyet

, éppen csak annyit, hogy
megcsodálhassuk az egykori

gyönyörûen fel-
újított épületét.

A neoreneszánsz stílusban
épült impozáns épület elõtör-
ténetéhez tartozik, hogy

és
1867-ben koronázási aján-

dékul kapta a gödöllõi kastélyt
és uradalmat. A királyi pár
azontúl gyakran utazott vona-
ton a Budapesthez közeli vá-
rosba, ezen alkalmakkor prob-
lémát okozott a városnak az
uralkodó és kísérete elhelye-
zése. 1882-ben az ideiglenes
udvari pavilon helyett felépült
a Királyi Váró, külön-külön szo-
bával az uralkodónak, és a Gö-
döllõt annyira kedvelõ Sissynek.

1945-ben a kivonuló néme-
tek a vasútállomást felrobban-
tották, a Királyi Várót is fel-
gyújtották. A tetõ kiégett, csak
a puszta falak maradtak. Az
ideiglenes, lapos tetõs helyre-
állítás után a hajdani Királyi
Váró lett a jegykiadásra és vá-
rakozásra szolgáló épület a

Gödöl-
lõn

Királyi Váró

Fe-
renc József Erzsébet király-
né

Külországokban magyar síneken (2.)
Kárpátaljai vonatnapló

hétköznapi utazóközönség szá-
mára. Késõbb megépült a jelen-
legi, szocreálba hajló állomás-
épület. Megkopott vörösével,
firkákkal dekorált falaival meg-
lehetõsen lehangoló látványt
nyújt a Norvég Alap segítségét
élvezõ Gödöllõ Város Önkor-
mányzata által, 2011-ben régi
pompájában helyreállított Ki-
rályi Váró tõszomszédságában…

Az Expressz szabad pályát
kapva robogott a néhai

vasúti fõvonalon. A
017-es sorozatszámú
mint száztüdõjû igavonó, játé-
kos könnyedséggel vonta ma-
ga után tízvagonnyi terhét. A
már csak emlékeinkben élõ, le-
húzható alakokon kihajolók
hajába belekapaszkodott a me-
netszél, s vidáman lobogtak az
egyre több ablakból kidugott
nemzetiszín zászlók is. Vona-
tunk mellett sebesen szaladt
visszafelé a táj: erdõk, szán-
tóföldek, patakok, piros kon-
tyúkba templomtorony-hajtût
tûzõ falvak mellett suhantunk
el. Az or-
mai éles kontúrt rajzoltak ég
és föld közé.

Bu-
dapest-Sárospatak-Munkács-
Lavocsne

Nohab

Északi-Középhegység

Miskolci

Rá-
kócziak

Molnár Béla

rövid megállá-
sunkkor felszálltak a keleti or-
szágrészbõl utazók, s a vonat
robogott tovább utolsó ma-
gyarországi állomásunk, Sáros-
patak felé. A magyar reformá-
ció egyik fellegvára, a

egykori fészke állomá-
sán ünneplõ sokaság, zeneszó
várt bennünket. A városi po-
tentátok és vonatunk „fõkalau-
za”, KDNP-s po-
litikus rövid köszöntõi után
„táncparketté” vált az állomási
parkoló. Népviseletbe öltözött
helyi táncosok ropták fergete-
gesen különbözõ magyar táj-
egységek táncait.

Rövidke pataki vendéges-
kedésünknek megvolt a Kár-
pátalja Expresszhez közvetle-
nül kapcsolódó oka. A nosz-
talgiavonat valamennyi vagon-
jának saját keresztneve van:
Budapest, Badacsony, Tokaj stb.
(A mi „nemzetiszín 506-osunk”
a „A pápa emlékének életben
tartásáért” nevet viseli.)

Sárospataki szusszanásunk
fontos momentuma az Exp-

ressz egyetlen névtelen kocsi-
jának keresztelõje volt, ami a
megszokott protokoll szerint
zajlott. A fõemberek szalagot
vágtak, pezsgõsüveg csapódott
a kocsi oldalához, majd felke-
rült rá az ideiglenes névtábla:
SÁROSPATAK.

Az ihletett pillanatban
Margitunk rákezdett, s a szo-
katlan helyen, a szokatlan
délelõtti órán végighullám-
zottak a sínek felett a Him-
nusz százak által énekelt ak-
kordjai.

A szigorú menetrend vetett
véget pataki vendégségünk-
nek. Vonatra szálltunk, s a No-
hab nekirugaszkodva kivontat-
ta szerelvényünket Patak ven-
dégszeretõ állomásáról, hogy
egyszuszra megjárja az utat a
szlovák határig.

(Elõzõ számunkban a kép-
aláírás helytelenül jelent meg.
A helyes szöveg: A nemzetiszín
506-os.)

F.L.
(Folytatás a következõ

számban.)

A „keresztnév”…

Idõközi országgyûlési kép-
viselõ-választást tartottak va-
sárnap . A
voksolás a közlekedési bal-
esetben elhunyt, fideszes

helyének betöl-
tése miatt lett szükségessé.

Az alacsony részvétel mel-
lett lefolyt szavazást

, a jelöltje nyer-
te, aki a szavazatok több mint
felét gyûjtötte be, 51%-kal vég-
zett az elsõ helyen. Második
lett jobbikos
jelölt, aki 33%-ot ért el, míg a
harmadik helyen a szocia-
lista, azon belül a

színeiben induló
vég-

zett a maga 14% százalékos
eredményével.

A választáson megmérette
magát pártjá-
nak, a je-
löltje is.

mindösz-
sze 102 szavazatot kapott,
amivel 1%-nyi szeletet csip-

Püspökladányban

Ar-
nóth Sándor

Bodó
Sándor Fidesz

Rigán István

Gyurcsány-
féle Demokratikus Koalíció
Platform
Bangóné Borbély Ildikó

Szili Katalin
Szociális Uniónak

Bányász Róbert

pentett ki a választási tortá-
ból. Az õ eredményének
diszkrét bája, hogy az indu-
láshoz 750 ajánlócédulát kel-
lett leadni, s éppen õ adta le
elsõként a megfelelõ mennyi-
ségû kopogtatócédulát…

A hajdan erõs baloldali
körzet ismét fideszes kép-
viselõt küldött az Ország-
gyûlésbe.

Mostanában baloldali kö-
rökben gyakran hangoztatják
a Fidesz népszerûségének
csökkenését, ami a kormány-
zás buktatói következménye-
ként természetesnek mond-
ható. Szembetûnõ azonban,
hogy a vezetõ kormánypárt
korántsem szorult annyival
hátrébb a népszerûségi lis-
tán, mint ahogy azt elõdjeinél
megtapasztaltuk. Ezt igazol-
ják az idõközi választások,
ahol általában a Fidesz nyeri
a pártok közötti vetélkedést.

Így történt vasárnap Püs-
pökladányban is.

f.l.

Püspökladány maradt

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj

HIRDETÉSÉT
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Régi, ma már épp 21 éves
ügy a nyomozásunk tárgya.
Azóta sokan halottak már, akik
tudhattak valamit. De talán
élnek közülük még páran. S
úgy tûnik, olyanok is élnek
még, akik érintettek a dolgok
átalakításában. Mintha létezne
egy árnyék-titkosszolgálat, amely
felelõs a nyomok eltünte-
téséért.

Feltételezett utolsó útjára
kísérjük . A zalaeger-
szegi Pintér Máté utcai lakása
elõl indult el – azaz vitték is-
meretlenek – 1990 október
ötödikén. Ma már nem talál-
hatjuk meg azokat a szomszé-
dokat, akik láthatták a szállító-
kat azzal a világos színû autó-
val. A tûzoltólaktanya közelé-
ben fekvõ kis utcában több
ház is üresen, elhagyottan áll,
csakúgy, mint Fata egykori ott-
hona. Kihaltak a lakóik, az
örökösök pedig még nem ad-
tak túl rajta. Fata Jenõnek
mindössze egy régi ismerõsére
találunk, egy iparostársára és
druszájára. Reméltük, emlék-
szik még arra a régi napra…

– Nem voltunk összejáró
szomszédok, összesen egyszer
jártam nála. Amikor kértem
tõle, hogy egy síremlékre ké-
szítsen kézzel írott feliratot,
amit aztán magam véstem ki.
Nagyon ügyes keze volt. Arról
a napról nem, semmit nem tu-
dok. De talán már senkit nem
talál… – mondja.

A jelek szerint valóban így
áll a dolog. Új beköltözõk, örö-
kösök lakják a környezõ háza-
kat. A zárt, benõtt utcai bejárat
mögött, a belsõ ajtón még
olvasható a felirat: Fata Jenõ
címfestõ, 28 éve a szak-
mában…

Az utolsó útját nem ismer-
hetjük. Egyelõre nem.

Fata Jenõt

Keszt-

A megoldatlan Fata-ügy
A Pintér Máté utcától Tilajig?

hely? Badacsony?
dr. K. János tilaji
hegyipince?

K. József

A házibarát
lakása? A

Milyen út vezetett
Fata utolsó útjához és hol ért
véget? A végpontot gyanítjuk.
Kísérteties feltevések eleve-
nednek meg gondoltban, ha a
tilaji látogatásunkra gondolunk.

A községi néprádió elsõ
hallásra meglehetõsen vegyes
információkat közvetít.

– Fata Jenõ? Hú, de régi do-
log… – szól vissza az egyik
megszólított idõs hölgy. – Egy-
felõl azt hallottam, hogy el-
ment külföldre, de meg más-
felõl azt is beszélték, hogy ta-
lán agyonütötték, elásták. De
ki tudja, mi történt valójában?
Itt a faluvégen, fent a dombon
is találtak pár éve valami csont-
vázat, itt a falu végén, amikor a
villanyoszlopokat állították! Hát
az hogyan került oda! Mésszel
volt leöntve, azt beszélték akik
látták és meszes zsákkal volt
letakarva. De hogy ki volt, mi
volt, az nem tudták megál-
lapítani!

– Szóba került, hogy Fata
maradványai lehettek?

– Talán igen, talán nem. Ha
a rendõrség se tudta megmon-
dani… De az öreg pince mel-
letti gödröt is gyanították,
hogy ott égette el és oda ásta
el . Vagy a szõlõbe. De
akkor ott mindent átkutattak
felástak és semmi nyomot nem
találtak. Haj, sokszor mulattak
ott Fatáék meg az ismerõseik!
Ott volt a közelben a mi pin-
cénk is! – mondja egy másik
asszony. Sármelléki oroszok is
jártak oda, meg mindenféle
nõk! De hát minekünk nem
volt velük semmi kapcsola-
tunk, csak messzirõl hallot-
tuk õket, hogy dáridóztak –
mesélik.

K. József viselt dolgai ezút-
tal is szóba kerülnek. Hogy
mindig, mindenhonnan vitt ha-
za valamit, motoros permete-
zõt, fûrészgépet, kerti gépe-
ket…, hogy hányszor jártak ná-
la a rendõrök…, hogy mégis
annyi mindent megúszott. Pél-
dául L. Pista eltûnt kapálógé-
pét is az Sz.-ék-padlásán talál-
ták meg. (Az Sz.-családtól vet-
ték meg Fatáék a két szomszé-
dos hegyipincét, egyiket K.
József részére.) Végül az alvég
felé igazítanak útba, amelyik
falurészen pár évvel ezelõtt
elõkerült a különös lelet. In-
nen már rá lehet látni a né-
hány éve épült távvezetékre. A
falunak ezen a végén éltek
egyébként K. József szülei,
majdnem a település legszé-
lén. E tény gyaníthatóan jelen-
tõséggel bír a rejtély megol-
dásában.

A falu végéhez közelítve
házánál állunk meg.

Õk – mint a környéken any-
nyian – szintén K. József tol-
vajlásainak egykori károsultjai
voltak. Így jutottunk el hoz-
zájuk. A Fata-ügyrõl szerzett
eddigi ismereteink megerõsí-
tést nyernek, de újat nem hal-
lunk – ám K.-né megmutatja,
melyik tájékon találták azt a
bizonyos csontvázat. De pon-
tosabb információt mástól kér-
jünk – mondja.

Néhány házzal odébb, L.
Istvánék portájánál érdeklõ-
dünk tovább. Talán nem is kell
mondanunk, õket is kifosztot-
ta K. József… A házigazda a
feleségével közelebb jön a ka-
puhoz. Elsõ pillanatban kis bi-
zalmatlanságot érzek, de ha
már itt vagyok, belefogok.

– Régi történet iránt érdek-
lõdöm… – fogok bele és a
tárgyra térek, a távvezeték-épí-
tés során talált csontvázra kér-
dezek, mit lehet róla tudni.

– Azt lehet tudni róla, hogy
biztosan a Fata Jenõé volt! –
kapom a mellbevágó választ. –
Ismerte talán?

– Nem – felelem. – Szemé-
lyesen nem. De a családját
igen. Szeretnék végre megadni
neki a végtisztességet.

– Már most megmondom
magának, hogy nagyon kicsi
maga ehhez az ügyhöz! Olyan
egy bandában voltak azok… A
dr. K. mindent elrendezett!

– Õ már nem él, ha volt is
köze az ügyhöz.

– Õ sem, meg akik bent
lehettek az ügyben, azok sem.

– Mégis, pontosan hol talál-
tak rá arra a csontvázra?

– Ott, annál az oszlopnál.
Pont ott ásták az északi láb
alapgödrét, ahol el volt temet-
ve – mutatja a dombon álló
egyik távvezeték-oszlopot. – Két-
három éve lehetett, amikor
építették a távvezetéket. Én
úgy tudom, hogy be volt fedve
az a csontváz meszes zsákkal
és be volt szórva mésszel.
Téesz-föld volt az a terület ab-
ban az idõben. Mikor is?

K.
Andrásék

– Huszonegy éve – ponto-
sítok. – Ha Fata Jenõ maradvá-
nyai lehettek azok a csontok,
vajon hogyan kerülhetett ide
egyáltalán?

– Az idõs Sz.-ék – már meg-
haltak – eladták neki Tilajújhe-
gyen a pincéjüket. Fata nagyon
jó haverja volt a falubeli K. Jós-
kának… Onnan jött a kapcsola-
tuk, hogy K. József annak ide-
jén Egerszegen, a vásárcsar-
nokban árult egy ideig és ak-
kor Fata Jenõnél lakott albér-
letben. Itt aztán hegyszom-
szédként sokszor együtt mulat-
tak Újhegyen.

– No de hogyan került a
képbe a dr. K. János?

– Ahogy hallottuk, õ is tar-
tozott Fatának. Kért tõle nyolc-
százezer forintot, és így „intéz-
ték el” a tartozást. Alighanem
az újhegyi pincénél végeztek
vele. K. Józsefnek, meg a dr.
K.-nak a keze lehetett benne –
hallom, s szóba kerül Fata jö-
vedelmezõ üzlete, a barátaival
szembeni bõkezûsége. B. Jó-
zsef rejtélyes halála is felszínre
kerül, ezúttal is abban a fel-
tevésben, hogy Kósa végzett
vele, dr. K. pedig „elrendezte”.

Találgatjuk, ha a pincénél
ért véget Fata élete, akkor
hogyan, miért kerülhetett a
feltételezett tetthelytõl mint-
egy négy kilométerre fekvõ
téesz-földre. Hogy mi is történ-
hetett pontosan. Érdekes a
már említett egybeesés, hogy
az idõsebb K.-ék, K. József
szülei – akik már szintén nem
élnek – a falu szélén laktak, a
szóban forgó távvezeték-osz-
lop közelében. Részük lehetett
a holttest elrejtésében? Talán
sosem derül ki. Az bizonyos,
hogy nagy érdeklõdést váltott
ki az ügy során a Fata-pin-
cében levõ rejtekgödör, továb-
bá az elégetett kukoricaszár
helye, a kivágott és újraültetett
szõlõtövek alatti föld… Ám
ezek mind vakvágánynak bizo-
nyultak. L.-ék véleménye sze-
rint viszont akár szándékos fél-
revezetõ nyomok is lehettek.

Családi kép, amikor még minden rendben volt. Középen Fata
Jenõ a feleségével, a fiával és felesége szüleivel.

A távvezetékoszlop, ahonnan
a rejtélyes csontváz elõkerült… (Folytatás a7. oldalon)
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– Titokzatos dolog ez az
egész… Úgy tudhattuk volna
meg pontosan a tényeket, ha
B. Jóska – akit K. József való-
színûleg agyonütött a saját
konyhájában – elmondhatta
volna, amit tudott. Engem há-
romszor is megkeresett B. Jó-
zsef a halála elõtt azzal, hogy
elmondja, hol a Fata! Mi nem
akartunk az üggyel foglalkoz-
ni. Ennek híre mehetett, fél-
hetett tõle K. József, ezért vé-
gezhetett vele – találgatnak,
ám a feltevés valószínûségét
magasra helyezik. Hiszen a
konyhában a mennyezeti vil-

lanylámpa „le volt ütve”, a sod-
rófa pedig ott volt az ágyon. A
helyszíneléskor rögtön itt volt
dr. K. is! Hát miért? A szõke
doktornõ, aki kint volt, megál-
lapította, hogy ütésnyom van a
B. Jóska tarkóján! A boncolás
pedig más eredményt hozott?
De hiába is nyomoz már akár-
ki, itt nem derül ki az igazság!
Azt sem tudjuk, hova lett az a
csontváz, amit a dombon meg-
találtak!

Ahogy olvasóinkban, úgy
bennünk is számos kétely és
feltevés fogalmazódik meg. Le-
hetséges, hogy örökre titok
fedi ezt a szörnyû ügyet?

A megoldatlan Fata-ügy
(Folytatás a 6. oldalról)

Tavaly október 2-án átadták
a újabb
szakaszát, melyen a

közigazgatási
határtól lehet biciklizni egé-
szen Zalaszentiván délnyugati
közigazgatási határáig, amely
Zalaegerszeg-Pózvát még nem
éri el. A 260 millió forint össz-
költségbõl, nagyrészt pályázati
támogatással épült kerékpárút
a településen áthaladó fõútvo-
nalat követve, az egykori Szom-
bathely-Pécs és Zalaegerszeg -
Ukk vasútvonal töltésén halad.
A közkedveltté vált, már túra-
útvonalként is számításba jövõ
fejlesztés idén nyáron napele-
mes megvilágítással is gazda-
godott, csakhogy még mindig
nem „visz be” minket a vá-
rosig…

– Sokadmagammal használ-
juk a kerékpárutat, ezen köze-
lítünk a város felé, és addig
sem kell a forgalmas fõúton
közlekedni. Hamarabb be le-
het érni a városba, de a szent-
iváni rész folytatása nagyon
hiányzik. Laikusként felmérve
a helyzetet, nem kerülne sok-
ba folytatni a kerékpárutat,
hiszen egykor vasúti vonal ha-
ladt azon a környéken – taglalja
a témát felvetõ olvasónk,

, aki
naponta többször bekerekezik
falujából, Alibánfáról. Érdeklõ-
désemre elmeséli, hogy mun-
kába járásra, s olykor a piacon,
boltokban való bevásárlásra is
inkább két keréken indul Za-
laegerszegre. Olvasónk szerint
a fiatalok így is többen hasz-
nálják az útvonalat, s ha a gör-
deszkások kiérdemeltek egy
számukra adományozott pá-
lyát, akkor a biciklisek óhaja is
teljesülhetne. S valóban, az út-
vonal szemrevételezésekor 10
perc alatt öt biciklis haladt el
mellettünk, s az aszfaltról le-
hajtva, a földes, poros, zötykö-
lõdõs úton tekertek tovább.

, Zalaszent-
iván polgármestere mindig is
szívügyének tekintette az út
sorsát, és rajta nem múlna a
befejezés, viszont a kiépítetlen
rész már a megyeszékhelyhez
tartozik.

Zala-völgyi kerékpárút
Zalaszent-

iván - Alibánfa

Si-
monné Kapocsi Magdolna

Dormán Miklós

Mikor kerekezhetünk Egerszegig?
– Gyimesi Endre volt pol-

gármester a város részérõl
többször is ígéretet tett arra,
hogy a hiányzó szakasz el fog
készülni. Ezt bizonyítja, hogy
akkor a város részérõl megtör-
tént a Bagod - Zalaszentiván
útvonal terveinek elkészítteté-
se, melyre az engedély is ren-
delkezésre állt. Tudomásom
szerint olyan dokumentációk-
kal rendelkezik Zalaegerszeg,
hogy pályázati lehetõség fel-
használásával akár már a követ-
kezõ hetekben el lehetne kez-
deni a beruházást. Többször
informálódtam a város megha-
tározó személyeitõl, akik azt
ígérték, hogy mindent meg-
tesznek az ügy érdekében…
Úgy gondolom, hogy ha a Zala-
szentiván - Pózva szakasz meg-
valósulna, már az is nagy lehe-
tõség lenne a környékben
élõknek. A lakosság körében
folyamatos az érdeklõdés a
folytatás iránt, hiszen a tömeg-
közlekedés menetrendjéhez
sem kellene igazodniuk, s köz-
ben mozgással egybekötve in-
dulhatnának bevásárolni, ne-
tán a városházán ügyet intézni
– osztotta meg véleményét a
témában Dormán Miklós. Hoz-
zátette, az ügyben már írt leve-
let Gyutai Csabának, Zalaeger-
szeg polgármesterének, de meg-
keresésére még nem kapott
választ. A zalaszentiváni telepü-
lésvezetõ véleménye szerint a
városnak elenyészõ költségbe
kerülne a hiányzó szakasz meg-
építése, hiszen a folytatáshoz
az alapokat a régi vasúti nyom-
vonal adná.

Kíváncsiak voltunk a város-
vezetés véleményére a kerék-
párúttal kapcsolatban.

– A város kerékpárút-háló-
zata jelenleg 13,5 km hosszú,
ami három gerincelemre osz-
lik. Az egyik az Aranyoslap -
Göcseji út - Platán sor útvona-
lon halad az Ola utcát érintve
Neszelén át egészen az Aqua-
parkig. A második a Széchenyi
tér - Kossuth utca - Zrínyi úton
keresztül halad a Mol - bekö-
tõútjáig. Itt egy szakaszon a há-
lózat megszakad, aztán pedig
ki lehet jutni a Flextronics kül-
sõ telephelyéig. A harmadik
elem a Balaton szállótól a Bala-
toni úttal párhuzamosan a
Parkerdõ végénél található be-
vásárlóközpontokig húzódik.
Most már minden beruházást
úgy építünk meg, mint leg-
utóbb a Kossuth utcait, vagy a
Mártírok úti csomópontot,
hogy a kerékpár utat is épí-
tünk a munkálatok során. A
jövõben három fejlesztési célt
szeretnénk megvalósítani. Az
önkormányzat a közelmúltban
pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséghez,

ahol döntés még nem szüle-
tett, de bíztattak bennünket.
Összesen 3,5 km hosszú háló-
zatbõvítést tervezünk a város
belsõ területein. Épülne egy
szakasz a Göcseji út mentén a
Zrínyi úttól a Platán sorig, és a
Köztársaság útján a Pálóczi
Horváth Ádám utcától a nem-
régiben kiépült Göcseji úti
csomópontig, továbbá a Kisfa-
ludy utcán a Kossuth utca és a
Vizslapark között. A belvárosi
rendszer kiépülése után fon-
tos fejlesztés a Zala-völgyi ke-
rékpárút zalaegerszegi szaka-
szának megépítése, amely Ba-
god közigazgatási határától Za-
laszentiván közigazgatási hatá-
ráig tartana. Itt a tervezett be-
ruházásokat öt szakaszra osz-
tottuk, melyhez a tervek már
2008-ban elkészültek, és mind
az öt szakasz jogerõs építési
tervvel rendelkezik. Ezek meg-
építésére a város jelenleg pá-
lyázati lehetõségeket keres.
Közlekedésbiztonsági szem-
pontból a legsürgetõbb a
jórészt külterületen haladó
Pózva - Zalaszentiván szakasz

megépítése lenne a jelenlegi
földút nyomvonalán. Idén ter-
veztük, hogy átmenetileg kõ-
zúzalékkal beborítjuk és le-
hengerezzük ezt a szakaszt, de
ez a jövõ évre csúszik. A har-
madik hiányzó szakasz különö-
sen balesetveszélyes, amely az
„olajos” bekötõúttól vezetne a
Zrínyi úton a Flextronics belsõ
telepéig. Ez utóbbi elem a saj-
nálatos haláleset ellenére is
fontosabb, hiszen a Flextro-
nicsnál 7000 ember dolgozik,
akik közül nagyon sokan ke-
rékpárral járnak ki – mondta
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg pol-
gármestere a jövõbeni ter-
vekrõl.

A kimutatások szerint a
megyében jelenleg 300 kilo-
méternyi kerékpárút van, an-
nak 5 százaléka található Za-
laegerszegen. A cél minden-
képpen ennek az aránynak a
növelése lenne, s a már em-
lített három fejlesztési elemet
a város még ebben az önkor-
mányzati ciklusban szeretné
kiépíteni.

Pataki Balázs

Többen bevásárláshoz használják a Pózváig alig érõ utat –
mutatja alibánfai olvasónk.

Gyutai Csaba



8 2011. október 20.Zalatáj

Haladni látszik a
történt

anomáliák felgöngyölítése. Leg-
alábbis az illetékesek megerõ-
sítettek minket abban, hogy
„valami van” a lapunk által már
nyilvánosságra hozott csen-
csem-bencsem ügyben. Nem
túl bõbeszédû módon tulaj-
donképpen konkrétum nélkül,
de a sorok közt olvashatóan.
Hiszen ki tudhatná azt elõre,
hogy ki hogyan mossa majd ki
magát és máris kész az újabb
vitaalap.

E sorok írója még emlék-
szik azokra a daliás idõkre,
amikor például egy rendõrka-
pitány, netán egy osztályveze-
tõ, uram bocsá' az ügyön köz-
vetlenül dolgozó nyomozó,
vizsgálók is nyilatkozhattak a
konkrét történésekrõl. Meg is
tették felelõsséggel, s a nyomo-
zás érdekét valóban veszélyez-
tetõ adatok nem kerültek nyil-
vánosságra. Hiszen a bûnüldö-
zés közös érdek. Ám azóta ki-
csit változtak az idõk, gyara-
podtak a jogok. Mármint a bû-
nözõké.

Ebben az esetben, amelyet
most kísérelnénk meg felgön-
gyölíteni, például nem írhat-
tuk volna le, ha a rendõrök azt
mondták volna, hogy a fûtõ-
házból kicsent értékeket a va-
sútállomástól délre fekvõ terü-
leten, a sínek melletti terüle-
ten pihentették, míg sikerült
megoldani azoknak a hulladék-
telepre szállítását és „lepapíro-
zását”, hogy ezzel az ékes új-
magyar szóval jellemezzük a
helyzetet. Hiszen az eljárás so-
rán hivatkozhattak volna a
meggyanúsítottak, vagy akár a

zalaeger-
szegi MÁV fûtõházban

Megszólaltak a MÁV illetékesek
A nyomozás folytatódik a fûtõházi csencsem-bencsem ügyében

tanúk arra, hogy a szájukon
kiszaladt mondatok nem is a
valóság, hiszen õk csak az új-
ságból olvasták… Így szintén
nem írhattuk volna le, ha pél-
dául elhangzott volna, hogy a
fûtõház vezetõ emberei is ben-
ne lehettek a buliban. Sõt, azt
sem, hogy a hulladékfeldolgo-
zó felelõsei önként értesítet-
ték-e a nyomozó hatóságot és a
MÁV-ot, vagy csak akkor „ke-
veredtek bele”, amikor már
megindult a nyomozás. De
nem hangzott el ilyesmi, így
nem is kellett ön-szájzárat al-
kalmazni, hiszen sem a nyomo-
zó hatóságtól, sem a MÁV-tól
ilyen információkat nem kap-
tunk. A szájról szájra szálló hí-
rek pedig tõlünk függetlenül
terjednek. Erõsen bízunk ben-
ne, hogy eljön az az idõ hama-
rosan, amikor a szívós és kitar-
tó nyomozómunkát és igazság-
szolgáltatási döntéseket, ítéle-
teket követõen fény derülhet a
valódi bûnösök nevére. Addig
álljon itt a hivatalos helyekrõl
kapott válasz, amelyeket kérdé-
seinkre kaptunk. Hozzáfûzzük:
a jelek szerint a MÁV felsõ ve-
zetése érdemben foglalkozik az
üggyel, nem akarja eltussolni
és a késõbbiekre vonatkozóan
is tájékoztatást ígért. Íme tehát
a MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatósághoz intézett kérdé-
seink és a kapott írásos válasz:

– A rendõrség gyanúja
szerint a MÁV Zrt. egyik leány-

– Történtek-e visszaélések
– például a MÁV-vagyon jog-
ellenes értékesítése hulladék-
ként – a MÁV zalaegerszegi te-
lephelyével kapcsolatba hoz-
hatóan?

vállalatának – a MÁV-GÉPÉ-
SZET Zrt. – zalaegerszegi te-
lephelyén, a telephely felszá-
molása során lopás történt. A
Zalaegerszegi Rendõrkapitány-
ság lakossági bejelentés és a
MÁV-GÉPÉSZET Zrt. feljelenté-
se alapján lopás alapos gyanúja
miatt nyomozást rendelt el is-
meretlen tettesek ellen.

– A nyomozást a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság Bûn-
ügyi Osztálya jelenleg is foly-
tatja, annak befejezési határ-
ideje 2011. október 15. A nyo-
mozás érdekeire tekintettel az
ügy jelenlegi állásáról nem áll
módunkban információt adni.

– A rendõrségi vizsgálat le-
zárása után lesz ezzel kapcso-
latban információ.

– A MÁV-GÉPÉSZET Zrt.
Körzeti Jármûfenntartási Köz-
pont Szombathely zalaegersze-
gi területi mûhely bezárásával
kapcsolatban az esettel össze-
függésben azonnal vagyonvé-
delmi vizsgálatot folytatott a
MÁV Zrt. Biztonsági Igazga-
tóság területileg illetékes szer-
vezete. A vizsgálat megálla-
pításait is figyelembe véve a

– Az elrendelt nyomozás
megállapított-e személyi fele-
lõsséget, történt-e vádemelés
vagy egyéb elmarasztaló in-
tézkedés?

– Az ügyben milyen vonat-
kozásban érintettek a MÁV
helyi dolgozói, valamint az
ALCUFER hulladékfelvásárló
cég munkatársai?

– Megtették-e a MÁV, vala-
mint a hulladékfelvásárló cég
illetékesei a szükséges intéz-
kedéseket az illegális értéke-
sítés megelõzésére, illetõleg an-
nak megtörténte esetén érte-
sítették-e a hatóságot?

MÁV-GÉPÉSZET Zrt. vezetõi
intézkedtek a vagyonvédelem
megerõsítésére. A hulladékfel-
vásárló céggel kapcsolatban
illetékesség, hatáskör hiányá-
ban nyilatkozni nincs jogunk.

– A MÁV Zrt. Biztonsági
Igazgatósága intézkedett az el-
lenõrzések szigorítására a MÁV
Zrt. és a MÁV-leányvállatok te-
rületén. Elrendelte a fokozott
vagyonvédelmi õrzést különö-
sen a használt, bontott anya-
gok tárolása vonatkozásában.
A fémátvevõ telepeken a ha-
tóságokkal közös, rendszeres
ellenõrzést szervez a MÁV Zrt.
biztonsági szervezete. A MÁV
Zrt. több javaslatot készített a
fémkereskedelmi törvény szi-
gorítására.

Üdvözlettel, MÁV Zrt. Kom-
munikációs Igazgatóság Társa-
sági Kommunikációs Osztály

A szíves tájékoztatást la-
punk nyilvánossága elõtt is
megköszönjük és igényt tar-
tunk rá a késõbbiekben is.

A rendõrségtõl is hasonló
kérdésekre kértünk és kap-
tunk választ. Eszerint az ügy-
ben a Zalaegerszegi Rendõrka-
pitányságon lopás bûncselek-
mény megalapozott gyanúja
miatt folyik nyomozás. Tekin-
tettel azonban a nyomozási ér-
dekekre, a folyamatban lévõ
eljárásról a rendõrségnek nem
áll módjában részletekbe me-
nõen tájékoztatni.

Azt nem tartalmazta a vá-
lasz, hogy a nyomozás befeje-
zésével viszont kaphatunk tá-
jékoztatást. Közérdekrõl lévén
szó, erõsen bízunk benne.

– Foganatosít-e intézkedé-
seket MÁV az ilyen és hasonló
esetek megelõzésére?

Farsang Lajos

Alkatrészek a hulladék közt.

Érdeklõdni:06/30/478-6485

Hízó disznók

novemberi elvitellel

.elõjegyezhetõk

Disznók elõjegyezhetõk



92011. október 20. Zalatáj

A legtrendibb neoliberális közgazdászok sem vitatják, hogy
új érték létrehozására csak a termelõ munka képes. Vitatni nem
vitatják, de beszélni nem beszélnek róla. Ezért kell ezt megtenni
manapság helyettük a magunkféléknek. Ráadásul a termelõ
munka annyi értéket termel, hogy az nem csak a munkát végzõ
személyes szükségleteinek csereértékét fedezi, annál sokkal
többet. Jó esetben jut a munkavégzõk következõ generációjának
felnevelésére (a családra), de a közösség közös költségeinek
fedezésére is (adók), valamint a munkavállalónak munkát adó
tõketulajdonosának is (profit). A munkavállaló a munkáért ka-
pott bevételeibõl cserék útján jut a szükséges javakhoz és szol-
gáltatásokhoz, közben költi pénzét. Fizet a boltban, a közmûszol-
gáltatóknak, törleszti hiteleit, stb. Egyszóval ki van téve a közve-
títõknek, akik neki feltételeket szabnak. A cserék végén derül ki,
hogy mennyit is kapott abból, amit bérként alkalmazója a
zsebébe tett hó végén. Létének minõsége tehát nem csak attól
függ, hogy mennyit keresett, hanem attól is, hogy milyen ered-
ményesen cserél.

Újabban a cseréknél nagy a baj. Az egyén egy szál magában
áll szemben olyan cserepartnerekkel, akik „ha nem tetszik ne
vidd, mert máshova úgysem tudsz menni” alapon tárgyalnak
vele, mert tudják, hogy kikerülhetetlenek, monopolhelyzetben
vannak. A cserékben az egyén tehát rendre pórul jár.

Így jutunk el a spekuláns fogalmához. A spekuláns nem más,
mint aki mások szorult helyzetét kihasználva árujáért vagy
szolgáltatásáért többet kér, mint amennyit az valójában ér, így a
létfenntartásért dolgozó értéktermelõk létfenntartási lehetõsé-
geit rendre megrövidíti. Haladott esetben a spekuláns körmön-
font reklámmal még kedvet is csinál ahhoz, hogy „ügyfelei”
tömegesen bele is lépjenek a felállított csapdákba.

Hiába való lenne részletezni, hogy hazánkban a spekuláció -
nagyrészt a parlamentben elfogadott törvények segítségével -
miként épült ki. Ideje, hogy egy gazdaságtörténeti értékelés is
elkészüljön. Jelen írásban csak az egyik – bár kulcsfontosságú –
részterülettel, a monetáris politikába épített spekulációs elabo-
rátummal foglalkozunk. A nemzetközi válság azt ugyanis jól lát-
hatóvá tette, ami két évtizedig a közönség részére láthatatlan és
ezáltal felfoghatatlan volt. A bajt fokozódó mértékben eddig is a
bõrén tapasztalta, de annak forrásáról fogalma sem volt. Ez mára
láthatóvá és egyértelmûvé vált, mert nincs pénz a magyar gazda-
ságban. Pénztelen a fogyasztó (a magyar háztartások), nincs
pénzük a hazai tulajdonú vállalkozásoknak, az államkassza is
fuldoklik a pénztelenségtõl. Ezért leállt a fejlõdés, a gazdaság nö-
vekedése. Hasonló helyzetben Széchenyi hitelért kiáltott.

Ma aztán nyugodtan kiálthatna! Senki meg sem hallaná. Ma a
spekuláció arra játszik, hogy pénztelenítette az országot. Azért
teszi, hogy késõbb még többet kérhessen a pénzért. A nemzet-
közi piacon már jelzik is ezt a hitelbiztosítási felárak növeke-
désével (CDS-ek). Ismét a napi nemzetközi piac felett, 5% körül
kérnek, ha hazánknak adnak. Azért, hogy ne legyen pénz, azaz,
hogy mesterséges legyen a hiány és az árak felverhetõk legye-
nek, a meglévõ pénzt el kell dugni valahol.

A háború után az élelmiszerspekulánsok is ezt tették, az árut
elrejtették, majd késõbb aranyért, devizáért, de sokkal drágáb-
ban adtak belõle. Most a pénzt rejtik el, és éppen az egyik leg-
nemzetibbnek mondott intézményben, a jegybankban. A jegy-
bank nem pénzt ad a bankoknak, hogy azok hitelezzenek, mint
rendes helyeken, hanem éppen fordítva, fogadja (raktározza) a
pénzt, jobb idõkre várva. A raktárért nem bérleti díjat számol,
hanem ellenkezõleg, még fizet is azoknak, akik oda rejtik a
pénzüket. (Svájc 1978-ban a spekulatív tõkét negatív kamattal
büntette és ennek az intézkedésnek a bevezetése még a jövõben
is elõfordulhat). A raktár mára csordultig megtelt spekulatív áru-
val (pénzzel).

A spekuláns – rendes társadalmakban – mindig játszik a
lebukás veszélyével, és az abból adódó következményekkel. Ná-
lunk eddig nem kellett félnie, de mégis be akarja magát bizto-

A spekuláció fellegvára

sítani. Arra is fel kell készülnie, hogy esetleg vennie kell a cók-
mókot és menekülnie kell. Védelem kell erre az esetre is.

Nemzetinek mondott intézményünkben erre is gondoltak.
Ha nem lehet spekulatív úton kikényszeríteni a mostani irreá-
lisnál is magasabb kamatokat, akkor a pótkötél is adott. Át lehet
váltani a forintokat devizára, ezt a célt szolgálják az iszonyú
összegre duzzadt devizatartalékok. Ebben az esetben a spekula-
tív tõke magával viheti eddigi keresményeit is. Felmerül a kér-
dés, hogy a spekulánsok biztonságának ki fizeti meg az árát.

A hatalmas devizatartalékok úgy jutottak a jegybankba, hogy
a devizában felvett kölcsönökbõl befolyó deviza összegeket az
állam, az önkormányzatok és a háztartások eladták és érte forin-
tot kaptak. A hitelek terhét õk cipelik és roskadoznak alatta.
Egyre többen össze is rogytak már. Ha nemzeti szinten nézzük, a
devizakészletek miatt keletkezõ terhek összehasonlíthatatlanul
nagyobbak annál, amit a készletek piaci forgatásával a jegybank
megkeres. Igaz a veszteség nem a jegybank könyveiben jelentke-
zik, hanem szét van kenve a gazdaságra és növeli mûködtetésé-
nek költségeit, azaz rontja versenyképességét. A spekulatív pénz-
áru felhalmozást pedig a jegybank megfizeti a spekulánsoknak,
saját költségére, amit az állam költségvetésével szépen veszte-
ségként minden évben elszámol. Az ideológia ehhez az, hogy a
jegybanknak nem célja a nyereségtermelés. Elvégre a jegybank
tulajdonosa a magyar állam, állnia kell a költségeket, miközben
maga a jegybank független, mint a singlik. Üzleti húzásai meg-
kérdõjelezhetetlenek! Veszteség oldalról egyértelmû a jegybanki
spekulációs fellegvárnak költségviselõje. Az a magyar állam. Te-
hát a magyar adófizetõ. Õ szegény viszont eddig nem tudta,
hogy adófizetõként gálánsan adakozik a spekulációnak. Forintjai
nem a közjót szolgálják, hanem a spekulánsok zsebét tömik.

Nézzük most azt, hogy kik a nyertesei a jegybankban felhal-
mozott mega pénzhalomnak. Azok a külföldiek, akik olcsó for-
rásként forgatják a jegybanki tartalékokat boldogok. A jegy-
bankban felhalmozott jobb idõkre váró forinttömegek tulaj-
donosainak, azon túl, hogy biztonságban vannak, még fizetniük
sem kell a biztonságért, hanem infláció feletti kamatot, azaz
reálhozamot kapnak. Õk pedig a külföldi többségi tulajdon-
ban lévõ hazai bankok. Így mûködik a jegybanki spekulációs
fellegvár.

közgazdász
Boros Imre

Az új Fösvény

„Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal...”
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Elfeledett évforduló (9.)
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

1958-nál hagytuk abba má-
jusban a múltidézést a

, azóta számba vettük
a többi szakosztályának
eredményeit is. Az elsõ NB II-
es szezont (1957/58) a 7. he-
lyen zárta a zalaegerszegi csa-
pat, amelyet három edzõ (

) irányított. A kö-
vetkezõ szezonnak

vezetésével vágott neki a
ZTE, s bronzérmet szerzett,
ami azért is kiváló eredmény-
nek számított, mert akkor még

labda-
rúgóknál

ZTE

Sze-
der István, Vadas Miklós,
Csöngei Pál

Jeny Ru-
dolf

nem volt NB I. B, vagyis való-
ban másodosztály volt az NB II.

A következõ években nem
sikerült megközelíteni ezt az
eredményt, Szeder István,

irányításával a
tabella második felében vég-
zett a zalai gárda.

1965 tavaszán
kezébe került a karmesteri
pálca. Az elsõ évben negyedik,
aztán az ötödik, 1967-ben pe-
dig a második lett a ZTE: elju-
tott a magasabb osztály ka-
pujába.

1968-ban új idõszámítás kez-
dõdött Zalaegerszegen, amit
mindmáig zalai csodaként em-
legetnek a magyar labdarúgás-
ban. Az ikervári születésû

lett a csapat tré-
nere, aki ezer szállal kötõdött
Zalaegerszeghez. Az ország
egyik legjobb középiskolájá-
ban, a z

érettségizett,

Mát-
say András, Nádasi István,
Bányai Nándor, Titkos Pál,
Göncz István

Pyber István

Szõcs János

alaegerszegi Zrínyi
Gimnáziumban

a és a

csapatában védõként szere-
pelt, majd pécsi fõiskolai kor-
szaka alatt a játékosa lett,
aztán a , a

és a
folytatta pályafutá-

Zalaegerszegi Építõk
Zalaegerszegi Vörös Meteor

PEAC
Pécsi Dózsában Bp.

Honvédnál Komlói Bá-
nyásznál

sát. Edzõi karrierje utolsó csa-
patánál kezdõdött, onnét ke-
rült Zalaegerszegre.

A célkitûzés egyértelmû
volt: a ZTE-nek két év alatt az
NB I. B-be kell jutnia! Nem vár-
tak két évet: a nagy rivális

megelõzésével
magasabb osztályba jutott a
csapat.

– Két dolog határozta meg
Zalaegerszegre költözésemet –
mondja a Mester (engedjék
meg nekem ezt a megszólítást,
számomra Szõcs János ma is az
– E.E.). – Komlón ismertem
meg feleségemet, aki onnét
járt az orvosi egyetem elõké-
szítõjére, Pécsre. Kérésemre
átpártolt a tanárképzõ fõisko-
lára, s amikor összeházasod-
tunk, majd útban volt a fiúnk,
örömmel vettük a zalaiak hí-
vását. Zalaegerszegrõl

, a ZTE elnöke keresett
meg azzal, hogy vegyem át a
csapat irányítását.

– A Komló NB I-es csapat
volt, fõállású edzõként dolgoz-
tam ott. A ZTE NB II-es együt-
tesként ugyan nem tudott anya-
gi szempontból kecsegtetõ
ajánlatot tenni, de a gyermek-
kori emlékek erõsebbek vol-
tak, és az elõbb említett
családi okok is latba estek.
Zalaegerszegen testnevelõként
dolgoztam a Dózsa-iskolában,

Gyõ-
ri MÁV DAC

Balog
János

– Mi befolyásolta a dön-
tésben?

Az NB II-es bajnokcsapat. Felsõ sor, balról: Prokisch Károly, Lang József, Fehér István,
Czotter Béla, Szabó Rezsõ, Papp Antal, Igazi István, Madár Gábor, Szõcs János edzõ, alsó sor:
Filó László, Kajtár Gyula, Déri László, Tóth János, Lang Ferenc, Kocsis Tamás, Bita József.

Szõcs János

Az ördöngösen cselezõ Szabó Rezsõ.
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Lapunk legközelebbi
száma

2011. november 17-én
jelenik meg.

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.

A mai kék-fehér szín-
összeállítás a Zalaegersze-
gi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

Címerszínek

városi szakfelügyelõ voltam, a
ZTE-nél másodállásban alkal-
maztak. 35 éves voltam, nem-
rég hagytam abba az aktív lab-
darúgást. Erõm teljében vol-
tam, bizonyítani akartam Zala-
egerszegen.

– Heti két edzés, s egy ed-
zõmeccs volt a „menü”. Azon-
nal mondtam, hogy ez kevés,
ha fel akarunk jutni. Négyre
emeltük az edzések számát, de
ennek nem örült a pályagond-
nok. Felment az elnökhöz, s
azt mondta: vagy õ, vagy
én… Balog János mellettem
döntött.

– Mit tapasztalt a ZTE-nél?

– Az edzésszámmal nem
volt gond ezután. Valami mé-
gis közbeszólt…

– Sosem felejtem el az elsõ
NB I B-s meccset… Ott szorong-
tunk a feketesalakos edzõpá-
lya mellett, s vártuk, hogy a
játékvezetõ engedélyt adjon a

– Az 1968-as csehszlovákiai
bevonulás. 3-4 kulcsjátékosun-
kat bevonultatták katonának.
Nehéz volt pótolni õket. En-
nek ellenére – nagyon izgal-
mas végjátékban – megnyertük
a bajnokságot, s feljutottunk az
NB I B-be.

kezdésre. A talaj nem volt ép-
pen ideális…

– De ?...

– Óriási sikert értünk el,
hiszen 3-0-ra megvertük az NB
I-bõl kiesett Videotont. Már az
elsõ szezonban esélyünk volt a
feljutásra, de…

– Mendemondák láttak nap-
világot bundameccsekrõl, de
ezeket nem lehetett bizonyíta-
ni. Félreértés elkerülése miatt
mondom, hogy nem a ZTE volt
az érintett. Végül is bronzér-
mesek lettünk újonc létünkre a
Videoton és a Szeged mögött.

– Milyen volt a háttér ak-
koriban?

– A közönség persze más
volt. Sokszor kifogásolták,
hogy Szõcs János ragaszkodik
bizonyos játékosokhoz…

– Ebben az idõszakban ke-
rült a megyei tanács élére Uj-
vári Sándor. Ezt mondta ne-
kem: A focihoz te értesz, mi
ebbe nem szólunk bele. Egy
évben kétszer adj tájékoztatást
a megyei vezetõknek a csapat-
tal kapcsolatban. S megkérdez-
te tõlem: A mérkõzések után
bemehetek az öltözõbe? Azt
mondtam, hogy csak akkor, ha
vesztes meccs után is bejön.
Az elsõ 11 évben még próbál-
kozás sem volt részükrõl,
hogy beleszóljanak a szakmai
munkába.

– Ez természetes volt, hi-
szen tisztában voltam a játéko-

A ZTE 1968-ban bajnok-
ságot nyert csapatával fog-
lalkozó képes kiadványunk
– korlátozott számban – kap-
ható kiadónk ügyfélszolgá-
lati irodájában: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4., 1. em. 25.

Elõzetes érdeklõdés:
92/596-936, 8-15 óráig, illet-
ve a zalataj@zelkanet.hu
e-mailon.

sok képességeivel. A labdarú-
gás egyébként is csapatjáték, s
nekem az volt a célom, hogy
csapatot építsek. S ez sikerült
is, hiszen nagyon hamar az NB
I-be jutottunk.

E diadalmenetrõl, a zala-
egerszegi labdarúgás egyik leg-
szebb, legörömtelibb, s talán
legõszintébb idõszakáról ter-
mészetesen olvashatnak ké-
sõbbi számunkban.

A riportsorozat korábbi ré-
szei olvashatók honlapunkon:

E.E.

www.zalatajkiado.hu

Érdekes felvétel: Kocsis Tamás átemeli a labdát Csank János
felett, aki nemrég még a ZTE edzõje volt.

Hatalmas volt az érdeklõdés a ZTE mérkõzései iránt.

Bajnokcsapat…

Vörös István, a kõkemény hátvéd. A háttérben Filó László.
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Viselkedés és viselet

Léptékek

Szojka Ferencrõl emlékez-
tek meg a Kecskemét-FTC mér-
kõzés elõtt. Szólhattak volna
Szivics edzõnek, hogy vegye le
a baseballsapkáját, ha már az
Aranycsapat egykori játékosát
gyászolják, de gyanítom, any-
nyit már szedett magára né-
hány éves itt-tartózkodása alatt
a magyar nyelvbõl, hogy meg-
értse mirõl is van szó.

Szivics egyébként a base-
ballsapkájához zakót, nyakken-
dõt és farmert viselt. Teljes
csõd: viselkedésben és vise-
letben is.

A Debrecen-Diósgyõr mér-
kõzés riportere magabiztosan

Partvonalon kívül…
repíti eme magvas mondatát
az éterbe: Ha nyer a DVTK,
újonc létére felléphet a tabella
utolsó fokára!

Fel bizony, s talán még osz-
tályozót sem kell játszania
azért, hogy a dobogó utolsó
fokára állhasson.

Mindez a közszolgálati
televízió (M1) gyöngyszeme
volt.

Mondjuk vezet az egyik
csapat 3-0-ra, s a másik gólt
szerez. A riporter lelkendezik:
visszajöttek a meccsbe!

Miért? Levonultak elõtte?
Fiúk, s leányok! Tanuljatok meg
már magyarul, mielõtt mikro-
font kaptok! Talán szorosabb
lett a meccs, nem?

Visszajönni…

Visszajöttek… El kellene haj-
tani benneteket, de úgy, hogy
vissza ne tudjatok jönni.

Verik a ZTE labdarúgó-csa-
patát, mint jég a határt. S köz-
ben itt van ez a Liga Kupa, ami
normális körülmények között
arra szolgál, hogy a „fakónak”
lehetõséget adjon.

Normális esetben. Ám a
ZTE-nél most nem normális a
helyzet. Erre a Gyõr II. elleni
mérkõzésre kiáll a ZTE-Dél-
szláv II. csapata. A következõ
Liga Kupa meccsen megis-
métlõdik a helyzet. Nem az az
együttes játszik, amelyiknek a
bajnokság hátralévõ szakaszá-
ban a bentmaradást kellene ki-
vívnia. Nem. Az EB-selejtezõk
miatti 2 hetes szünetben nincs
lehetõség arra, hogy összeko-
vácsoljanak egy olyan csapatot,
amelyiknek marad még esélye
a bentmaradásra. Nem… Szóra-
koznak egy szedett-vedett al-
kalmi társulattal.

Szakmai csúcs Zalaegersze-
gen! Meg is lett az eredménye
Újpesten…

Vívó-VB Olaszországban. Az
egyik sportadó riportere a nõi
tõrverseny elõdöntõje elõtt
megjegyzi: a két gyõztes jut a
legjobb kettõ közé, ami tulaj-
donképpen a döntõt jelenti.

Valóban a döntõt jelenti. A
„legjobb kettõt” nem szokták
emlegetni. Ez a riporterhölgy
egyébként azzal is kilóg a
gyengécske stábból, hogy elõ-
szeretettel ejti a szót 3

Kísérletezés

Megmagyarázta…

nagyon

gy-vel. átérzi a
témát…

A Digi TV-ben a Svédor-
szág-Hollandia labdarúgó EB-
selejtezõ mérkõzés után a ri-
porter mélyenszántó értéke-
lést tart. Most már a VB-selej-
tezõkre készülve ismét össze-
kerülünk a svédekkel, de most
már rossz emlékeink is vannak
velük szemben – mondja.

Aki megfejti ezt a baromsá-
got, elmehet a Digi TV-be.
Szakkommentátornak…

Azt azért illene tudni, hogy
EB-selejtezõ csoportellenfeleink
közül nem a svédekkel, hanem
a hollandokkal kerültünk is-
mét össze. Velük szemben tény-
leg rossz emlékeink vannak…

Bár Japánban volt a torna
VB, a britek versenyzõje, Louis
Smith igazán hazai szeren
érezhette magát. A pontozók
jóindulatának köszönhetõen
úgy elõzte meg a kiváló gyakor-
latot bemutató Hidvégi Videt,
hogy leesett a lóról. Így szer-
zett bronzérmet és olimpiai
kvótát a londoni ötkarikás já-
tékokra, a magyar fiú pedig
negyedik lett.

Berki Krisztián ismét bebi-
zonyította, hogy a lólengés ki-
magasló alakja. VB-aranya, s
másik két szeren nyújtott telje-
sítménye alapján végre indul-
hat az olimpián. A tornasport
furcsa szabályai szerint ugyan-
is – VB-ezüstérmesként – Peking-
ben erre nem volt lehetõsége.

Nagggyon

E.E.

Értékelés

„Hazai” lovon

október 28.

Wenczler Béla és családja

november 11.

Isten adj erõt csak egyedül tebenned hinni, és
úgy élni, amint neked tetszik

Balogh László vállalkozó és
családja

november 25.

Kiss László és családja

december 15.

Péterfai János és családja

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Bánffy Miklós-díjas bölcsész

ÕSI MAGYAR NYOMOKON DÉL-AMERIKÁBAN

Ágnes Golenya Purisaca

„ ”
Tóth Menyhért,

NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG
Pap Gábor

AZ EMBERISÉG JÖVÕJE EGY
ÚJ PÉNZRENDSZERTÕL FÜGG

dr. Drábik János

A MAGYAR KARÁCSONYI KÖR A

Molnár V. József

Rajnai Miklós

Halis István Városi Könyvtár
(

******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

M M K SZ

18.00 Amerika, az emberiség bölcsõje - õsi

író - kutató, vetített-
képes elõadása, fotókiállítással egybekötve
Az est házigazdája:

18.00 a képíró bölcs
(P) „

.”

mûvészettörténész vetítettképes
elõadása
Az est házigazdája:

18.00
(P) Milyen lehetne egy új pénzrendszer?

közíró, a Szabad Európa
Rádió ny. v. szerkesztõje
Az est házigazdája:

„SENKI NEM LEHET JOBBAN RABSZOLGA, MINT AKIVEL
ELHITETIK, HOGY SZABAD!”

A karácsony elõtti és utáni hagyományok
néplélek-kutató

vetítettképes elõadása
Az est házigazdája:

Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül!
- 06-30-5523388

:
Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)

AGYAR ÛVELTSÉG INCSESTÁRA ABADEGYETEM

(P) civilizációk gyökere

(Ecuador, 2010;)

18.00
Csütörtök! KERECSENY - KARÁCSONY

Móricz János - kutatás ismertetése

Kicsi rigóm, folytasd, ha én abbahagyom

RÉGISÉGBEN

rajnai.miklos@upcmail.hu
Helyszín

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves

családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.

agyar ûveltség incsestára
abadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Nagykanizsa

2011 2012/ .
M M K

Sz

*** ***

Berki Krisztián a pontozókat is legyõzte…


