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megyei közéleti havilap

Rendõrségnek, rendõrnek
lennie kell. Hogy rend legyen.
Bármilyen berendezkedésû államban, bármilyen színezetû
kormány regnálása idején is
szükség van a testületre, ha tetszik erõszakszervezetre, amely
letéteményese az ország, a város, a falu rendjének, közbiztonságának.
Mindezek ellenére a rendõrséget nem mindig ragyogja
be a társadalmi megbecsülés, a
népszeretet túláradó dicsfénye. Különbözõ korokban, különbözõ társadalmi viszonyokban, különbözõ élethelyzetekben más és más a rendõrség, a
rendõrök megítélése.
Vannak, akik a kommunista diktatúra gátlástalan kiszolgálóiként emlékeznek rájuk,
mint politikai nézeteik miatti üldözõikre. Mások arra emlékeznek, hogy hosszú hajuk
és a „Nyugatot majmoló” öl-

tözködésük miatt kaptak a
rendõröktõl. Nem csoki nyuszit…
Azok, akik megélték, vagy a
tévében látták a 2006-os rendõrattakot, bizony nem nagyon
tudnak jó szívvel gondolni az
egyenruhásokra.
Napjainkban kis falvak lakói némi alkohol elfogyasztása
után, a kocsmából vagy a szõlõhegyrõl hazafelé tartva, folyamatos bújócskát játszanak
rendõrökkel, hogy megússzák
a több tízezres büntetést. Úgy
tartják, hogy míg a rendõrök
rájuk vadászva állnak lesben
óraszám, addig ellopják a tyúkjaikat vagy a zöldségüket,
krumplijukat a mezõn.
Tehát, bár minden tisztességes úton járó polgár tisztában van azzal, hogy szükség van a rendõrökre, de a
fõrendõröket érintõ legutóbbi
(Folytatás a 2. oldalon)
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A nagy rendõrbalhé

Ára: 190 Ft

– Maga érti ezt Köpeci úr? A görögök szavaznak, és
nálunk megugrik fölfelé a forint?! Komolyan drukkolok,
hogy spanyolban is mielõbb választás legyen!...

Fûtõházi csencsem-bencsem
Rá-rátapintunk a lényegre,
hála az olvasóinktól kapott
információknak, amelyek például a MÁV zalaegerszegi
fûtõházának megszüntetése
idején elkövetett lenyúlásokra ráirányították a figyelmünket. A folyamat túl van a rendõrségi szakaszon, mi több, a
bûnügyben az ügyészség elkészítette a vádiratot és azt
benyújtotta a Zalaegerszegi
Városi Bírósághoz. Ezennel
idézzük a legfontosabb tényeket a vádiratból, amely Ó. Gy
1. rendû terhelt és társai: M.I.

2.r., S.K. 3.r., H.S. 4.r., D.K. 5.
r., Sz.Á. 6. r., F.Cs.F. 7. r. és
T.O. 8. rendû terheltek ellen
készült lopás bûntette miatt.
A MÁV Gépészeti Zrt. vezérigazgatója 2011. április 30-i
hatállyal döntött a zalaegerszegi vasútállomás gépészeti
telephelyének
bezárásáról.
Április elsejével megkezdõdött a telephely felszámolása,
az eszközök selejtezése, illetve átszállítása más telephelyekre. A telephely felszámolásának megkezdésekor a
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330
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Fûtõházi csencsem-bencsem
Elkészült a vádirat a nyolc MÁV dolgozó ellen
(Folytatás az 1. oldalról)
gépészeti telephely vezetõje,
Ó. Gy. a telephely melletti
Alcufer Kft. fémtelepérõl egy
konténert kért azzal a céllal,
hogy telepen levõ fém alkatrészeket abba pakolják
munkatársaival, majd az így
összegyûjtött anyagot a fémtelepen értékesítsék. Ó.Gy.
kérésének megfelelõen az
Alcufer Kft. konténert helyezett ki a gépészeti telephelynél, amelybe a telephelyen
készletben nem szereplõ fém
alkatrészeket Ó.Gy és társai:
M.I., S.K., H. S., D.K., Sz.Á.,
F.Cs.F., és T.O. terheltek berakták, majd a konténer telítõdésekor Ó.Gy telepvezetõ jelzett
az Alcufer-nek, a cég pedig a
fémmel telt konténert tehergépkocsival a telephelyére
szállíttatta.
Ezen kívül M.I., H. S., D.K.
és Sz.Á. kisebb mennyiségben
is adtak le, azaz értékesítettek
a fémtelepen a gépészeti telephelyrõl származó vashulladékot, amelynek során a mérlegeléskor valótlan rendszámokat diktáltak be. A terheltek
a jogtalanul eltulajdonított vas
és alumínium alkatrészek, szerelvények ellenértékét az Alcufer Kft. telephelyén három alkalommal vették át oly módon,
hogy az egyes alkalmakkor
mindig más és más terheltek
nevére állították ki a mérlegjegyeket és a számlákat. Elõször 2011. április 4-én össze-

A MÁV zalaegerszegi vasútállomás gépészeti telephelye – közismert nevén a fûtõház – ahol a csencsem-bencsem lezajlott.
sen 5989 kg anyag ellenértékeként 410.615 forintot vett át
Ó. Gy., Sz.Á., F.Cs.F. A második
alkalommal 2011. április 5-én
összesen 1500 kg ellenértékeként 94.500 forintot vett át
H.S. és D.K. Harmadszorra április 7-én 9240 kg ellenértékeként 582.120 forintot vettek át
Ó. Gy., M.I., S.K., H. S., D.K. és
T.O. terheltek. A 2 - 8. rendû
terheltek a leadott fémanyag
ellenértékeként átvett készpénzt valamennyien átadták
Ó.Gy telepvezetõ, 1.rendû terheltnek, aki egyenlõ részben
adott vissza terhelt-társainak
bizonyos összeget.
2011. április 11-ig bezárólag – közelebbrõl nem meghatározható idõpontban – a ter-

heltek konténerrel a fémtelepen leadtak még 4 db M 43,
illetve M 47 típusú mozdonyba
való TH1A (voith) tipusú hajtómûvet, amelyek tömege darabonként mintegy 2250 kilogramm volt. A 4 db hajtómû
mintegy 9 tonnát tett ki, amelynek ócskavas-értéke 567.000
forint volt. A fémtelepen azonban a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a veszélyes hulladéknak számító, olajjal szenynyezett 4 db TH1A típusú hajtómûvet nem vette át, így

azokat visszaszállították a MÁV
gépészeti telephelyre.
A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság 2011. május 9-én házkutatást foganatosított az Alcufer Kft. Zrínyi u. 6. alatti fémtelepén. Ennek során lefoglaltak,
majd a MÁV Zrt., mint sértett
részére visszaadtak 520 kg
mennyiségû fémhulladékot.
A terheltek által a MÁV
Zrt.-nek okozott kár összesen
1.654.235 forint, amelybõl az
eljárás során – a 4 db hajtómû
visszaszállításával és a mintegy
fél tonnányi fém anyagnak a
sértett fél részére való kiadásával – 599.760 forint megtérült.
A bûncselekmény elkövetését Ó. Gy., M.I., S.K., H. S.,
D.K., Sz.Á., tagadásával szemben F.Cs.F. beismerõ vallomása, valamint T.O. ténybeli beismerése és a nyomozati eljárás során keletkezett és lefoglalt okiratok, mérlegjegyek, számlák, fotók, továbbá tanúvallomások bizonyítják. E tényállás
alapján a felsorolt nyolc terhelteket egy rendbeli, társtettesként elkövetett lopás bûntettével vádolja az ügyészség. A
vádindítványban az ügyészség
Ó. Gy., M.I., S.K., H. S., D.K.,
Sz.Á., terheltek esetében pénzbüntetés kiszabását, F.Cs.F.,
T.O. esetében próbára bocsátást javasolt.
A jogerõs ítélet meghozataláig mindenki ártatlannak
tekintendõ.
Farsang Lajos

Napirenden a földügyek

(Folytatás az 1. oldalról)
események nem emelték a
szerv ázsióját.
Az utóbbi hetek legnagyobb port felvert eseménye
mindenképpen azoknak a magas beosztású rendõröknek a
letartóztatása volt, akik a gyanú szerint kenõpénzeket fogadtak el az éjszakai élet egyik
ugyancsak letartóztatott, közismert figurájától.
Az éjszakában csak „Vizo”ként ismert Vizoviczki László
rendszeresen fizetett komoly
összegeket a lebukott rendõrvezetõknek, hogy azok távol
tartsák szórakoztatóipari vállalkozásaitól az ellenõröket. A Vizoviczki érdekkörébe tartozó
szórakozóhelyeken háborítatlanul folyhatott a drogkereskedelem, az ellenõrzési körön
mindig kívül esõ Vizo-disz-

kókban korlátlanul hozzá lehetett jutni a drogok minden
fajtájához.
Az ügy jelenleg is nyomozati szakban van, ügyészségi hírek szerint további letartóztatások is várhatók még. Az, hogy
Vizoviczki diszkói a letartóztatása ellenére is változatlanul
üzemelnek, arra enged következtetni, hogy a bûnszervezet
továbbra is mûködõképes.
Jelenidõben nem lehet még
tudni, hogy az eddigi és az
esetleges további letartóztatásokon túl felfejlik-e a többek
által feltételezett politikai szál
is az ügyben.
Azt viszont már most is
biztonsággal megállapíthatjuk,
hogy a nagyhatalmú fõrendõrök bebukása megint csak
rontott a testület hitelén.
f.l.

Rajz: Farkas László

A nagy rendõrbalhé

– Mondja, szomszéd, oszt maga melyikkel kötött zsebszerzõdést? Az emeszpés zöldbáróval, vagy a fideszes
oligarchával?

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Napok hordaléka…
Lubickol az ostobaságokban ifjabb Knézy Jenõ sportriporter a labdarúgó Európabajnokságon. Hosszadalmas
lenne közvetítésének gyöngyszemeit felsorolni, csak néhány ízelítõül!
A Lengyelország-Görögország csoportmérkõzésen idõnként eltalálta, hogy melyik csapatnál van a labda, s ezt a
riporteri csúcsteljesítményt a
hajrában még meg is fejelte:
egy lengyel szögletet így kommentált: újabb 11-est rúghatnak a hazaiak.
A házigazdák mérkõzései
úgy látszik nem hoztak szerencsét számára. A lengyel-orosz
összecsapáson a himnuszok
után így indított: „a mérkõzés
után kezdõdjék a játék!”
Knézy Jenõ aztán a figyelmükbe ajánlotta a Horvátország-Írország találkozót is:
„csúsztatott élõ közvetítés” formájában. E borzalmas és értelmetlen kifejezés nem az õ
szüleménye, neki csak az róható fel, hogy használja. Hogyan lehet élõ közvetítés az,
amit csúsztatva adnak. Csúsztatott egy megfogalmazás ez…
Csehül álltak a megfogalmazással
A közszolgálati televízió
sportmûsorában így kommentálták az oroszok 4-1-es gyõzelmét a csehek ellen: 33 év után
sikerült legyõzniük Csehországot. Nos, 1979-ben még ja-

Mellékhatás

vában Csehszlovákia volt északi szomszédunk neve.
Dunai Antal szakértõként
viszont arról nem vett tudomást, hogy ma már nem létezik a Szovjetunió, ennek ellenére szovjet-cseh mérkõzésrõl
beszélt.
Kovács Kálmán, az egykori
válogatott labdarúgó is kínos
helyzetbe került, miután Svájc
válogatottját a most zajló EB
szereplõi közé sorolta.

Rajz: Farkas László

Knézy-show
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Erdély-gyarmat
A focin kívül is van élet
ezekben a napokban. Az úgynevezett Egymillióan a magyar
sajtószabadságért szervezet például arra hívta fel a figyelmet a
Nemzeti összetartozás napján,
hogy a Britek (így, nagy B-vel)
bezzeg nem rinyálnak (ez a
kifejezés is tõlük származik)
azért, mert gyarmatbirodalmukkal népességük és területük több mint 90 %-át elveszítették.
Erdély gyarmat lett volna?
Hazaárulók ezek? Vagy csak
komplett hülyék?
Kisebbségpolitika
Éles kritika fogalmazódik
meg Észak-Amerika részérõl a
magyarországi kisebbségpolitikával kapcsolatban. Tény, hogy
feszítõ társadalmi és gazdasági
problémát jelent a hazánkban
élõ több százezer cigány honfitársunk helyzete, de – tudomásom szerint – ezt a kérdést
még egyetlen országban sem

Rajz: Farkas László

Hídpénz lehet a fõvárosban

– Át tudná-e buherálni kétéltûvé a verdámat, mesterkém?

– Tudja, Lapiskáné, az én uram tökhülye a focihoz, de
mióta annyi jó nõt mutogatnak a meccseken, nem lehet levakarni a képernyõrõl!
oldották meg megnyugtatóan.
Sõt, olyan hírek érkeznek
mostanában Kanadából, hogy
szigorítani akarnak az eddigi
bevándorlási törvényen, ami
valószínûleg összefüggésben
van a Magyarországról kivándorolt cigányok viselkedésével.
Miközben folyamatos az
aggódás a magyarországi cigány kisebbség iránt (elsõsorban az Egyesült Államok részérõl), érdekes cikket olvastam az egyik országos napilapban minap. Az írás szerint
„több millió indián él az Egyesült Államokban városszéli »vörös gettókban« és kietlen rezervátumokban. A munkanélküliség és kilátástalanság mellett nem a hagyományok megõrzése, hanem a puszta létezés
a cél… Egy felmérés szerint
egész Amerikában a bennszü-

löttek élnek a legrosszabb körülmények között és a legnagyobb nyomorban.”
Ez a jelen. A cikk nem foglalkozik a múlttal, vagyis azzal,
hogy tulajdonképpen hány
millió õslakos indiánt öltek
meg a civilizáció nevében a
gyarmatosítók. Ezt szeretné
örökre elfelejteni Amerika. De
meg nem történtté tenni soha
nem tudja.
Vörös segély
Nemrég olvastam, hogy az
Európai Unió 1,5 év után
engedte kifizetni a magyarországi vörösiszap-katasztrófa károsultjainak a segélyt.
Nyilván volt fontosabb dolguk Magyarországgal kapcsolatban. Például a görbe uborka,
s az EU-komform tyúk-ketrec.
E.E.

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu
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Terror és rántott hús
Szobrot kapott Kádár János, a „proletárszent”

A „proletárszent” mobil szobra…
Születésének (1912. május
26.) századik évfordulóján
szobrot kapott a 20. század
egyik legmegosztóbb személyisége, Kádár János. A szoborállítás kezdeményezõi úgy gondolták, hogy ha Horthynak
van, legyen Kádárnak is. Naná.
Kádár szoborportréját nem
flancos márványból vagy bronzból örökítette ránk albertirsai
készítõje: a krumplileves-kedvelõ Kádár mellszobrát mészkõbe álmodta az alkotó.
A szobor avatására a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
került sor mintegy 300, jobbára idõskorú tisztelõje részvételével. A rendezvényen felszólalt Moldova György író, aki
proletárszentnek nevezte Kádár Jánost, akinek ott a helye a
magyarság legnagyobbjai, Szent
István, Mátyás király és Kossuth Lajos mellett. Fogalmazása szerint Magyarország ma
nem méltó Kádár János emlékéhez, s mivel megtagadta azt
„rászolgál minden jelenlegi és
eljövendõ nyomorra és megaláztatásra”.
Ki is volt a Moldova által
hajdani országnagyok közé sorolt proletárszent?
Kádár János Fiúméban,
Csermanek (Czermanik) Borbála cselédlány hajadonként
szült gyermekeként látta meg
a napvilágot. Miután anyját a
szülés után elbocsátotta gazdája, a kis Csermanek János József Kapolyra került nevelõszülõkhöz. Négy elemit és
négy polgárit végzett, majd
ipari tanoncként bizonyítványt
kapott az irodagép mûszerész
szakmából.
Korán kapcsolatba került a
szakszervezeti mozgalommal

és a kommunista párttal. 1945
után már Kádár Jánosként
különbözõ funkciókat töltött
be a kormányban és a pártban.
Megjárta a Horthy-korszak börtönét, de ült Rákosi Mátyás
regnálása idején is. 1956-ban
látszólag azonosult a forradalommal, majd a szabadságharc
leverésére behívta a szovjet
csapatokat. Vezetésével alakult
meg a Forradalmi MunkásParaszt Kormány és kezdõdött
több évtizedes uralma, amely
Kádár-korszak néven került be
a magyar történelembe.
A nevével fémjelzett kormány startjával indult az a
kegyetlen megtorlás, amely
300-nál több halálos ítéletet
hozott, ezreket vetettek börtönbe, százezreket lehetetlenítettek el. Nevéhez fûzõdik
Nagy Imre és mártírtársai, az
alig 18 éves Mansfeld Péter és
a szigorló orvos Tóth Ilona kivégzése. A Kádár-korszak árulásban és vérben fogant.
Miért mégis a sokakban
mai napig élõ nosztalgia a korszak iránt?
Kádár megvesztegette a magyarságot. Annak ellenére,
hogy a rendszer végnapjaiig
élõ volt a diktatúra az országban, elhitette az emberekkel,
hogy jobban élnek, mint a hasonló helyzetben lévõ országok polgárai – ami hellyel-közzel igaz is volt. Munkabiztonság volt az országban, és a mesterségesen alacsonyan tartott
árak mellett jutott rántott húsra, rekesz Balatoni sörre. Az
önmagukat
kizsákmányolók
építhettek hétvégi vityillót,
több éves várakozás után beülhettek egy Trabantba vagy
Wartburgba.

Párt nem képviseltette magát,
és nem vett részt a szoboravatón Thürmer Gyula, a kádári eszmeiséget magáénak valló
Munkáspárt elnöke sem.
Érdekesség, hogy a szobor
felállításához nem kaptak engedélyt a tisztelõk, így a megemlékezés végén szépen becsomagolták és elvitték a sírkertbõl. Hírek szerint Kádár
mobil szobra valószínûleg a Magyarországi Munkáspárt 2006
budapesti székházában kerül
elhelyezésre. Ott szem elõtt
lesz, s nem löttyinthetik le vörös festékkel, ahogy Dániel Péter tette azt Horthy szobrával.
f.l.

Rajz: Farkas László

Fotó: MTI

1956 az évtizedek múlásával, és a módszeres agymosásnak köszönhetõn egyre inkább
feledésbe merült és a gulyáskommunizmus néven elhíresült társadalmi-politikai berendezkedés úgy tûnt az emberek
számára, hogy az idõk végezetéig fog tartani.
Kádár János, aki Németh
Miklós egy nyilatkozata szerint
halála elõtt papot kért és meggyónt, most szobrot kapott. Az
emlékezõ ünnepségen megjelent a 90 éves Biszku Béla is,
aki belügyminiszterként egyik
vezéralakja volt az 1956 utáni
megtorlásoknak. Az MSZMP
jogutódja, a Magyar Szocialista

– Kovácsné, magát aztán nagyon érdekelte a Nagy Imre
meg a többi ellenforradalmár kinyiffantása? Kádár alatt 3.60
volt a kenyér!
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Kíván-e tõlünk még valamit az IMF?
2008 végén rohamtempóban haladtak az ügyek az IMFEU kettõssel. A kormány produkált hétmilliárd euró fizetési mérlegdeficitet, a költségvetésben is nagy hiány tátongott. A piac méregdrága pénzt
sem adott. Simor András és
Oszkó Péter elszaladt Washingtonba, majd vállukat veregetve
hirdették, hogy elintéztek 20
milliárd euró hitelt. Ebbõl elõször a bankokat részesítették
likviditási segélyben és tõkét
is pótoltak, majd egy részét
lehívták és pihentették a jegybankban. Amit a készenléti hitelért bevállaltak, azt szocialista szokás szerint nem teljesítették.
A 2010-es költségvetés a
rendkívüli bevételek (válságadók) nélkül ismét gigantikus
hiányt mutatott volna. 2010ben azonban fordult a nemzetgazdasági pénzügyi helyzet. A
kormány kezelte a költségvetési hiányt, a fizetési mérleg
pedig már több mint két éve
nem viszi, hanem hozza a
pénzt. A „piac” viszont megújuló dühvel támadja a magyar
pénzügyi értékeket, a forint
ellen spekulál és megshortolja
az államkötvényeket, zsarol,
így növeli az államkassza, a
háztartások és a honi vállalkozások terheit.
A megújuló „piaci” büntetõ
hadjáratok ellen kért hazánk
jót remélve védelmet az IMFEU kettõstõl. Azt kérte, ha végzetes támadás indulna az ország ellen, nyújtsanak védõhálót, nyissanak pénzügyi keretet, amihez nagy baj esetén
nyúlhatunk. Kisebb problémákkal magunk is megküzdünk és a piacról finanszírozzuk az országot. Az IMF éppen
a tartós válsághelyzetekre dolgozta ki új konstrukcióit.
A feladvány egyszerûen és
gyorsan megoldódhatott vol-

na, de kibújt a szög a zsákból.
Az EU és az IMF nem egyik tagországa, hanem az azt támadó
és zsaroló „piac” mellé állt.
Errõl szólt és szól az EU szûnni
nem akaró politikai jellegû követeléshalmaza, ami nem az általunk is elfogadott és ratifikált európai értékeket védi,
hanem kettõs mércét alkalmaz
velünk szemben. Amit szabad
Jupiternek, azt nem szabad a
hatökörnek – szól a hajdani
rómaiak bölcsessége. Amit lehetett egy szocliberális kormánynak Magyarországon, azt
ugyanott tilos a 2/3-os többséggel megválasztott alkotmányozóknak. Amit szabad Franciaországnak, az tilalmas nálunk. Mindkettõre van példa
bõven.
Az idõ telik, a zsarolás máig
folyik, de a kép tisztul. A kettõs mérce gyalázata ráégett az
EU-ra. Már nem támaszt akadályt a tárgyalások elé. Már
csak egy örökzöld téma maradt az asztalon: a jegybank
legendás függetlensége. Mára
az ügyben odáig hátráltunk,
hogy a jegybank hazánkban
mindenkitõl és mindentõl független, sem intézménynek,
sem kinevezett, vagy választott
személynek nem tartozik felelõsséggel, miközben a magyar
állam köteles jótállni a jegybankért. Ma ugyanúgy, mint
korábban. Eddig a számla tízmilliárd eurókban mérhetõ, s
ezt az adófizetõk állták. Kérdésnek helye sincs ezekben az
ügyekben az európéerek szerint, mert az súlyos megsértése a függetlenségnek. Felmerült, hogy eskü se kötelezze a
jegybanki vezetõket, amit értelem szerint naponta megszegnek, mert kárt okoznak. Legyen nekünk egy off-shore
jegybankunk, ami oda és anynyit utal, amit éppen akar.
(Egyébként ez a gyakorlat.)

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

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

Kitõl és mitõl független a Magyar Nemzeti Bank?
A legbelsõ „függetlenség”
lényegére azonban az IMF legújabb aggodalma világít rá brutális õszinteséggel. Azt fájlalják, hogy a jegybankban tárolt
közel negyven milliárd euró
devizatartalék felett esetleg a
Monetáris Tanács rendelkezhet, ha azokra szükség van,
monetáris célzattal, a forint védelmére. A testületbe ugyanis
a „gonosz” kormány a saját embereit tette be (négyet a három belsõvel, az elnökkel és a
két alelnökkel szemben). Korábban a szocliberális kormány is így tett, de az rendben volt. Õk nem voltak gonoszok, ezt jelenti az efféle
okoskodás. Az IMF szerint a
készletek felett egyedül az elnök rendelkezzen.
Világos beszéd, a gyakorlatban eddig is ez történt. A jegybank nem interveniál a forintért, sem az államkötvényekért.
(A lengyelek, a svájciak és mások ezt teszik.) A független
jegybank hirdeti, hogy él és
hal a stabil forintért, de amikor azt rombolja a „piac”, akkor alszik. Itt a veszély, hogy a
négy „idegen” ráébred a feladatára, amit a testület neve
véletlenül nem eltakar, hanem
feltár. Csak azt ne adja a megváltó! Kerüljenek addigra távol

a feladatuktól, és fõként a megoldáshoz szükséges eszközöktõl. A devizatartalék legyen az
elnök hatásköre. Ha nem monetáris politikai célzattal, akkor minek a hatalmas devizatartalék és a százmilliárd áldozat a tartására? Mi másra, mint
az IMF alapokmányában rögzített feladatára, a nemzetközi
pénzforgalom akadályainak elhárítására. Ha a várható görög,
spanyol és egyéb ügyek miatt
felkorbácsolt hangulatban a
külföldiek hazánkat tõkéjükkel együtt el kívánnák hagyni,
legyen mibõl kifizetni õket.
Ehhez kell az elnöki rendelkezési jog és a teljes személyi immunitás. Az is szükséges, hogy jövõ tavasszal is Simor-minõségû „kipróbált” ember üljön az elnöki székbe.
Ezért kell a pénzügyi háló
ügyét még fél évig húzni, hogy
legyen a „piacnak” ideje körmeit a forintba aggatni. Ha
ebbõl nagy baj lesz, azt viszont
biztosítani kell a magyarok
pénzén, hogy az itt mûködõ,
erõsen spekulatív tõke biztonságban legyen. Ehhez – lássuk
be – kellenek a személyi garanciák. Ha így marad, adjuk
fel reményeinket.
Boros Imre
közgazdász

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Külországokban magyar síneken (10.)
Kárpátaljai vonatnapló

Magyar nyelvû tábla (is) köszönti az érkezõket.
Csetfalván a Tisza
szabályozási munkálatainak idején megfordult Széchenyi István
is. A helyiek története
szerint a gróf hajója
megfeneklett a közelben, s egy éjszakát a
községben töltött, majd
a szomszédos Mezõvárit látogatta meg. Móricz Zsigmond emlékét
is ápolják a csetfalvaiak. Nagy írónk nagyapja itt volt református
lelkész, édesanyja is itt
született. Maga Móricz
is többször megfordult
Csetfalván, népdalokat
gyûjtött a környéken.
Csetfalva leginkább
mégis a híres református temploma miatt
célpontja a Beregben
kalandozó turistának.
A község közepén álló A református templom festett
templom a népi építé- mennyezete.
szet messze környéken
egyedülálló ékessége. A csetfalvai istenháza eredetileg katolikusnak épült. A reformáció
idején a község lakosainak nagyobbik hányada áttért birtokos uruk hitére, s többségbe kerülvén, a reformátusok
(akárcsak Mezõváriban) egyNapjaink egyik tehetséges
szerûen elfoglalták a templo- fazekasmestere Csuti Tibor,
mot és a hozzá tartozó pa- akit a Gébárti Kézmûvesház
rókiális birtokot.
mûhelyében kérdeztünk az inA hajdani egyszerû csúcs- díttatástól a népi iparmûvész
íves épületet az új hitre tért cím eléréséig.
falubeliek átépíttették. A temp– Kézmûves, iparos nagylombelsõ mennyezetét festett szülõi ágon akadt a családunkfakazetták borítják. A hajó fe- ban, így apám részérõl nagyletti részén sakktáblaszerûen, apám kádár-bognár volt. Ezt a
világos és sötét kazetták válto- szakmát apám is kitanulta és
gatják egymást, míg a szentély én is belekóstoltam e mesterfelett fehér alapon burjánza- ségbe, ezért kapanyelet és
nak a színes levelek, indák és egyéb kisebb fából készült
virágok. Az 1793-ban elkészült szerszámot el tudtam készítepompázatos plafon Asztalos ni, ami egyidõben a nyári beLádor Ferenc keze munkáját vételeimet fedezte. Anyai nagydicséri.
apám cipészmester volt – kosaA templom elõtt különál- rat és cirokseprût is kötött –,
lóan épült meg 1796-ra a négy tehát a kézügyességem az

fiatornyos, fazsindelyes, szoknyás harangláb. Az impozáns,
vasszeget nem látott építmény ácsolata a századokkal
korábbi falusi mesterek szakértelmének messze földön híres példája.
Csetfalva református temploma tõszomszédságában épült
fel a katolikus templom. Az
ukrán építészek által tervezett,
kicsit Makovecz Imre stílusú
templomot az 1990-es évek
végén kezdték közösen építeni
a helyi római- és görögkatolikus hívek. Az alapkõletétel
1998-ban történt, Majnek Antal püspök általi felszentelésére 2001. június 4-én, pünkösdhétfõn került sor.
A templomot a két felekezet közösen használja, a római
és görög katolikusok a maguk
szertartása szerint részesülnek
lelki gondozásban. Egy igen
figyelemre méltó ötletnek köszönhetõen, pillanatok alatt
meg lehet változtatni a szentély jellegét. Kétoldalt paravánt helyeztek el, amelyen ikonosztáz látható, a görögkatolikus vallás által tisztelt szentekkel. Ezt a paravánt a római
szertartás idején összecsukják,
míg a másik felekezet szentmiséje alkalmával kihajtogatják és e néhány mozdulattal
autentikus környezetet teremtenek az egymással megférõ
vallási közösségek számára.
Látogatásunk
alkalmával
Cilja Okszána, a helyi iskola
ukrán szakos tanárnõje mutatta be nekünk a praktikus alkalmatosság „mûködését”. Az
ukrán származású asszony a
kezdetektõl mozgató rugója
volt az építkezésnek, jelenleg
õ a templom gondnoka. Szí-

2012. június 21.
nes, keresztényi hittel mélyen
átitatott elõadása során ismerkedhettünk Csetfalva és a
templomépítés történetével.
Cilja asszony magyar nyelvû
beszéde alatt többször is elnézésünket kérte amiatt, hogy
nem bírja tökéletesen nyelvünket. Tiltakozva biztosítottuk,
hogy minden szavát értjük, s
ha agyunk nem fogta volna fel,
szívünkkel akkor is értettük
volna Cilja Okszána szavait.
Csetfalva két templomán
kívül egyéb jelentõs látnivalót
nem kínál. Utcái a régi falusi
hangulatot árasztják. A nagyarányú csökkenés ellenére a
községben ma is csordányi
szarvasmarha van még. A házak elõtt padok láthatók, melyekre esténként kiülnek az
asszonyok megtárgyalni a falu
és a világ dolgait. Mondják,
hogy jól fogható az egyik magyar kereskedelmi csatorna
adása, minek okán aggódnak,
hogy visszaszorul Csetfalván is
ez a régi faluképhez szervesen
hozzá tartozó szokás.
Újabb állomásunk: Nagybereg
Csetfalvát elhagyva, Nagybereg felé fordítottuk a „szekérrudat”. A szõtteseirõl híres
község ma is többségében magyarlakta település. Az utolsó
népszámláláskor lakosságának
80%-a vallotta magát magyarnak. Elsõ írásos említése 1214bõl való: Beregu néven. A község az Árpád-korban a királyi
erdõurodalom központja volt.
A tatárjárás után IV. Béla várat
építtetett itt és a települést
megyeszékhelyi rangra emelte.
Onnantól Borsova vármegyét
Beregnek nevezték.
(Folytatás
a
következõ
számban.)
f.l.

„…most kezdem érteni az agyagot”
Népmûvészet mesterfokon
õseimre vezethetõ vissza. Már
óvodás koromban is szerettem
rajzolni, ami folytatódott az
általános iskolában, ahol versenyeket nyertem e tárgyból. A
gimnáziumban grafikai stúdióba jártam, ahol Krepsz István
volt a mesterem. A gimnáziumi évek után ötvös szerettem
volna lenni, majd porcelánfestõ, de kiderült, hogy színtévesztõ vagyok. 1994-ben a
Munkaügyi Központban hirdették, hogy a Gébárti Kézmûvesházban fazekas tanfolyam
indul. Jelentkeztem és kitûnõ
eredménnyel el is végeztem,
ahol mesterem Barakonyi István volt. Ezt követõen Zalaszentgróton berendeztem egy

kis mûhelyt, majd Zalaegerszegen, a Jánka-hegyen egy
kemencét is sikerült felállítanom, és ott gyakoroltam tovább a fazekasságot. Skrabut
Éva, a Zalai Népmûvelési Egyesület elnöke hívott ide Gébártra, a megüresedett oktatói állásra és azóta is itt dolgozom.
Alapvetõen az õrségi edényeket szeretem készíteni – fõként a formák miatt –, és az erdélyi szász díszítésû edényeket. A fazekasságnak a korongolás része érdekel leginkább.
Ottjártunkon egy óvodás
csoport látogatása lepte meg
Tibort, aki kellõ türelemmel
avatta be a gyerekeket a kis
mûhely titkaiba, a fazekasság
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„Máriával, Jézus anyjával”

Hajnalodott. Foszladozott
az éj sötét kárpitja, s valami nagyot kondult bennem
belül, amikor a lassú derengésben kirajzolódtak az elsõ
töpörödött, prószacseréppel
fedett házak körvonalai az út
mentén.
Homlokommal szinte az
ablaküveghez tapadtam. Az
egyre nagyobb világosságot
szülõ órán izgatottan próbáltam felfedezni egy ismerõs
homlokzatot, egy udvari gémeskutat vagy egy különösen mívesen faragott kaput,
amit két évvel korábbi utamon
már szerencsém volt megcsodálni.
Táborhelyünk felé nyargalva ismét lenyûgözött a táj zord
szépsége. Nyílegyenes fenyõk
ágaskodtak a szerpentin mentén, patakok siettek „anyjuk

kebelére” a völgyekben, és a
föltornyosuló hegyek ormai
belekarcolták nevüket a rajtuk
átkúszó felhõkbe. Szinte azt
várta az ember, hogy kisfejszével a kezében, kilépjen Ábel a
rengetegbõl…
Így hogy már nem csak a
„Dicsa-Busz” mormogása jelentette az utazást, hanem az ablakon túl láthatóvá lett az eleven világ, gyorsan elfogytak az
utolsó kilométerek és megérkeztünk pünkösdi táborhelyünkre, a gyimesközéploki
Tatrospart vendégházhoz.
A Silye-alján, a Boros-család birtokán álló épületegyüttes fa ácsolatával, piros zsindelyfedelével minden hivalkodás nélkül illeszkedik a gyimesi tájba. Javarészt kiszolgált
gazdasági épületek faanyagából ácsolták össze a két ven-

dégházat, melyeknek a százados pallók, gerendák patinás
külsõt kölcsönöznek. Közvetlenül felettük – mint valami
sokemeletes legelõ – magasodik közel 1200 méteres csúcsával a Silye.
Erre a varázslatos helyre érkeztünk meg 2012. május 25én reggel, hogy másnap elinduljunk Csíksomlyóra, a búcsúra, a világ katolikus magyarjainak most már egyre nagyobb tömegeket megmozgató
találkozójára.
A „táborverés” után frissen
sült csörögefánkot és teát szolgáltak fel a konyhában sürgölõdõ asszonyok, hogy ne „kornyadozzunk” ebédig. Délután
lovaskocsikkal jártuk be Középlok és Hidegség utcáit. S
miután a gyimesi lovak is tudják, hogy a kocsma elõtt meg
kell állni, hamarosan egy Fatányéros nevû vendéglõben vehettünk magunkhoz néhány
„hõfokot”…
Este nem nagyon kellett
ringatni senkit. Altatódal helyett a telek aljában sebesen
iramló, az útját álló mederkövekkel vég nélkül perlekedõ
Tatros surrogó-morajló zubogása hallatszott be szobáinkba,
hozott ránk jótékony álmot.
Szombaton, a búcsú napjának reggelén mindannyian az
eget kémleltük: megúszhatjuke a „hagyományos” pünkösdi
esõ nélkül a zarándoklatot. A
felhõk jöttek-mentek a csúcsok körül kergetõzve, de nem
érzõdött igazán „esõszag”, s az

egy-egy mozzanatát felvillantva és a már kész remekmûveket bemutatva.
– 1995-tõl 8 évig voltam
oktató, de ma is vezetek szakköröket, képzéseket, nyári táborokat, valamint havonta –
egy pályázat útján – lehetõsége nyílik a közönségnek a kézmûvesség gyakorlására, így a
fazekasság terén is kipróbálhatják magukat. Az országos
fazekas táborban mindig egyegy fazekas környezetet veszünk górcsõ alá. Állandó kiállítója vagyok az országos fazekas fesztiválnak. A Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület berkein belül, mint szervezõ és elnökségi tag is tevékenykedem.
A tárgyaimat közben állandóan
vizsgáztattam és mindig az „A”
kategóriát sikerült megszereznem. Mindezek birtokában
2002-ben elnyertem a Népi
Iparmûvész, majd a Népmûvészet Ifjú Mestere címet. Debrecenben, a nemzetközi fazekasfesztiválon meghívott vendégként szoktam jelen lenni. Kiállításaim voltak többek közt Za-

laszentgróton, Balatonfenyvesen, Budapesten és Lengyelországban. Szibériában a finnugor-fesztiválon, valamint Olaszországban bemutatót tartottam a népi fazekasságból, korongozásból. 2010-ben – fazekasként egyedüliként – a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület „Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési
P 2007-2013” Kézmûves Akadémia projektjének kézmûves
tevékenységének részese vagyok. E hónap elején a XII. Alföldi Fazekas Triennálén zsûritagként vettem részt – ismertük meg az eredményekben
gazdag fazekas pálya történéseit.
A Gébárti Kézmûvesházban több mesterség ötvözésében is részt vett, „megújítani a
formavilágot” elv alapján. A
munkáját az motiválja, hogy
egy agyagtömbbõl mit lehet kihozni. E szellemben oktatja tanítványait is a szakma fortélyaira, akik közül néhányan
már ismert népi iparmûvészként mûvelik a fazekas-

ságot, például Kollár Szabolcs, Czibor Imre és Harangozó Rita.
– A Néprajzi Múzeumban
többször voltam megmérettetésen munkáimmal, ahol 2 alkalommal bronz plakettet, egyszer ezüst, majd arany oklevelet kaptam. Még ebben az esztendõben Kecskeméten különdíjat vehettem át. 2004-ben az
XIV. Országos Népmûvészeti
Kiállításon arany minõsítést,
valamint Debrecenben a Nemzetközi Fazekas Találkozón
Hajdú-Bihar megye különdíját
érdemeltem ki. 2008-ban az
Országos Fazekas Pályázat
„nagy díját” ítélték nekem.
Többször megnyertem a korongoló versenyt is – avatott
be bennünket e két évtized
számos szép sikerébe.
A mûhelyben éppen egy
nagy edény fülének illesztése
történik mesteri mozdulatokkal. A polcokon a már elkészült mázas és a még kiégetésre váró munkák sorakoznak.
– Közel húsz éve vagyok a
pályán, s most kezdem érteni

Sûrû rajokban érkeznek a keresztalják.

idõ valóban kitartott az egész
nap során.
A bátrabbak, a „bevállalósabbak” már kora hajnalban
csatlakoztak a Gyimesfelsõlokról induló keresztaljhoz, s gyalog vágtak neki a 30 kilométeres távnak. A maradék népség a busszal indult útnak, kísérve, megelõzve, majd bevárva a gyaloglókat, hogy az esetlegesen fáradók felszállhassanak, illetve a buszozók résztávon csatlakozhassanak a keresztaljhoz.
Mivel járgányunk csak jóval
Csíksomlyón kívül jutott parkolási lehetõséghez, az utolsó
etapot már mindenki az „apostolok lován” tette meg a kegyhelyig.
A kegytemplom kettõs tornya mutatta az irányt csapatunknak. Amikor Csíksomlyó
faluszéli utcájába érkeztünk,
nyomban belekerültünk abba
a forgatagba, amely a nap
folyamán egyre csak dagadt,
mint jó kovásztól a kenyértészta. A templom közvetlen környezetében már szinte talpalatnyi föld sem maradt szabadon. Ezrével várakoztak az emberek, hogy bejuthassanak és
megérinthessék Babba Mária,
a Napbaöltözött Asszony, azaz
Szûz Mária csodatévõ kegyszobrát, lábujjait megcsókolva
fohászkodjanak,
szabadulást
várva testi-lelki gondjuktólbajuktól.
Farkas László
A cikk befejezõ része következõ számunkban olvasható.

Az egyik szép munkával.
az agyagot, a mázat. Célom,
hogy közel hozzam az embereket a kézmûvességhez, így
ápolva a népmûvészetet és a
hagyományt éltetve, tovább
adni.
Török Irén
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Történetük legeredményesebb szezonját zárták
Ötödikek lettek az NB I-ben a nagypáli lányok

A ZTE-stadionban lejátszott mérkõzés jutalomjáték volt a csapatnak.
Az NB I-es nõi labdarúgóbajnokság 2011-2012-es szezonjának kezdete elõtt a Páter
Fit-Well Nagypáli csapatánál
egyértelmûen a legmagasabb
osztályban való biztos bentmaradást tûzték ki célul. Csak
kevesen gondoltak arra, hogy
ennél többet is elérhetnek és
az ötödik helyen zárnak…
– Amit az év elején elterveztünk, túlteljesítettük és a
felsõházba kerültünk. Szerintem ez sokaknak meglepetés
volt, de úgy gondolom, hogy
több edzéssel még tovább lehet fejlõdni. Rengeteg a vidéki
játékos, a zalaegerszegiek pedig más városban tanulnak. A
végére picit talán elfáradtunk,
de ekkora különbség azért
nincs az elsõ három és köztünk. Az egyik legfiatalabb játékoskeretünk van az NB I-

ben, amit ha együtt tudunk
tartani, akkor beleszólhatnánk
a „nagyok”, a Viktória, az MTK
és az Astra csatájába. Az irányított sorsolás nem nekünk
kedvez, mert nyáron iskolaszünetben, szabadságolásban
jól tudunk edzeni, de az élcsapatok ellen kezdve nincs sikerélmény. Megint más lenne
úgy kezdeni egy szezont, hogy
gyõzelmek után fogadjuk a
Viktóriát… Ennek ellenére a
lányok tisztában vannak a csapatok játékerejével. A felsõházban kevesebb volt a sikerélmény, mégis nyugodtabban játszottunk, mintha egy kiesés elleni küzdelembe kerültünk volna. A csapat együtt küzdött meg
a felsõházba való kerülésért és
mindenki hozta a képességének megfelelõ játékot – foglalta össze Péter Zoltán edzõ.

A csapat körüli teendõkben Vörös Károly segédkezik,
az utánpótlással pedig Szekér
Mónika foglalkozik. A szakmai
stáb a tavaszi szezontól Kostorják Zsolt kapusedzõvel bõvült, aki kihívásnak érzi a lányokkal végzett munkát:
– Ezen a poszton az állományunk eléggé összetett, hiszen az elsõ számú kapusunkkal edzésen még nem sokat
tudtunk dolgozni, a második
kapusunk viszont olykor rutintalanságából adódóan hibázott. A harmadik játékosunk a
posztra most kezdett el a felnõttek között védeni, és utolsó
hazai mérkõzésünkön csereként megmutatta, hogy a jövõben lehet rá számítani. Negyedik hálóõrünk a 15 évesek közt
szerepelve már sok jó mérkõzést vívott meg, egy kis bátorság kell még neki, hogy a felnõttek között is bizonyíthasson – árulta el tapasztalatait az
újdonsült kapusedzõ.
Vörös Viktória, a csapat
alapembere és szabadrúgás felelõse számára a szezon legjobb mérkõzése a Ferencváros
elleni áprilisi találkozó volt:
– Itthon gyõztünk 4-2-re
úgy, hogy két gólt szereztem,
hátrányból sikerült fordítani,
és a feljutás szempontjából nagyon fontos mérkõzést nyertünk meg.
Gáspár Krisztina jobbszélsõként játszik, s szeret ezen a
poszton szerepelni:
– A legnehezebb ellenfél
szerintem az MTK és a Viktória, õk jobban kihasználják az
erõnlétüket és a helyzeteiket
is. Egyszer szeretnék csatár

lenni, hogy én rugdossam a
gólokat - mondta a társai közé
edzésre sietõ leányzó.
A csapat elnökasszonya és
mindenese, Vincze Sándorné
rendkívül pozitívan értékelte a
lányok egész éves munkáját:
– Elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen mi amatõrként versenyzünk, nálunk nem
kapnak fizetést a lányok, hanem tagdíjat fizetnek, hogy
focizhassanak. Sokan iskola,
munka vagy utazás után érnek
ide edzésre, és azért is van a
három foglalkozás, hogy legyen több lehetõségük. Mi
nem tudunk válogatott játékosokat igazolni, mint az MTK,
a Viktória, az Astra, nekünk ki
kell nevelni a saját húzóembereinket, akiket aztán késõbb
hívogatnak máshová… – elemezte Vincze Sándorné.
A csapat a rájátszásba való
jutáshoz szükséges egy pontot
az alapszakasz utolsó mérkõzésén, húsvétkor a Femina
ellen idegenben harcolta ki,
ahova a csupaszív elnök talán
babonából, izgalomból, de
nem utazott el:
– Nem mentem el, szenvedtem a meccs végéig otthon,
de belül éreztem, hogy felsõházba jutunk. Itt utolsó hazai
mérkõzésünkön, a ZTE-stadionban pedig a Feminát le is
gyõztük. Természetesen szíven
ütöttek bennünket a nagyobb
vereségek, de emelt fõvel viseltük, és eszünkbe sem jutott,
hogy ne álljunk ki. A lányok a
sérülések mellett is maximálisan odatették magukat, és
ennek köszönhetõ az eddigi
évek legjobb eredménye. Sok

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

A Renova 2-0-ás legyõzése azt jelentette, hogy született NB I-es
hazai gyõzelem a 2011/12-es szezonban a ZTE-stadionban.

ban sajnálatos módon hiányzik
a pálya melletti öltözõ, melyet
másutt jól felszerelt konténerekkel oldanak meg.
Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere elmondta, hogy
amikor a csapatot átvették,
kilátástalan volt a lányok
helyzete:
– A mérkõzésekre való elutazást veszélyeztetõ finanszírozási problémák jelentkeztek… Erzsike mindent megtett
azért, hogy elõteremtse a szükséges anyagiakat, játékosállományt, edzési lehetõséget, de a
helyi támogatást akkor Nagykutas részérõl nem kapták
meg. Úgy gondoltuk, hogy
amennyit a lányok küzdöttek
azért, hogy a megyének NB Ies nõi csapata legyen, megérdemlik a támogatást. Felkaroltuk õket, és megpróbáljuk a
jövõjét is biztosítani az egyesületnek. Természetesen kellõ
türelem mellett mi is megfogalmaztunk célokat. Elvártuk,
hogy ne a kiesés elkerüléséért
kelljen futballozni, hanem a
csapat biztosan megállja a helyét középmezõnyben. Ezt a
célt sikerült elérnünk, s a mérkõzéseken már egy fegyelmezettebb, önbizalommal telibb csapat futott ki a pályára.
Ami ebben a csapatban van,
azt az elért eredmény is mutatja. A felsõházba jutás egyfajta ráadás volt, ami a jövõre
nézve már kötelez bennünket.
Az itteni ellenfelek ellen szerzett tapasztalatokat hasznosítva továbbra is helyünk lehet az
élcsoportban. A csapat Nagypáliért, Nagypáli pedig a csapatért tesz meg mindent, és a
jó szereplés is viszi a falu hírnevét. Törekszünk arra, hogy a
játékosok jól érezzék magukat
a csapatban és ne csak ugródeszka legyen nekik az itt eltöltött idõ. A nyári és téli edzõtáborozással megpróbálunk
nekik olyan lehetõségeket
teremteni, hogy nemzetközi
szinten is megmérettethessék
magukat.
Pataki Balázs

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

Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak
Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzékenyen érintik a zalai vállalkozásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési kedve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
– Az elmúlt esztendõ sikeres idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és eredmény tekintetében is. Ezt három terület hatékony tevékenységének köszönhetjük. Egyrészt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt annak, hogy egyre nagyobb a szerepünk a nemzetközi pályázatokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkormányzat veszi igénybe tanácsadói szolgáltatásunkat – mondta Nagy András, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.
– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…
– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési akció, egyelõre továbbra is csak a

Nagy András
városi vállalkozások számára.
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Ráadásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhetik. A forgóeszköz hitel rendkívül kedvezményes kamatozású, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 Zalaszentgrót, Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 Lenti, Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285
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dolgot félretesznek, hogy játszhassanak, és olykor egy egész
hétvégét kitesz egy nyíregyházi vagy szegedi mérkõzés.
Nem tudom mit hoz a jövõ, de
eddig senki nem szólt, hogy
szeretne elmenni, még a fõiskolások is megoldják, hogy
legalább a pénteki edzésre
hazaérjenek. Van olyan kapcsolatunk más városokkal,
hogy hét közben edzéslehetõséget találjanak – tette hozzá a
vezetõnõ.
A Vincze-család élete egész
évben a csapat körül forog.
Vincze Beatrix a csapat egyik
alapembere, Vincze Sándor
otthon férj és családapa, a
csapatnál technikai vezetõ,
Vincze Gábor, aki a férfibajnokságokban játékvezetõ, itt
segítõként tevékenykedik, Vincze Mónika pedig a csapat fõvárosi mérkõzésein buzdítja a
lányokat. A különbözõ bajnokságok olykor komoly szervezési feladatokat adnak: elõfordul olyan hétvége, hogy három
csapat három irányba megy.
U15-ös korosztályt nem volt
kötelezõ indítani, de sok volt
a lelkes fiatal, akik eredményeikkel meg is hálálják a bizalmat. Az egyesületben jelenleg több mint hetvenen kergetik a labdát, és többen várják
már a következõ szezont, hogy
edzések után mérkõzéseken
is bizonyíthassák rátermettségüket.
A bajnokságnak vége, a
nyár az új szezon elõkészületeivel telik. A felnõtt keret
java július utolsó hetében a
Nagypálival baráti kapcsolatot
ápoló Marosvásárhelyen szerepel, a másik két csapat ekkor
már sikeres pályázat esetén
Csesztregen lesz, akikhez a levezetésként a hazaérkezõk is
csatlakoznak még egy hétig. A
bajnokság technikai lebonyolítása eléggé nehézkes, az utolsó mérkõzéseket június 9-én
játszották, a következõ bajnokságra való nevezés határideje
pedig június 10. A regisztrációs és versenyeztetési díjat
egybõl fizetni kell, és megkezdõdik a szükséges papírok beszerzése, attól függetlenül,
hogy ki marad és távozik a
csapatból. A fõszponzorok,
Páter Fit-Well és Nagypáli Önkormányzata büszkék a csapatra, s az együttes a saját pálya
elkészültéig továbbra is az ellenfelek által dicsért vasboldogasszonyi pályán rendezi
hazai mérkõzéseit. A hétközi
edzések a zalaegerszegi mûfüves pályán zajlanak, ahol azon-
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– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

feladhatja a Zalatáj
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Elfeledett évforduló (17.)
2010-ben volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sportegyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csenddel „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.
Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeretnénk
állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai nap még
egyáltalán ZTE-rõl lehet beszélni. Emléket állítani még
akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik ma a ZTEbõl, s nem a ZTE-ért élnek, vagy a múltban abból éltek.
Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak mosolyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…
A zalaegerszegi birkózósport történetével kapcsolatban meglehetõsen kevés a korabeli hozzáférhetõ forrás, dokumentum. Ezért is fogadjuk
szívesen azok jelentkezését,
akik régi fotókkal, cikkekkel,
vagy más relikviákkal rendelkeznek. Egy biztos: a ZTE-nél
1969 szeptemberében alakult
meg a szakosztály. A kezdeti
idõszakra a ZTE-mozaikok kötet elsõ részének segítségével
emlékezünk, amelyben a szakosztály néhai edzõjével, veze-

tõjével dr. Haszon Jánossal
készített riport olvasható:
„– Kérem, idézze fel a kezdeti éveket!
– 1969 õszén, egy pénteki
napon az egerszegi piactéren
találkoztam a kiváló kanizsai
edzõvel, Kordics Lõrinccel, aki
engem is trenírozott egykor.
Megszidott, mert sokkal többet várt tõlem a birkózás területén, Zalaegerszegen. Elhanyagoltam a sportágat – dohogott, s én akkor megígértem
neki, hogy megalakítjuk a me-

Dr. Haszon János tanítványai körében.
gyeszékhelyen is a szakosztályt.
Ebben a törekvésben nagyszerû
partnerek voltak a ZTE akkori
vezetõi, élükön dr. Balogh Jánossal. Ha jól emlékszem, a miénk
lett a tizenharmadik szakosztály, de nem voltunk babonásak.
– Volt érdeklõdés?
– Nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk a kezdeti idõben,
különösen a Zrínyi-gimnáziumból és a mezõgazdasági szakmunkásképzõbõl jöttek szép
számmal.

– Az elsõ siker?
– Zala megye elsõ úttörõolimpiai aranyérmét szakosztályunk versenyzõje, Szanati László szerezte. Aztán jöttek az újabb
eredmények. Kiemelkedõ sikernek számított, hogy egy alka-

Czvetkó István

lommal – neves fõvárosi egyesületek elõtt – megnyertük a
Kozma István emlékversenyt.
Szanati László, Horváth Zsolt,
Czvetkó István, Faludi József és
Gombos Zsolt eredményei azt
bizonyították, hogy érdemes a
sportággal komolyan foglalkozni. Ennek köszönhetõen
Ujvári Sándor megyei tanácselnök és dr. Hegedûs Csaba
szövetségi kapitány segítségével megvalósult az álmunk:
felépült a birkózó edzõterem.

– S itt indult el gyakorlatilag – még a ZTE színeiben – a
megye büszkeségének, Berzicza
Tamásnak a pályafutása is.
– Valóban, a ZTE színeiben
ismerkedett meg a sportággal
a Zalahús SC junior világbajnoka, akinek az édesapja is a ZTE
versenyzõje volt egykor.”
A riportban dr. Haszon János megemlítette Szanati László nevét is, aki ugyancsak megszólalt a ZTE-mozaikok kötetben. E riportból is idézünk most.
„– Legjobb eredménye?
– A magyar bajnokságon
mindkét fogásnemben sikerült
ezüstérmet szereznem.
– Ezek a medálok szerepelnek a ZTE-leltárban. Ám ezzel
még nem értek véget az eredményes évek…
– Legemlékezetesebb mérkõzésemet – már a Zalahús színeiben – Repkával vívtam az
országos bajnokságon. Ellenfelemet azt hiszem nem kell bemutatni. Egy vitatott fogás
döntött Repka javára, így csak
a bronzéremért birkózhattam
tovább, de azt sikerült megszereznem.
– Volt egy angyalföldi kiruccanása is…
– A Vasas hívott, hogy a
csapatbajnokságon szerepeljek náluk. Aranyérmet õrzök a
vitrinemben ezután a »kirándulás« után”.

Berzicza Tamás pályafutása a
ZTE-ben kezdõdött, a Zalahús
SC-nél teljesedett ki.

Szanati László sikeres pályafutásának egy makacs sérülés vetett véget. Akkor már a
Zalahús SC versenyzõje volt,
hiszen az 1980-as évek végének szakosztályleépítése a
ZTE-nél a birkózókat sem kerülte el.
Így nyilatkozott errõl 1991ben lapunkban:
„– Régóta bajlódom a derekammal és az idei versenyidényben sérülésem alaposan

telezõ versenyen elindulni, természetesen, ha a derekam
nem »szól« közbe.
– Mi számodra a birkózás,
Laci?
– Minden. Húsz év szépség.
Hiszen 1971 óta gyötörtem az
ellenfeleket a szõnyegen, vagy
õk engem. Önbizalmat adott,
segített a munkámban, a családi életben. Ez a sportág kitartásra, emberségre nevel. Egy
pillanatra sem lehet kihagyni a

Horváth Zsolt (balról) és Szanati László a
Kozma István vándordíjjal.
meghatározta eredményeimet.
Az év elsõ versenyén második
lettem, majd a Dunaferr Kupán a dobogó harmadik fokára
állhattam fel, de mindkét viadalon éreztem a derekam. A
magyar bajnokságra igyekeztem összeszedni magam, de
ott is erõs fájdalmaim voltak,
végül is 6. lettem a 68 kg-osok
mezõnyében. Egyetlen vigaszom csak az lehet, hogy sérülten is ismét megszereztem
az elsõ osztályú minõsítést, s
12 olimpiai pontot értem el. A
bajnokság után aztán nem volt
mese, alaposan ki kellett vizsgáltatnom magam. Olyan fájdalmaim voltak, hogy még a
kétéves kisfiammal sem tudtam sétálni. Budapesten a MÁVkórházban megállapították: alulról a negyedik csigolyám a
gyomrom felé egy centit el van
csúszva, ezért vannak a fájdalmaim. Hosszú pihenõt írtak
elõ az orvosok. Sõt: ha nem javul az állapotom, még a mûtétet sem kerülhetem el. Nincs
mese, úgy látszik közeledem
birkózó pályafutásom vége felé. Így valószínûleg, a következõ év a búcsút hozza számomra. Szeretnék még a három kö-
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mûhelyben. Szanati József
egykor szintén birkózó volt, s
két fia ugyancsak ezt a sportágat választotta. Mindketten elvégezték a Testnevelési Fõiskolát, s egyikük, konkrétan József, a tófeji iskolában tanít, s
reményteljes birkózó szakosztályt irányít a faluban.
Szanati László fia, Szabolcs
is a birkózást választotta, de öt
év után átpártolt a súlyemelõkhöz.

Szanati László (balról): – Minket mindig a
szívünk vitt elõre, a sport szeretete.

Címerszínek

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.
A mai kék-fehér színösszeállítás a Zalaegerszegi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

– A válogatottságig jutott,
de a munka mellett ma már
nem tud teljes energiával a
sportágra koncentrálni. Ettõl
függetlenül rendszeresen edz,
s a zene is fontos az életében –
mondja Szanati László.
Egyébként „Szancsó” is
sportágat váltott, szabadidejének nagy részét a motorsport
tölti ki. A 250-es nagykategóriában versenyez, saját edzõpályája van Bazitán, ennek fenntartása is sok munkát kíván.
– 2007-ben veterán világbajnokságot nyertem Szombathelyen. Idén ismét Magyarországon lesz a VB, s ha térdsérülésem engedi, rajthoz állok. Mindig legyen valami cél
elõttünk, függetlenül attól,
hogy a birkózószõnyegen küzdünk, vagy éppen motoron
ülünk. Minket mindig a szívünk vitt elõre, a sport szeretete – mondja búcsúzóul.
E.E.
(Folytatjuk)
A riportsorozat korábbi részei olvashatók honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu

Lapunk
2012
legközelebbi
száma
2012. július 19-én
jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Szanati László a dolgos hétköznapokon.
szõnyegen, mert ezt az ellenfél könyörtelenül kihasználja.
Egyszóval: a birkózók jellemes
emberek.”
Idõutazásunk a jelenbe érkezett. A család zalaegerszegi
autójavító mûhelyében (még
az édesapa alapította) beszélgetünk Szanati Lászlóval, vagy
ahogy barátai, egykori versenyzõtársai becézik: „Szancsóval”.
Testvérével dolgozik együtt a
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Vörösben nem bûn?

A napokban látott napvilágot a hír: a strasbourgi Emberi
Jogok Európai Bírósága elmeszelte a magyar államot
Fratanolo Jánossal szemben.
Tízet teszek egy mellé, hogy a
politika mélységes bugyraiban
rendszeresen nem kotorászó
honfitársainknak fogalma sincs
arról, hogy Fratanolo János
ferences hittérítõ valahol Belsõ-Ázsiában, vagy egy lezajlott
bentlakásos reality-show gyõztese-e.
Nos, ha utána nézünk Fratanolónak, megtudjuk, hogy õ
a Magyarországi Munkáspárt
2006 tiszteletbeli alelnöke. A
magyar állammal azért került
összetûzésbe, mert megsértette az önkényuralmi jelvények
nyilvános viselését tiltó tör-

vényt. Fratanoló 2004. május
elsején – egy pécsi szakszervezeti rendezvényen – zakója
hajtókáján ötágú vörös csillaggal jelent meg. Miközben interjút adott egy helyi tévének, jól
látható volt a mintegy két centiméter átmérõjû vörös csillag,
amivel kimerítette a vonatkozó
törvény tiltó rendelkezésének
megsértését.
Fratanolót fellebbezése után
a Pécsi Ítélõtábla jogerõsen
elmarasztalta, megrovásban részesítette, ami ellen a strasbourgi emberi jogi bírósághoz
fellebbezett.
A jeles grémium aztán úgy
határozott, hogy a magyar állam megsértette Fratanolo János szabad véleménynyilvánítási jogát, s ezért Magyaror-

XXIV. évfolyam

megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 24 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

szágot kártérítésre és a perköltség megfizetésére kötelezte. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy az ötágú
vörös csillag nem önkényuralmi jelvény, hanem „mozgalmi jelkép”.
A strasbourgi ítélet egyértelmûsítette, hogy Nyugaton a
kommunizmus még mindig
szalonképes. Szemben a náci
jelképek alatt elkövetett bûnökkel, a vörös csillaggal fémjelzett diktatúrák idején megvalósult százmilliós emberirtás felett egy mozgalom vadhajtásaként eltekintenek a szabad véleménynyilvánítás felkent õrei.
f.l.

A ködösítés
tovább folyik
Az elmúlt három évben
közel száz nyilatkozat hangzott
el a ZTE labdarúgó- csapatának lehetséges megmentõjérõl. Nagy Ferenc, a klub elnök-tulajdonosa lapzártánk
elõtt ismételten arról beszélt, hogy amennyiben aláírt
szerzõdéseik realizálódnának,
azonnal ki tudnák fizetni
tartozásaikat, sõt még többszáz millió forint is lenne a
ZTE kasszájában.
Ha és lenne… Ezek a kifejezések nem túl szerencsések a
sportban és a gazdasági életben. Fõleg, ha évek óta csak
ezt halljuk Zalaegerszegen, miközben a csapat gyalázatos játékkal kiesik az élvonalból.
Ami biztos jelenleg az az,
hogy Nagy Ferencen kívül senki nem tud semmit konkrétan
a ZTE anyagi helyzetével kapcsolatban. Ilyen körülmények között bolond lenne bármely befektetõ és felelõtlen
az önkormányzat, ha pénzt
invesztálna a Nagy Ferenc
többségi tulajdonában lévõ
ZTE FC-be.
Úgy tudjuk, hogy a június
18.-iki nevezési határidõ napján a ZTE-nek tartozása volt az
MLSZ felé. Ez kétségessé teheti még az NB II-ben való indulást is.
Ez volt a helyzet lapzártánk
elõtt Zalaegerszegen. Félõ, hogy
belátható idõn belül nem is
változik. Sajnos…
(e)
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Egyedülálló korrajz

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax:
92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Emlékezésazelõdökre

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

