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(Folytatás a 2. oldalon)

Hazatértek hõsei.
Hétfõn ezrek vártak a

elõtt olimpi-
konjainkra, akik hetekig láz-
ban tartották az országot. Ra-
jongók, családtagok, tüleked-
tek egy érintésért, egy ölelé-
sért, egy pólóra kanyarított
autogramért.

S kiszálltak a buszokból a
hõsök.

, a

és sorban a többiek, akik
annyiszor megdobogtatták a
szívünket az olimpiai közve-
títések ideje alatt.

A hazatért sportolók és
azok, akik ott lehettek a csapat
érkezésénél, egy gyõztes nem-
zet képviselõiként élhették át
azokat a perceket. A csarnok
levegõjét átitatta az a diadal-
mas örömérzés, amelytõl vala-
mennyi jelenlévõ rajongó úgy

London

Syma Csarnok

Risztov Éva, Gyurta
Dani, Pars Krisztián férfi
kézisek, Douchev-Janics Nata-
sa

A láng a szívünkben ég tovább

érezte, hogy õ áll a dobogón,
neki szólnak a Himnusz hang-
jai, érte dübörög a Ria-Ria-
Hungária!

S nagyon kellett ez a gyõ-
zelem, nagyon kellett ez az ün-
nep. Sportolóink megmutat-
ták, hogy a hazánkra most jel-
lemzõ sanyarú gazdasági kö-
rülmények ellenére is, a tisz-
tességgel elvégzett munka, az
erõs akarat, a honfiúi, honleá-
nyi lelkesedés megtermi gyü-
mölcsét. Olimpikonjaink ná-
lunk gazdagabb, létszámban is
jóval nagyobb merítési kapaci-
tással rendelkezõ országokat
utasítottak maguk mögé, Ma-
gyarország Londonban „fõtáb-
lára” került, kilencedik he-
lyezésével bekerült az olim-
pia nagyhatalmainak szûk
táborába.

Túl az érmek csillogásán, a
magyar sportolók viselkedé-
sükkel is kivívták a világ elis-
merését. A külföldi sajtó – töb-
bek között – Gyurta csodálatos
gesztusáról cikkezett, aki fel-
ajánlotta aranyérme másolatát
elhunyt norvég sportbarátja
családjának. Olimpikonjaink pá-
lyán és pályán kívül igaz ma-
gyarságukról tettek tanúbi-
zonyságot Londonban, remél-
hetõleg felrázták az örök le-
mondókat, s megerõsítették
hitükben azokat, akik tenni
akarnak, nem csak elfogadni.

Köszönjük London hõ-
seinek azokat a felemelõ

Az olimpia hõsei a budapesti fogadtatáson.

Gyurta Dánielt megkoronázták
Londonban.

HIRDETÉSÉT
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havilapban.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A láng a szívünkben ég továbbpillanatokat, melyeknek köszön-
hetõen felemelhettük fejünket
az olimpia napjaiban. Köszön-
jük az érmeseknek, a pontszer-
zõknek, a sportvezetõknek,
edzõknek, és köszönjük mind-

azoknak, akik „csak” tisztesség-
gel küzdöttek a páston, a
tatamin, vízben és szárazon.

Köszönjük a családoknak,
kedveseknek, és köszönjük a
szertárosnak, aki odakészíti a
„lisztet” a tornaszer mellé,

köszönjük a takarítónõnek,
mindenkinek, aki bármi mó-
don hozzájárult 2012 nagy ma-
gyar sikeréhez.

Vasárnap este véget ért a
világ sportoló ifjúságának

grandiózus seregszemléje. A
kápráztató záróünnepség után
kialudt az olimpiai láng, ami
most már a szívûnkben ég
tovább.

f.l.

Van egy nagyszerû film,
fantasztikus zenével.

alkotása, a
igaz történetet dolgoz fel:

két brit rövidtávfutó küzdel-
mét az 1924-es párizsi olimpián.

Az 1981-ben készült film
négy Oscar-díjat kapott, köz-
tük a zenéje is, ami
egyik legkiválóbb alkotása.

Hugh
Hudson Tûzszeke-
rek

Vangelis

A nemrég véget ért lon-
doni olimpián sokszor hal-
lottuk. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetéseken ez foglalta
keretbe a gyõztesek nemzeti
himnuszát.

Ahogy a nyolcszor el-
hangzott Magyar Himnuszt,
ezt sem lehet soha megunni.

(e)

„Tûzkarikák”

Ezrek fogadták a magyar csapatot.

Risztov Éva fantasztikus visszatérése.

Berki Krisztián végérvényesen a lólengés királya lett.

Olimpiai pikáns

– Mióta zajlik az olimpia, teljesen érzéketlen lettél a gömb-
formák iránt. Kivéve persze a labdákat meg a súlygolyót!...

Értékelés

– Meglátod, Aranka, most majd azt mondja az Orbán,
hogy azért lett ennyi arany, mert õk vannak hatalmon.
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Napok hordaléka…
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Diszkrimináció…

Jobbat érdemeltek volna

Ráúszás

Véget ért a londoni olim-
pia, hazánk a több mint 200 (!)
nemzet rangsorában a 9. he-
lyet szerezte meg az éremtáb-
lázaton. Ehhez a teljesítmény-
hez nem kell különösebb kom-
mentár, egyetlen szóval lehet
jellemezni: fantasztikus.

A lehetõségekhez képest a
magyar sportolók a felkészülés
során megkapták a szükséges
támogatást. A testületet fel-
ügyelõ kormánytag is a helyén
volt, nem úgy, mint 2004
augusztusában Gyurcsány Fe-
renc, aki néhány nappal az
athéni olimpia kezdete elõtt
lemondott gyermek- ifjúsági-
és sportminiszteri funkciójáról.

A londoni ötkarikás játé-
kok elõtt két sportolóval csök-
kent a magyar delegáció lét-
száma, de doppinggyanús
ügyekrõl e hasábokon most ne
essen szó, mert tíz újság is ke-
vés lenne ennek boncolga-
tására. S nem a célkeresztben
lévõ magyar vagy netán a fe-
hérorosz versenyzõk adnának
elsõsorban okot a téma fel-
vezetésére. Nagyobb országok-
ról van szó, ahol egyes véle-
mények szerint a doppingolás,
illetve a doppingvizsgálatok ver-
senyében nem az ellenõrzõ ha-
tóság áll nyerésre pillanatnyilag.

Visszatérve a közcímben
jelzett gondolatra: míg spor-
tolóink remekeltek, a verse-
nyekrõl tudósító rádió- és tv-
riporterek – 2-3 kivételével –
rendkívül gyengék voltak. Mél-
tatlanok a sportolók szerep-
léséhez.

Maradjunk még az olimpiá-
nál! Férfi vízilabda-válogatot-
tunk csalódást okozott. A ko-
rábbi sikereket senki sem vi-
tatja, s bántani sem szeretném
a játékosokat, a szakvezetõket.

Laikusként azonban egy ki-
rívó esetre felfigyeltem, s ez a
nõi csapatot is jellemezte: rá-
úszásnál döntõ többségben az
ellenfél játékosa szerezte meg
a labdát. Jó lenne errõl egy sta-
tisztikát látni! Normál esetben
– ha nincs hosszabbítás – 4

ráúszás van egy mérkõzésen.
Ez négy támadásindítási lehe-
tõséget jelent. Hosszabbítás
esetén – kiélezett helyzetben –
még nagyobb a ráúszás jelen-
tõsége.

Lehet, hogy csak nekem
szúrt ez szemet?

2012. május 17.-iki szá-
munkban már foglalkoztunk
Jáksó László hivatásos celeb
mûsorával. Akkor ezt írtuk:

„A sajtó a Holdról érkezett
Jáksó László közismert Heti

heteses Fidesz-mocskoló ka-
pott több milliárd forint köz-
pénzt a Marslakók címû idét-
lenségére, ami csõdöt mon-
dott a nézettséget illetõen is.
Jáksó szerint a sajtó az oka en-
nek, mert nem pátyolgatták
»remekmûvét«.

Ez a sajtó!… Talán a Holdról
jöttek ezek a rosszindulatú új-
ságírók.”

Jáksó „ûrkutató” most is-
mét panaszkodik. Megbukott a
sorozata, s ezért most már a
nézõket is okolja az újságírók
után. Arra nem is gondol, hogy
a hiba az õ készülékében van.
Egyszerûen azért, mert egy
ilyen gyenge, bugyuta, primi-
tív filmsorozatra még a föl-
dönkívüliek sem kíváncsiak.

Jáksó – mint mondja – vissza-
tér a Heti heteshez. Oda való!

Villámértékelést készített
minap az ORF osztrák közszol-
gálati televízió az Orbán-kor-
mány elsõ két évérõl. Bizonyos
Ernst Gelegs nem sokat fog-
lalkozott a tárgyilagossággal.
Gyorsan leszögezte, hogy a
Fidesz legelõször „átszínezte”
a minisztériumokat és a kul-
turális intézményeket, ellenõr-
zése alá vonta a független szer-
vezeteket, rövid pórázra fogta
a médiát. Ez a helyzet jelenleg,
s mi jöhet még ezután? – tette
fel a költõi kérdést.

A jövõkép felvázolásában
nagy segítségére volt Lengyel
László politikus, aki ráerõsített
Gelegs „elemzésére”: Orbán
Viktor egyetlen célja, hogy

Mars a Marslakóknak

Sógorok…

saját politikai rendszert épít-
sen ki és felszámolja a füg-
getlen intézményeket. Az ORF
ezután – a „civilizált nyugat”
médiaszokásának megfelelõen
– megszólaltatott egy másik
„tárgyilagos” magyar szakértõt,
Heller Ágnest is. Lukács György
filozófus-népbiztos tanítványa
szerint míg a mai baloldal ál-
landóan párbeszédre törekszik,
a másik oldal többnyire ellen-
séges, sõt hazaárulónak nevezi
az ellenzék több politikusát.

Nos, amit az MSZP néhány
európai parlamenti képviselõ-
je tesz Brüsszelben, nem áll

messze ettõl a megnevezéstõl.
Még Romániában és Szlová-
kiában is így fogalmaznának,
igaz ott ilyen cselekedetekre
nem vetemedik az aktuális
ellenzék.

Szóval ez volt az ORF, va-
gyis az osztrák közszolgálati
televízió helyzetértékelése Ma-
gyarországról. Ha rosszindu-
latú lennék, azt kívánnám, bár
lett volna nekik is részük 45 év
„demokráciaépítésbõl” szovjet
fennhatósággal. Talán más len-
ne részükrõl a jelenlegi Ma-
gyarország megítélése.

E.E.

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.

A
kezdeményezésével egyetértve
a

is támogatja, hogy kilóra
mérjék a tojást. Véleményük
szerint azért van erre szükség,
mert a magyar tojástermelõk-
nek gondot okoz, hogy a leg-
kisebb méretû, S jelöléssel ellá-
tott tojások letörik a normál
vagy nagyobb méretûek árát.

Baromfi Termék Tanács

Vidékfejlesztési Miniszté-
rium

Úgy tûnik, hogy a

portáján a tyúkok tojnak erre
az elképzelésre. Ahelyett, hogy
legalább a normál súlyra töre-
kednének, hogy hamarabb meg-
legyen az 1 kg, még a skála
legkisebb méretû (S) tojásától is
messze elmaradó tikmonnyal
szomorítják el gazdájukat.

búcsú-
szentlászlói Márkus László

(e)

Középen a normál méretû, mellette a renitens tojások.

Szabotáló tyúkok
– avagy tojás kilóra

– Dodókám, talán reklamálnunk kéne az ombudszmannál,
hogy a játékteremben nem fogadják el a Szép-kártyát!...
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Külországokban magyar síneken (12.)
Kárpátaljai vonatnapló

A fõiskola erõs szellemi
bástyája a kárpátaljai magyar-
ságnak, de materiális szem-
pontból halaszthatatlan istápo-
lásra szorul. A patinás fõépület
tetõszerkezete mára igencsak
megrogyott. Az intézményt ta-
karó födém 5600 négyzetmé-
ter, amit 270 000 cserép fed le.
Kiszámították, hogy egyetlen
cserép cseréje a járulékos
munkákkal (faszerkezet meg-
újítása, bádogozás) együtt,
1800 forintból hozható ki.

Az alapítványi fenntartású
magyar fõiskola az ukrán ál-
lamtól nem számíthat támoga-
tásra. A kuratórium adomány-
gyûjtésbe fogott, az igencsak
sürgõs rekonstrukciós munká-
latok kivitelezése érdekében.
Mindazok, akik akár egy cse-
rép cseréjéhez hozzájárulnak,
a megvásárolt cserépjegyrõl

személyre szóló tanúsítványt
kapnak, nevük felkerül a fõis-
kola bejáratánál elhelyezett
tisztelettáblára.

Nosztalgiavonatunk prog-
ramjának tervezõi csatlakoztak
a fõiskola felhívásához, és meg-
szervezték a gyûjtést az utazás
során. A vonat utasai cserép-
jegy vásárlásával járulhattak
hozzá a magyarság, a magyar
nyelv õrzése kárpátaljai erõssé-
gének renoválásához.

A rövid belvárosi séta, il-
letve az ökumenikus istentisz-
telet után „szálltuk meg” a fõ-
iskola díszvacsorához terített
termeit. Jómagam abban a sze-
rencsében részesültem, hogy
az eligazító belépõkártyám a
díszteremben jogosított hely-
foglalásra.

A fényárban úszó terem-
ben három hosszú asztalsor

várt ránk magas támlás pár-
názott székekkel, csillogó-vil-
logó terítékkel. A „kellékek”
puszta látványa is mûködésbe
hozta pavlovi reflexeinket, nem
is szólva arról a percrõl, ami-
kor a fõiskola csinos – ez
alkalomra felszolgálóvá lett –
leányhallgatói megjelentek a
húsleveses tálakkal. Beregi töl-
tött káposzta, majd desszert
következett, s egy pohár finom
magyar borral tetõzött a kuli-
náris élvezkedés.

Az est folyamán színvona-
las mûsor zajlott neves elõ-
adókkal. Beszédet mondott

, aki bemutatta az
intézményt, és megköszönte
közösségünknek a cserépje-
gyek vásárlása révén összejött,
mintegy 700 000 forintra rúgó
összeget. (Sokan, akik elõre
lejegyeztük vásárlási szándé-
kunkat, már az ünnepség ke-
retében megkaptuk a cse-
répjegyek vásárlásáról szóló ta-
núsítványt, mások késõbb, pos-
tán kapták meg a díszes ok-
levelet.)

Gyorsabban jár az óramu-
tató, amikor kedvére való he-
lyen van az ember. Eljött a bú-
csúzkodás ideje, s a szálláshe-

dr.
Orosz Ildikó

lyeinkre buszozás közben már
az járt a fejünkben, hogy reg-
gel ismét vonatra szállunk, im-
már hazafelé tartva.

érkezve, a szál-
lásadó együtt
töltöttünk még egy órát, be-
szélgetve, poharazgatva, addigi
élményeinket visszapergetve.
Gyorsan elröppent az utolsó
csetfalvai éjszakánk; reggeli,
emlékfotó a ház elõtt, majd
Tóthék kikísértek bennünket
az állomásra, ahova sorra ér-
keztek a más házaknál elszál-
lásolt csoportok is.

Vagonnyian toporogtunk a
meglehetõsen lepukkant meg-
álló „peronján”, gyakran végig-
futtatva tekintetünket síneken:
jön-e már vonatunk? Különös,
ambivalens érzés töltötte be
énünket. Jó lett volna maradni
kedves házigazdáinkkal, de
alig vártuk, hogy újra az ex-
presszen üljünk kupétársaink
társaságában.

A várakozás izgalmában töl-
tött perceknek a közeledõ
mozdony üdvözlõ kürtszava
vette végét. Elhangoztak az utol-
só köszöntõ szavak, puszik,
ölelések, és szûnni nem akaró
integetés közepette, vonatunk
tovagördült Csetfalváról.

(Folytatás a következõ
számban.)

Állomások hazafelé

Csetfalvára
Tóth családdal

f.l.

Beregszász: Aranypáva étterem a Vérke patak partján.

„Fejedelmi” teríték a fõiskola Esztergom termében.
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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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A nagy mutatványos

Ha feldobom, olcsó euró. Ha leesik, drága forint!...
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A hazai közbeszéd régóta a
pillanatnak él. Nem támaszko-
dik felhalmozódott tapasztala-
tokra, még a közelmúlt tapasz-
talataira sem. Erre pedig nagy
szükség lenne, azért is, hogy
tisztán lássuk, miként kínoz-
zák immár negyedszázada a
magyar társadalmat sajátnak
hitt nemzeti valutával.

A szorítás már a rend-
szerváltás elõtt elkezdõdött,
amikor hitelválságba torkolló
eladósodottságunk (1982) kö-
vetkezményeként a forintka-
matok nagyságrendet emel-
kedtek. Ez eredményezte, hogy
a forgóeszközeiket az MNB hi-
teleibõl fedezõ állami és szö-
vetkezeti vállalatok éppen a
rendszerváltás elõtt váltak pia-
ci forgalmi értéküket tekintve
értéktelenné, hiszen hasznu-
kat a magas kamatok kisöpör-
ték. Az MNB ezzel kompen-
zálta részben a mérlegében
évek óta akkumulálódó veszte-
ségeket. A veszteségeket vi-
szont az adósság és tartalék-
devizákon végrehajtott balsi-
kerû spekuláció okozta. A be-
fektetõ jövõben remélt és
mennél gyorsabban realizál-
ható profitszerzési esélyt vásá-
rol, azonnali veszteséget csak
roncsáron. Az 1987-es bankre-
form és az 1991-es jegybanki
és kereskedelmi banki tör-
vények a sokáig rejtve maradt
veszteséghalmozódást gyorsí-
tották és dobták olcsó mar-
talékul a magyar versenygazda-
ságot bankostul, biztosítóstul,
cégestül külföldi privatizáto-
roknak. Ami magyar tulajdo-
nosi kézen maradt, az még re-
gionális jelleggel sem volt ver-
senygazdaságnak, inkább csak
bozótgazdaságnak tekinthetõ.

A monetarista szõnyeg-
bombázás alóli szabadulásra
elõször 1998-2002 között nyílt
reális esély. Az államkassza el-
adósodása tartható szintre
mérséklõdött, a háztartások
adóssága csekély volt, a csök-
kenõ kamatok esélyt adtak,
hogy a hitelek gazdasági nö-
vekedést tápláljanak. 2002-ben
realitás volt, hogy hazánk
2007-09 között az eurózóná-
hoz csatlakozhat és megszaba-
dulhat a kamat és árfolyam ter-
rortól.

Medgyessy Péter, volt mi-
niszterelnök az esélyrõl 2003
elején még nem mondott le.
A rövidre szabott növekedési
szabadságot a ballib kormány
és a jegybank közös akarattal
2003-tól ismét visszalendítette
a másfél évtizedes pangási ke-
rékvágásba, ahol azóta is szen-
ved. A forint ellen agitáltak,

Forintunk nem más, mint nagyon drága euró
ami kiváltott egy nagyarányú
tõkemenekülést.

2003-ban újabb árfolyam-
rombolás és drasztikus jegy-
banki kamatemelés követke-
zett. Az eladósodás ezúttal sen-
kit nem kímélt. Reális kiutat
csak a hazánkban mûködõ
exportmultik találtak olcsó
devizahitelek révén. Az állam-
kassza és a háztartások egy-
aránt nyakig úsznak az adós-
ságban. A háztartásokra és a
hazai vállalkozásokra tukmált
menedéknek hirdetett deviza-
hitelek pedig még a méreg-
drága forinthiteleknél is na-
gyobb csapdát jelentettek. A
hitelfelvételkor a háztartások
és a cégek a beetetésre szánt
olcsó csali kukoricával (svájci
frank és euró) együtt a horgot
is bekapták, ami százával, ez-
rével vetette õket partra a fo-
rintrombolás miatt megnövelt
költségek révén.

A jegybank, mint az ország
pénzforgalmáért felelõs, jogi-
lag független intézmény azóta
sem csinál mást, mint a ha-
zánkba különféle jogcímeken
beáramló devizaösszegeket cím-
kézi át forinttá, azaz olcsó ka-
matozású euróból ipari mód-
szerekkel varázsol méregdrága
forintot. A forinttá történõ
átcímkézésre váró eurók egye-
temlegesen külföldi érdekeket
testesítenek meg. Részint olyan
nagycégekét, amelyeknek azért
van forintra szükségük, hogy a
nálunk mûködõ cégeikben
bért fizessenek, de ezt nem
óhajtják méregdrága forintból,
inkább olcsón megszerezhetõ
euróhitelekbõl fedezni. Forint
kell azoknak is, akik a drága
kamatozású forintban jegyzett
hazai papírokból kívánnak hasz-
not húzni. Forint kell ahhoz is,
hogy magának a forintnak az
árfolyamát a szereplõk kedvük
szerint mozgassák. A pillanat-
nyilag tétlen (spekulatív) fo-
rintok viszont az „MNB szállo-
dában” pihenhetnek, szállás-
költséget nem kell fizetniük,
inkább nekik fizet remek ka-
matot az MNB.

A folyamatosan vonzó jegy-
banki alapkamat állandó izga-
lomban tartja a spekulatív tõ-
két. A jegybankról alkotott
klasszikus fogalmak másutt nem,
de az MNB esetében rég idejét
múlttá váltak. Tévhit mára,
hogy a jegybank a kereske-
delmi bankok céghiteleit refi-
nanszírozva forintot bocsát ki.
Egyebek mellett azért sem,
mert már maguk a kereske-
delmi bankok sem fogadják be
a cégek hitelkérelmeit még
magas kamatok mellett sem.

Nagy a cégek kockázata
mondják, amit nem szabad vál-
lalniuk. Ha nincs céghitel fo-
rintban, akkor nincs mit refi-
nanszírozni. Tiszta a sor. A
jegybankba helyezett pihenge-
tõ kereskedelmi banki forint
nem kockázatos, jól fizet és ha-
lomra áll ott az euró, ha éppen
menekülni kell az országból. A
cégek váltóinak refinanszírozá-
sa mellett az állam adósságá-
nak finanszírozása meg vég-
képpen tilalmas. Azt csak az
Egyesült Államokban és az
eurózóna országaiban szabad.

Az is tilos, hogy a már for-
galomban lévõ piaci állampa-
pír állományokon a jegybank
intervenciós jelleggel vásárlá-
sokat és eladásokat eszközöl-
jön, indirekt befolyásolást gya-
koroljon a kamatszintre. Más-
hol ez része a jegybanki pénz-
politikának, nálunk nem. Ná-
lunk csak alapkamat létezik,
annak is csak az emelése. Az a
fontos, hogy az mindig jóval az
infláció felett legyen akkor is,
ha mindenütt másutt messze
az infláció alatt van.

2003-ban a jegybank gyil-
kos „történelmi” lépést hajtott
végre. Egyrészt elzárta az or-
szágot az olcsó finanszírozást
jelentõ euró bevezetése elöl,
azzal, hogy mesterséges tõke-
menekülést okozott, de meg-

nyitotta annak útját, hogy a
hazai szereplõket hosszú idõre
méregdrága hitelekre kárhoz-
tassa, akár forintban akár devi-
zában kívánnak kölcsönt fel-
venni. Mindenki „érdemei” sze-
rint juthat hitelhez. A hazánk-
ban mûködõ multik olcsó euró-
hoz, a hazaiak pedig drága
euróhoz, aminek idõnként euró,
máskor forinthitel a neve.

A forint a jegybanki politi-
ka miatt nem más, mint a ha-
zaiaknak kitalált drága euró. A
multik tõkébõl és olcsó hitel-
bõl növekedhetnek, a magya-
rok meg nõjenek csak tõke
nélkül és drága hitelbõl. A
jegybank szerint ez a „verseny-
semleges” pénzpolitika. Annak
érdekében, hogy ez továbbra
is még hosszú ideig így marad-
hasson ölti magára páncélzatát
az IMF-EU tárgyaló delegáció
oldalán honi hadsegédével a
módosított jegybank törvény-
nyel büntetõ jogi értelemben
is vezetõi tekintetében hazánk
törvényeitõl teljesen független
Magyar Nemzeti Bankkal. Min-
ket azért korhol, hogy nem
látja a gazdasági növekedést,
amivel az adósságteher kinõ-
hetõ, miközben mindent meg-
tesz azért, hogy ez ne követ-
kezhessen be.

közgazdász
Boros Imre
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Zalaegerszeg sokoldalú pol-
gára , aki-
nek különleges életútja alap-
jául a sors szolgál, táplálékául a
tehetsége, motorjául a hite.
Kedves, szikrázó egyéniségû
alkotó, számos mûvészeti ág
jeles képviselõje, s ez az évti-
zedek során megmutatkozott a
nemzedékek nevelésében épp-
úgy, mint a magas szinten mû-
velt üvegfestészetben, énekmû-
vészetben, valamint mindezek
magas hõfokon történõ meg-
élésében és versbe öntésében.

– A gondviselés kegyelmé-
bõl több talentumot kaptam
ajándékba, így több mûvészet-
nek is hódolhattam, ezért tud-
tam a mai napig megõrizni
optimizmusomat, Isten- és em-
berszeretetemet, melyhez az
önismeret elengedhetetlen fel-
tétel. Ehhez nyújt segítséget a
költészet is, amely a bánatból
és a boldogságból nyílik és
csendben gyökeredzik – kezd-
te a beszélgetést Erzsébet.

Zalaegerszegen született,
azóta is itt éli napjait, melyek-
nek meghatározó eleme az al-
kotómunka, a

tagjaként
folytatva. Kirakatrendezõként
és dekoratõrként kezdte pálya-
futását, majd a fõvárosban az
Iparmûvészeti Múzeum grafi-
kusaként dolgozott, ezt köve-
tõen visszatért szülõvárosába.
Pécsett és Szombathelyen foly-
tatott tanulmányainak eredmé-
nyeként rajz-,biológia-és ének-
tanári diplomát szerzett.

– A pedagógusi éveim so-
rán gyakran kitérõket tettem
az óráimon, a tanmenettõl kis-
sé eltérve, maradva természe-
tesen a szakmai úton. E kalan-
dozásokat a természetbõl és az
állatvilágból vett példákkal ér-
zékeltettem. Bármelyik iskolá-
ban tanítottam, mindig volt
kórusom, hiszen az éneklés
egyfajta kohéziót, összetartó
erõt ad és igazi közösséget
kovácsol. Az 1989-ben meg-
jelent „A könnyûzene helye az

D. Bencze Erzsébet

VITRIN Képzõ-
mûvészeti Egyesület

Õsforrásból eredõ lelki egészség
Zene fénye, üveg hangja, a vers gyógyító ereje

oktatásban”címû pedagógiai,
módszertani kiadványomban
foglaltam össze, hogy meny-
nyire fontos már kisgyermek-
korban a megfelelõ zenei „vé-
dõoltás”, megismertetni a gye-
rekekkel zenei anyanyelvün-
ket, a népzenét – kaptunk íze-
lítõt a több évtizedes szakmai
tapasztalatból.

Alapító karnagya volt a két-
szeres nívódíjas, késõbb arany
minõsítést kiérdemelt

,
majd hat éven át a

énektanáraként
és korrepetítoraként tevékeny-
kedett. E szerteágazó, magas
színvonalon mûvelt eredmé-
nyes mûvészeti munkát 1990-
ben Mûvelõdési Miniszteri Di-
csérettel ismerték el.

– Több évtizede írok és
festek, azóta a legsúlyosabb
betegséget, a rákot is legyõz-
tem, amelynek következmé-
nyeként nyugdíjba kényszerül-
tem. Nem érzem magam mû-
vésznek, de mûvészi hajlam-
mal vagyok megáldva. Az alko-
tásban való kiteljesedéshez
fontos az alázat, a felelõsség, a
szorgalom, de mindenekelõtt
az egészség elengedhetetlen
feltétel. A festészet, az írás,

Zala-
egerszegi Városi Fiúkórusnak

Hevesi Sán-
dor Színház

valamint az éneklés egyfajta
önterápia, öntisztító folyamat.
Ebben segített az üvegfesté-
szet is, amely egy belsõ uta-
zásra indított el. Megragadott
az üveg színes, titokzatos, töré-
keny, áttetszõ világa, amelyben
ismét önmagamra leltem – val-
lott az alkotói indíttatásáról és
munkával telt aktív korszakáról.

Õszintén, közvetlenül ava-
tott be bennünket élete „titkai-
ba”, amelyek a betegség leküz-
dését éppúgy érintették, mint
férje elvesztése feletti fájdal-
mát és e helyzetek, állapotok
hozta lelki megpróbáltatáso-
kat. „…Söpröget az õsz/Az el-
múláson nem gyõz.” (Üveg-
hang-Vörös) Esténként naplót
ír, melyben átélt történéseket,
benyomásokat, érzelmeket rög-
zít. „– Szép napot! – köszönt
rám a Fény, (a hétköznapok
iramába hozta) teremtõ ke-
gyelmét.” – írja Fény-Játék cí-
mû versében, amely az olvasó
számára a szerzõ töretlen opti-
mizmusát tükrözi.

– Szeretem a kihívásokat,
ennek megfelelõen szükségem
van erõre, hitre és természe-
tesen a családom szeretetére.
Két csodálatos gyermekkel
ajándékozott meg a sors. Lá-
nyom jogtörténész, fiam víz-
ügyi szakmérnök, emellett
vonzódnak a mûvészetekhez,
akárcsak az unokáim is – hal-
lottuk elégedetten e szikrázó
egyéniségû alkotótól.

A bizonyítási kényszer és a
megfelelési hajlam az, ami ge-
nerálja a sok gond és betegség
mellett alkotói tevékenységét.

2001-ben jelent meg magán-
kiadása, „Az õsz illata” címmel,
valamint idén a Költészet Nap-
jára az „Üveghang”, mely a
szerzõ és a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör közös kiadása.
„…Szívbõl jön dalom, / s ha
szívbe érkezik, /el kell mon-
danom!” (Hang-Kép) – hang-
zik az õszinte vallomás verses-
képzõmûvészeti kötetébõl,
amelyet Erzsébet finom rez-
düléseket, csodás érzéseket és
magával ragadó pillanatokat
megörökítõ festményeinek kép-
anyaga illusztrál, kapocsként
használva a színpompás, válto-
zatos üveget. „D. Bencze Erzsé-
bet kötete üvegkapu a lélek
tágas termeihez…” – olvasha-
tóak szavai a
könyv borítóján, az ajánlások
között.

– Nyitott személyiség va-
gyok. Szerzõként átvilágítom
magam akár az üveg, amelynek
elõhívható hangja az alkotás
közbeni gondolataimat tükrö-
zi. Mint hangsúlyoztam, az ön-
ismeret fontos, egyfajta öntisz-
tulás, mely által megleljük lelki
egészségünket. E ténybõl ered
a címválasztás is.

Több évtized megélése ered-
ményeként olyan versek válo-
gatásából született meg a kötet
– közremû-
ködésével – amelyek révén,
sajátos módon tudom elõcsalo-
gatni azt a bizonyos zenei fel-
hangot. Küzdõ típus vagyok,
ennek értelmében minden al-
kotásommal – mindhárom mû-
vészeti ágban – korunk egyik
betegsége, az érzelmi sivárság
ellen szeretnék küzdeni, ahogy
ezt megfogalmazom a Határ-
idõ címû versemben: „…a jó-
ság, szeretet, ábránd és gyöt-
relem/kiapadhatatlan õsforrá-
sainak/ isteni, örök szintézisé-
ben.” Ezért úgy érzem, bõven
van tennivalóm, nem dõlhetek
még hátra…

Jókai Anna

dr. Szabó Ágnes

Török Irén

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

D. Bencze Erzsébet színeket, fényt, hangokat és gondolatokat
közvetítõ alkotásaival.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:



72012. augusztus 16. Zalatáj

Mindenki jól jár...

– Jóska bátyám, én megvenni maga legelõ és tehenek,
zsebszerzõdés. Maga megveszi tõlem tej, jön vissza forint
zsebembe nekem...!

Egy és öt év közötti bör-
tönbüntetésre ítélhetõk azok a
vevõk és eladók, ügyvédek és
közjegyzõk, akik közremûköd-
tek külföldi állampolgárok

, a 2013.
június 1-jétõl hatályos új Btk.
szerint – jelentette ki

államtitkár nemrég.
A parlamenti államtitkár el-

mondta, a jogi következmé-
nyek alól mentesülhetnek azok,
akik jövõ júniusig hajlandók
feltárni az illegális földtulaj-
don szerzésrõl szóló szerzõdé-
seiket. Az államtitkár hozzátet-
te, az elmúlt húsz év joggya-
korlatai szerint külföldiek Ma-
gyarországon 17 féle módon
szerezhettek földhasználati jo-
got, s a terület az egységes
európai szabályozás életbelé-
pését követõen, 2014. június
15-tõl egyszerû adásvétellel a
tulajdonukba kerül. A

lefedett terület
nagyságáról számháború fo-
lyik, egymillió hektárról is be-
szélnek, megközelítõen pon-
tos adatok a törvény végre-
hajtását követõen lesznek.

A zsebszerzõdések kifehé-
rítésérõl és a külföldiek föld-
tulajdon szerzésének korláto-
zásáról szóló komplex törvény-
csomag négy minisztériumot
érint, a belügyi-, a közigazga-
tási és igazságügyi, a vidékfej-
lesztési és nemzetgazdasági
tárcákat, a büntetõ törvény-
könyvön túl változik a polgári
törvénykönyv, az ingatlan-nyil-
vántartási törvény és a föld-
törvény. A jogszabályok végre-
hajtásában a földhivatalokra
hárul majd a legnagyobb fel-
adat, náluk tárható fel és kö-
vethetõ nyomon a külföldiek
földhasználata. Példaként em-
lítette az
esetét, ahol a helyi földhivata-
lokból érkeztek az elsõ jelzé-
sek arról, hogy magyarországi
bejegyzésû, osztrák tulajdonú
cégek használnak természetvé-
delmi oltalom alatt álló terü-
leteket az Õrségben. A tulaj-
donszerzés megakadályozása
érdekében a magyar állam 450
millió forintot biztosított a ter-
mészetvédelmi oltalom alatt
álló területek kisajátítására.

Az idõ sürget. Ennek az el-
privatizált, kiárusított ország-
nak nem sok kincse maradt a
földjén és az ivóvízkészletén
kívül. Legalább ezeket ment-
sük meg. Nem lesz könnyû fel-
adat, hiszen óriási erõvel dol-
gozik az ellenérdek.

Lapunk már 15 évvel ez-
elõtt foglalkozott gyanús ügy-
letekkel, konkrétan zsebszerzõ-
désnek minõsülõ tranzakciók-
kal. Nyomon követtünk egy

il-
legális földtulajdon-szerzésé-
ben Magyarországon

Budai
Gyula

zseb-
szerzõdésekkel

Õrségi Nemzeti Park

Zsebhektárok
olyan esetet, ami az

és a is megjár-
ta. Idézzük fel az esetet 1998.
november 11-én megjelent cik-
künk segítségével!

***
„Legálisnak feltüntetett, an-

nak álcázott, ezzel szemben
erõsen gyanítható, hogy tör-
vénytelen termõföld-eladások
hátterével foglalkozik lapunk
immár hetek óta. Ezelõtti szá-
munkban beszélgettünk egy
magyar anyanyelvû, de kül-
földi férfival, aki egy
közeli faluban telepedett le a
rendszerváltást követõen.

Riportalanyunk korábban
maga is közremûködött – egy
osztrák kft. megbízásából – a
földvásárlások lebonyolításá-
nál, ám amikor a kulisszák mö-
gé látott, illetve vitába kevere-
dett korábbi partnerével, ki-
szállt a »buliból«.

Elõzõ számunkban utal-
tunk arra, hogy – felkeresve az
illetékeseket – beszámolunk e
gyanúsnak tûnõ tranzakciók
ügyében indított vizsgálatok-
ról. Elsõ utunk a

vezetett, ahol
vezetõ ügyész

lapunkat tájékoztatva elmond-
ta, hogy ezeknek az ügyeknek
a felgöngyölítése, az igazság
kiderítése, a törvények, a jog-
szabályok érvényre juttatása
tökéletesen beleillik a kor-
mányzati elképzelésekbe, va-
gyis meg kell akadályozni a
törvénytelenségeket. Ennek ér-
dekében az ügyészség már ed-
dig is megtette, s ezután is meg-
teszi a szükséges lépéseket.

A folyamatban lévõ ügyek-
rõl ügyész
elmondta, hogy 1998. januárjá-
ban állampolgári bejelentés alap-
ján indult elõször vizsgálat.

– A bejelentõt meghallgat-
va – aki azzal fordult hozzánk,
hogy külföldiek nagymérték-
ben vásárolnak fel termõfölde-
ket a térségben –, az általa el-
mondottakat »elsõ körben« le-
ellenõrizve valószínûsíthetõ volt,
hogy a bejelentésnek van való-
ságalapja. A szükséges eljáráso-
kat lefolytatva az ügyészség ed-
dig kilenc pert kezdeménye-
zett, de érdemi döntés még
egyikben sem született.

– Mi volt az eljárás alapja,
vagyis a per tárgya?

– Minden esetben az adás-
vételi szerzõdések semmissé-
gének megállapítása. Az ügyek
egyébként rendkívül kompli-
káltak és hosszadalmasak. Visz-
szatérve a szerzõdésekre: kide-
rült, hogy ezek az okmányok
nem kerültek át a földhiva-
talhoz a tulajdonjog átvezetése
céljából, hanem utólagosan ha-
szonbérleti, illetve elõadásvéte-

ügyész-
séget bíróságot

Lentihez

Lenti Városi
Ügyészségre dr.
Kancsal László

dr. Horváth Sándor

li szerzõdések készültek, mint-
egy legalizálva a korábbi szer-
zõdéseket. Mivel a szerzõdési
akarat az adásvételre irányult,
mi megtámadtuk ezeket az
egyezségeket is, hiszen ugyan-
azon helyrajzi számú ingatla-
nokra vonatkoztak, mint a ko-
rábbi szerzõdések.

– Mi az oka az eljárások el-
húzódásának?

– Az átlagos polgári perek-
nél sokkal nagyobb a bizonyí-
tási teher a hatóságok vállán,
ugyanakkor rendkívül bonyo-
lultak a körülmények is.

– Egy-egy ilyen ügynél fel-
merülhet az ügyvédi csalafin-
taság, a visszadátumozás, az
okirathamisítás, a hamis tanú-
zás gyanúja is – vélekedik dr.
Kancsal László. – Jogos a kér-
dés: hogyan lehet a zsebbõl
elõcsalogatni a zsebszerzõ-
déseket?”

***
Az azóta már nyugdíjba vo-

nult ügyész kérdésfelvetése egy-
re indokoltabb. Az idõ sürget,
közeledik az egységes európai
szabályozás idõpontja, 2014.
június 15. Kormányhatározat
született a zsebszerzõdések el-
leni küzdelem kidolgozására.
Ennek keretében tárcaközi bi-
zottság alakult. A bizottság sze-
rint a földhivatalok által kezelt
nyilvántartásokra támaszkodva
segítséget kell nyújtani az
ügyészi szervezetnek a jogelle-
nes megállapodások feltárása
és felszámolása érdekében.

Az elsõ ütemben
és

megyére terjed ki a vizs-
gálat. Nem véletlenül, hiszen a
zsebszerzõdéseket tekintve
ezek a legfertõzöttebb me-
gyék. A cikkünkben idézett, 14
évvel ezelõtti riport is alátá-

Gyõr-Mo-
son-Sopron, Vas, Somogy
Zala

masztja azt, hogy Zala kezdet-
tõl fogva a külföldiek célke-
resztjében van.

No, de mi lett a 14 évvel
ezelõtti ügyekkel?!

A Lenti Városi Ügyészség
1998-ban 6 ügyszám alatt 20
ügyben nyújtott be keresetet a

. A

a napokban
sajtószóvivõ volt segítsé-

günkre, aki visszakeresve a ré-
gi aktákat tájékoztatta lapun-
kat az akkori döntésekrõl. A
tényállás szerint egy

kft. 1994-ben szer-
zõdést kötött magánszemé-
lyekkel földvásárlással kapcso-
latban. Ezeket a szerzõdéseket
benyújtotta a Földhivatalhoz,
de az 1994. július 26-án életbe
lépett törvény alapján, amely a
termõföldrõl rendelkezett, a
hivatal megtagadta a bejegy-
zést, így a tulajdonjog nem
szállt át a kft.-re. A tranzakció
azonban ezzel nem zárult le,
hiszen az érintettek haszon-
bérleti, illetve elõadásvételi
szerzõdést kötöttek, a vételárat
bérleti díjjá változtatva.

Az akták egyesítése miatt
gyakorlatilag 3 ügy tárgyalásá-
ra került sor. Az egyiknél el-
utasították a kérelmet, mivel a
szerzõdés megkötése még az
1994. évi földtörvény életbe
lépése elõtt történt. Az ezt kö-
vetõ haszonbérleti és elõadás-
vételi szerzõdéseket viszont
érvénytelenítette a Lenti Váro-
si Bíróság. A benyújtott felleb-
bezés során egy ügy elállással
zárult, egy pedig jogerõre
emelkedett.

A zsebszerzõdésekkel folya-
matosan foglalkozunk. Várjuk
olvasóink észrevételeit.

Lenti Városi Bírósághoz
Zalaegerszegi Törvényszéken

dr. Beznicza Ár-
pád

kerka-
szentkirályi

E.E.
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A
szervezésében saj-

tótájékoztatón, majd azt köve-
tõen lakossági fórumon mu-
tatták be a szerzõk a

címmel megjelent köny-
vet Zalaegerszegen, a Fidesz
Kosztolányi utcai irodájában a
közelmúltban. Az esemény je-
lentõs érdeklõdés mellett zaj-
lott le, hiszen ki ne volna kí-
váncsi arra, hogy egyes ellen-
séges erõk miképp próbálják
meg ellehetetleníteni hazánk
nehezen megszerzett függet-
lenségét.

A tekintélyes megjelenésû
kötet három szerzõ,

és
politológus, továbbá

közgazdász,
egyetemi tanár, a Wekerle Sán-

Zalai Polgári Körök
Egyesülete

„Kik
támadják Magyarországot és
miért?”

Tóth Gy.
László Zárug Péter Farkas

prof. dr.
Lentner Csaba

„Kik támadják Magyarországot és miért?”

A sajtótájékoztató résztvevõi, balról: Vigh László házigazda,
országgyûlési képviselõ, Tóth Gy. László, Zárug Péter Farkas
és prof. dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, a könyv szerzõi,
valamint Jagasics János, a Zalai Polgári Körök Egyesületének
elnöke.

dor Üzleti Fõiskola tudomá-
nyos rektorhelyettesének mun-
káját igazolja. A könyv nem
csupán az utóbbi néhány év
magyarországi történéseit sze-
di rendszerbe, hanem a tör-
ténelmi múltat, valamint a mai
európai és világpolitikai össze-
függéseket is logikai rend-
szerbe állítja.

A rendezvényen
, a szervezõ

el-
nöke és ország-
gyûlési képviselõ, a Fidesz vá-
lasztókerületi elnöke mondott
bevezetõ szavakat, ezt köve-
tõen a megjelentek számára
Tóth Gy. László ecsetelte a
könyv elkészültének kiváltó
okait és célját.

A szerzõk különbözõ szem-
pontok szerint vizsgálták meg

Jagasics
János Zalai Pol-
gári Körök Egyesületének

Vigh László

a Magyarország körül kialakult
nemzetközi fejleményeket, ezen
belül az Európai Unió és
hazánk viszonyát, illetve ellen-
téteit és ezek hátterét. Határo-
zott álláspontjuk szerint 2011
szeptembere és 2012 februárja
között jól dokumentálható és
bizonyítható kísérlet történt
Magyarország ellen, amely sze-
mély szerint
megbuktatására irányult – ahogy
a és az minisz-
terelnökkel is tették. Az ame-
rikai és

külügyminiszter
személye által meghatározható
körök vagy

javasolták minisz-
terelnöknek. E törekvésük ér-
dekében juttattak támogatást
többek közt a

és a
. A könyv sorai

szerint a képmutató Amerikát
csakis a birodalmi érdekei ve-
zetik, ezért támad meg más
országokat az általuk liberális
demokráciának nevezett poli-
tikai irányultság érdekében.

A kötetet bemutató Tóth.
Gy. László rámutatott: azzal
szemben, hogy a baloldal szá-
mos országban általában a
nemzeti érdekeket képviseli,
Magyarországon teljesen más-
ként viszonyul a nemzeti ér-
tékekhez. Egészen pontosan:
tradicionálisan nemzetellene-
sen. A könyvbemutatón el-
hangzottak szerint a kialakult
helyzetet csak úgy lehet ke-
zelni, ha hazánk fölveszi a
kesztyût az ellenséges lépések
kivédésére, az Európai Unió-
ban pedig csak addig szabad

Orbán Viktor

görög olasz

demokrata párt Hil-
lary Clinton

Bokros Lajost Baj-
nai Gordont

Haza és Ha-
ladás Alapítványnak Mil-
la csoportnak

bennmaradni, amíg az Magyar-
ország számára elõnyös. Az
elhangzottakból kiviláglott az
ország számára ma elõnyöket
kínáló, követendõ stratégia.
Eszerint szakítanunk kell a
hagyományos atlanti integrá-
cióval, ugyanakkor ezzel szem-
ben nyitni kell a feltörekvõ
országok felé. E folyamat
egyébként már zajlik, hiszen
Orbán Viktor politikája éppen
erre irányul, épp ezen a po-
litikai, diplomáciai nyitáson
dolgozik.

– Szakítanunk kell a hagyo-
mányos atlantista integráció-
val, kelet felé kell nyitnunk!
Független országként diplo-
máciai és gazdasági kapcsola-
tokat kell kiépítenünk olyan
feltörekvõ birodalmakkal, mint
Oroszország, Kína, India, Tö-
rökország és Brazília. Nem
véletlenül járt Orbán Viktor
Kazahsztánban és Azerbaj-
dzsánban. Ugyanakkor meg
kell találni a kényes egyen-
súlyt az Európai Uunióval és
Németországgal tovább kell
ápolni a tradicionális kapcso-
latokat – hangzott el a saj-
tótájékoztatón.

A három részre tagolódó
kötetbõl megismerhetik az ol-
vasók, melyek azok a nemzet-
közi erõk, amelyek gyarmat-
ként kezelik hazánkat, ezzel
nagyban sértik nemzeti érde-
keinket és kik azok a magyar-
országi politikusok, akik nem-
zetellenes magatartásukkal még
az Európai Parlamentben is
Magyarország ellen munkál-
kodnak.

Farsang Lajos

Nincs a magyar történet-
ben még egy ünnep, amely
annyi különféle tartalommal
töltõdött volna meg, mint
augusztus 20.

Sokarcú ünnepünk: augusztus 20

Szent István alakja az eszter-
gomi Szentháromság-szobron.

A nyár végéhez közeli nap
õsidõk óta szerepel a magyar
ünneptárban. A régmúlt száza-
dokban, egészen 1945-ig egy-
értelmûen
tiszteleteként jegyezték ezt a na-
pot. A II. világháború befejezé-
sét követõ esztendõkben kezdõ-
dött az ünnepnap „átnevelése”.

Ahogy a koalíciós idõkben
erõsödött a
befolyása a honi politikában,

útjában voltak
azok az erõsen egyházi töltésû
ünnepek is, amelyek a törté-
neti Magyarország ezer éves
hagyományaiban gyökereztek.
Miután augusztus 20-a ünnep-
lése nagyon mélyen beivódott
az emberek lelkébe, lehetetlen
lett volna egy tollvonással el-
törölni az ünnepnapot.

Szent István király

kommunista párt

Rákosiéknak

A párt ideológusai ezért
igyekeztek más köpönyeget
húzni az ünnepre. A kezdeti
idõkben arra törekedtek, hogy
Szent István király neve elõl
elkoptassák a „szent” jelzõt.
Késõbb már a szentkirályról
nem is esett szó, egyre inkább
az megha-
tározás uralkodott el augusz-
tus 20-a kapcsán.

Az új kenyér ünneplése
azonban nem volt tisztán kom-
munista találmány. Egészen a
XIX. századig visszavezethetõ a
kenyérünnep, ezért a szociál-
demokratákkal „feltöltött” kom-
munista párt eredendõen új
arcot kívánt kreálni az ün-
nepnek. Rákosiék 1949-ben er-
re a napra idõztették az új,
sztálinista alkotmány hatályba

„Új Kenyér Ünnepe”

lépését. Ettõl kezdve, a szocia-
lizmus évtizedeiben az

-ként ünnepel-
tették augusztus 20-át.

A idején, a
hatvanas évektõl tûnt fel ismét
az új kenyér ünnepe megha-
tározás, az alkotmány ünnep-
lése mellett. Késõbb, 1970-tõl
kezdték megemlíteni István ki-
rályt, mint államalapítót – ter-
mészetesen a „szent” jelzõ
nélkül.

A rendszerváltozás hozta az
új változást. Augusztus 20-a
visszanyerte eredeti státuszát.
Ma ismét az egységes, ezred-
éves múltra visszatekintõ ma-
gyar állam alaptóját, Szent Ist-
ván királyt ünnepeljük augusz-
tus 20-án.

„Alkot-
mány Napja”

Kádár-rendszer

f.l.
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„A két klub vezetõi együtt
nézték a mérkõzést, ami sport-
diplomáciai szempontból biz-
tató a jövõt illetõen” – olvashat-
tuk az újságban minap. Akik
nem tudják, hogy melyik két
klub játszott ilyen nagy fontos-
ságú edzõmeccset, ami a jövõ-
re is komoly hatással lehet,
azoknak eláruljuk, hogy nem a
Barcelonáról és a Real Mad-
ridról van szó. Az NB II-es
és az NB III. újonca, az

lépett pályára a baj-
noki rajt elõtt egy héttel.

Nem tudni, hogy a város-
vezetés részérõl volt-e valaki
jelen a mérkõzésen, s együtt
nézte-e az edzõmeccset a két
klub vezetõivel. Ami ugye
sportdiplomáciai szempontból
tekintve biztató lehet a jövõt
illetõen.

Mert a jelen pillanatnyilag
– finoman fogalmazva – nem
rózsás. A ZTE focicsapata ugya-
nis nem kapott mentõövet az
MLSZ-tõl, mint a város NB I-bõl
ugyancsak kiesett

, amely a szö-
vetség kérésére elindul az él-
vonal A-csoportjában, noha
néhány nappal ezelõtt még a
másodosztályban való szerep-
lése is kétséges volt. Most
azonban már az A-csoportra
készülnek, bár ezen a szinten
szükséges játékos nem sok van
a keretben. Viszont a kosár-
klubnak van új vezetõje, a

váltó , aki-
rõl nem sok mindent tudtunk
meg elsõ nyilatkozata után.

A kosarasok tehát az él-
vonalra kezdik a felkészülést, a
focisták az NB II-ben rajtolnak.
Itt nem kellett udvarias felké-

ZTE
And-

ráshida

férfi kosár-
labda-együttese

Kern
Lajost Urbanics Pál

Látlelet kék-fehérben – feketén (2.)
réssel feltölteni a létszámot.
Hiába, a labdarúgás azért kü-
lön kategória. Még Magyaror-
szágon is.

Mi tagadás, az egerszegi ko-
sárlabda klub helyzete abból a
szempontból könnyebb, hogy
áttekinthetõbb, kezelhetõbb, s
ha a szakmai stáb jó érzékkel
nyúl hozzá az átigazolható ma-
gyar játékosokhoz, s nem kö-
vet el hibát a légiósok kivá-
lasztásánál, garantálható a bent-
maradás, ráadásul kevesebb
pénzbõl, mint a labdarú-
gásban.

Ott, ahol még a visszajutás
is erõsen kétséges ebben a
helyzetben. A város vezetése
tiszta képet szeretne látni, ezt
kéri elnöktõl, a
többségi tulajdonostól, aki
viszont a város szerzõdésben
rögzített támogatásának elma-
radásáról nyilatkozott.

Még javában tartott a
2011/12-es bajnokság ami-
kor , Zalaeger-
szeg polgármestere az MTI-
nek eljuttatott közleményé-
ben nyilatkozott a kialakult
helyzetrõl:

A klub nyilvánvalóan súlyos
krízisbe sodródott, az eddig
követett klubmodell megbu-
kott, így a ZTE az összeomlás
szélére került, ami elfogad-
hatatlan a számára.

A csapat további támogatá-
sával kapcsolatban ugyanak-
kor elkötelezettnek nevezi ma-
gát az önkormányzat, már csak
a klub 92 éves története és a
helyiek labdarúgás iránti sze-
retete okán is. A város ezért
„kész egy világos, a teljes meg-
újulást biztosító elképzelést

Nagy Ferenc

Gyutai Csaba

támogatni, akár a másodosz-
tályban is, a visszajutás ér-
dekében.”

A polgármester közlemé-
nyében négy pontban foglalta
össze a támogatás valamennyi
formájával (hiteltörlesztés, lé-
tesítmény-fenntartás, az akadé-
mia segítése, stb.) összesen évi
160-170 millió forintos összeg
elõfeltételeit.

Az elsõ pont szerint az ön-
kormányzat világos, pontos és
hiteles gazdálkodási helyzetké-
pet akar látni. A második pont-
ban leszögezi, hogy meg akarja
ismerni a klub szponzori szer-
kezetét, s a többi szponzor
szerepvállalásának mértékét, s
jövõre vonatkozó lehetõségei-
ket. Harmadik lépésként meg
akarják ismerni a gyakorlatilag
kizárólagos tulajdonosi jogait
gyakorló fél szerepét a finan-
szírozásban, és elképzeléseit a
jövõre. A negyedik feltétel,
hogy szeretnék megismerni a
titkos befektetõt, aki a korábbi
ígéretek ellenére sem vette
még fel a kapcsolatot velük.

Zalaegerszeg önkormány-
zata, mint a klub „messze leg-
nagyobb szponzora” azt is sze-
retné elérni, hogy a klub a jö-
võben a lehetõ legnagyobb
mértékben a helyi, zalai kötõ-
désû játékosokra támaszkod-
na, stabilan, kiszámíthatóan és
áttekinthetõen mûködne, ki-
emelten kezelné az utánpótlás
helyzetét, és „addig nyújtóz-
kodna, ameddig a takarója ér.”

Nagy Ferenc viszont az ön-
kormányzat elmaradt támoga-
tásáról, a meghiúsult szponzo-
ri szerzõdésekrõl, kintlévõsé-
gekrõl beszélt. „Ha ezek reali-
zálódnának, azonnal tudnának
fizetni (a játékosok elmaradt
fizetésérõl van szó – a szerk.),
sõt még többszáz millió forint
lenne is a ZTE kasszájában.

Erre mondják, hogy patt-
helyzet, vagyis rókafogta csu-
ka. Egy tény: mint többségi
tulajdonos, Nagy Ferenc meg-
kerülhetetlen a válsághelyzet
megoldásában.

(Folytatjuk)
E.E.

Nagy Ferenc (jobbról) személye megkerülhetetlen a ZTE FC
jövõje szempontjából.

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

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.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Elfeledett évforduló (19.)
2010-ben 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 szeretnénk
állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai nap még
egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állítani 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

, vagy a múltban abból éltek.

Az NB II-es csapat. Felsõ sor, balról: Böcskei Zsuzsa, Lazók
Mária, Major Mihályné, Németh Erzsébet, Nagyné Rózsás Má-
ria. Guggolnak: Szabóné Robb Aranka, Feith Istvánné, Horváth
Károlyné. Elõl (félig takarva): Majzik Anikó.

Major Mihályné

Miklós Nóra

A ZTE férfi teke csapata 1978-ból. Állnak (balról): Major Mihály
szakosztályvezetõ, Koltai László, Sipos Péter, Lazók Lajos
edzõ, Schüller Attila, Nagy József, Schüller János intézõ.
Guggolnak: Németh Csaba, Baranyai András, Nagy István,
Mikó Ferenc.

A klub történetében jelen-
tõs dátum volt 1978. február
másodika, amikor a sokat em-
legetett fúzióra sor került a

. Az
egyesülés fõ céljaként azt
jelölték meg, hogy a „személyi,
tárgyi és anyagi feltételek kon-
centrálása révén az országosan
kiemelt A-kategóriájú sport-
egyesületek közé emelkedjen
az új klub”.

Az egyesülés során a név
nem változott, maradt a

. A színe
viszont igen, a az
Építõk váltotta. Az
egyesület társadalmi elnöke

, társadalmi el-

Zalaegerszegi Építõkkel

Zala-
egerszegi Torna Egylet

zöld-fehéret
kék-fehére

Balogh János

nökhelyettese
és , ügyve-

zetõ elnöke pedig
lett.

A „házasságba” az Építõk
többek között a

vitte, amelynek
és szakága is volt. A nõi
csapat akkor az NB II. Nyugati

dr. Fendrik Gyu-
la dr. Lackner Ede

Zámbó
Gyula

teke szak-
osztályát nõi

férfi

csoportjában szerepelt. Az
akkori tudósítás így jellemezte
az együttes szereplését: „A baj-
nokság során a csapat telje-
sítménye egyenletes fejlõdést
mutatott, ami a hazai pályához
való jobb alkalmazkodással, a
csapatszellem javulásával, az
utánpótlás »felnövekvésével« ma-
gyarázható.”

Ennek az idõszaknak meg-
határozó egyénisége volt

, aki kiváló játé-
kos volt Nagykanizsán. Onnét
került Zalaegerszegre, a Z.
Építõkhöz.

Ma-
jor Mihályné

– A ZTE-nél már edzõként
mutatkozott be. Mi volt ennek
az elõzménye?

– Zalaegerszegre kerülve az
Építõk játékos-edzõje lettem. A
sportkör elnöke, egyben mun-
kahelyi vezetõm, Lackner Ede
„eltiltott” a kettõs státuszától:
Erzsike, egy edzõ az legyen ed-

zõ, ne játékos! – mondta. – Így
végzõdött játékos-edzõi pályafu-
tásom. Aztán az emlékezetes fú-
zió után átkerültünk a ZTE-hez.

– Cserhalmi Júlia és Joós
Mária valóban a válogatottban
is szóhoz jutott, a késõbbi ver-
senyzõk közül pedig Deli Edit
került be a keretbe. Feltétlenül
meg kell említenem Majzik
Anikót, Simonffy Tímeát és
Miklós Nórát is. De felsorol-
hatnám a nagy „öregeket” is,
hiszen nélkülük nem létezett a
csapat. Nagyon jó volt a kol-
lektíva, családias a légkör. A
játékosok teljesen amatõrök
voltak, a munkahelyükön is
megállták a helyüket, többen
diplomát szereztek, s család-
anyaként is bizonyítottak. A

– Válogatott játékosok is
szerepeltek a nõi csapatban.
Kik voltak a legnevesebb ta-
nítványok?

magyar mezõny egyik legnép-
szerûbb csapata volt a miénk.

– A családias hangulatot
említette… Hogyan tudta a fér-
jét átcsábítani a tekéhez? Köz-
tudott, hogy Major Mihály ki-
váló labdarúgó volt egykor…
Aztán a tekesport elkötelezett-
je lett.
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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”.
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Az NB I-be jutott csapat. Felsõ sor, balról: Monostori Anita,

Erõss Tiborné, Major Mihályné, Böcskei Zsuzsa, Németh

Erzsébet, Feith Istvánné, Nagyné Rózsás Mária. Guggolnak:

Szentmihályi Réka, Majzik Anikó, Deli Edit, Horváth Károlyné.

Már a Szuper Ligában, a 90-es évek közepén. Felsõ sor, balról:

Sabján Melinda, Hécz Katalin, Sabján Renáta, Major Mihályné,

Csurgai Anita, Joó Tímea. Guggolnak: Erõss Tiborné, Deli Edit,

Horváth Károlyné, Miklós Nóra, Nagyné Rózsás Mária,

Simonffy Krisztina.

Németh Csaba Koltai László

40, 50, 60, stb. évvel ezelõtt meglehetõsen kevés fotó ké-
szült az akkori sportolókról, csapatokról.

A ZTE történetének feldolgozásához nagy segítséget nyújt-
hatnak azok, akiknek birtokában vannak korabeli felvételek
az egyes szakosztályok sportolóiról.

Köszönettel fogadjuk ezeket! Természetesen – a digitali-
zálását követõen – azonnal visszajuttatjuk az eredeti fotókat
tulajdonosuknak. Felhasználás esetén pedig jelezzük, hogy ki-
tõl származik a fénykép.

Segítségüket elõre is köszönjük!

Olvasóink segíthetnek!

– Én fertõztem meg.
Az egyesülés idõszakában a

férfi csapat az NB III Nyugat-
dunántúli csoportjában szere-
pelt. 1977-ben a 3-5. helyen
végzett azonos pontszámmal,
de rosszabb játszmaaránnyal.
Ennek a csapatnak volt a játé-
kosa a ma 71 éves

, aki szakmája révén ezer
szállal kötõdött a zalai építõ-
iparhoz, vezetõ beosztásban is.

– Andráshidán még ma is
aktívan tekézem. Sajnos az ak-
kori csapatból már többen
meghaltak, néhányan elköltöz-
tek, így csak Koltai Lászlóval,
Baranyai Andrással, Mikó Fe-
renccel és Schüller Attilával
találkozom idõnként – említi
Németh Csaba, akinek nevé-
hez több zalai tekepálya ter-
vezése is fûzõdik.

Amikor a régi idõkrõl kér-
dezzük, kiemeli, hogy az akko-
ri csapatot az összetartás, a ba-
ráti szellem jellemezte. Meg-
említi, hogy az aktív játék mel-
lett figyelemmel kíséri a jelen-
legi két élvonalbeli zalaeger-
szegi tekecsapat szereplését, s
nagyon várja már a jövõ évi
csapatvilágbajnokságot, ami-
nek Zalaegerszeg lett a házi-
gazdája.

sem sza-
kadt el kedvenc sportágától,

Németh
Csaba

Koltai László

sõt… 65 évesen az NB I-ben
szereplõ szombathelyi csapat
játékosa.

– A fúziót követõen is jó
körülmények között verse-

nyeztünk és edzettünk. Példa
erre, hogy egy jugoszláviai ver-
senyre a ZTE 40 személyes
buszával utazhattunk. A Sport
utcai pálya az akkori idõben a
jó létesítmények közé tarto-
zott az országban – emlékszik
vissza a '70-es évek végére
Koltai László, aki 1983-ban a
Zalaegerszegi Izzóhoz iga-
zolt, 1997 és 2003 között a
ZTK FMVas edzõje volt. Ezt
követõen Kaposváron foly-
tatta pályafutását, jelenleg pe-
dig – mint már említettük – az
NB I-es Szombathely játékos-
edzõje.

A riportsorozat korábbi ré-
szei olvashatók honlapunkon:

E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Mostanáig ha jött
szóba, az embernek nyomban

Ozorai példa cí-
mû mûve „ugrott be”. Illyés a
fenti címû, örökbecsû mûvé-
ben énekelte meg az ozorai
csatát, ahol 1848. október 7-én
a szabadságharc elsõ jelentõs
gyõzelmét aratták a magyar
csapatok és
császári seregteste ellen.

A hajdani, nem kevés fur-
fanggal megnyert ütközeten
túl, a hely arról is nevezetes,
hogy ott áll olasz
mesteremberekkel építtetett
vára, valamint a helyi fogadó-
ban lépett elõször vándorszí-
nészként a „világot je-
lentõ deszkákra”.

Ozora a napokban ismét
„becsatornázta” magát a ma-
gyar médiába. A helység ha-
tárában zajlott az O.Z.O.R.A.
fesztivál, mellyel kapcsolatban
egy helyütt a következõt ol-
vashattuk: „Az Ozora 2012 is-
mét elhozza azt a zenei és

Ozora

Illyés Gyula

Roth Philipovich

Ozorai Pipo

Petõfi

Ozorai példa…
közösségi varázslatot, ami már
2004 óta egyet jelent Magyar-
ország egyik legkülönlegesebb
és legeredetibb zenei feszti-
váljával”.

Az elmúlt napok híradásai
azonban nem a fesztivál nyúj-
totta zenei élvezkedésrõl szól-
tak. A „közösségi varázslat” a
tudatmódosító szerek széles
választékának köszönhetõen
uralkodott el a fesztiválozó-
kon. A táborban valóságos
drog-utcákon kínálták a ko-
kaint, heroint, marihuánát, jó-
kora eligazító táblák irányítot-
ták a fiatalokat a különbözõ
beszerzési pontokhoz.

A leleplezõ felvéte-
leit követõen a rendõrség nagy
erõkkel szállta meg a helyszínt,
s a razzia során több embert,
magyarokat és külföldieket,
kábítószerrel visszaélés gyanú-
jával elõállított.

Az
szóvivõje nem cá-

folta, hogy egy nyugalmazott

HírTV

Országos Rendõr-fõka-
pitányság

rendõré az a terület, ahol a
drog-dínom-dánommal feltur-
bózott zenei fesztivál zajlik.

a HírTV
mûsorában azt mondta a

raz-
zia utáni felfüggesztésével kap-
csolatban, hogy a felfüggesztés
indokolás nélkül történt, ezért
többet nem mondhat róla.

Garamvölgyi László
sár-

bogárdi rendõrkapitány

Megint a rendõrök! Az
utóbbi hetek eseményei kap-
csán óhatatlanul felmered a
kérdés az emberben: ho-
gyan történhetett meg, hogy
az évek során nem tûnt fel a
hatóságoknak, hogy mi fo-
lyik zenei fesztivál ürügyén,
Ozorán?

f.l.

– Megkapod a csikket, haver. Meglátod, repülni is tudsz
az esti koncerten!...

(A szerzõ illusztrációja)

Semmi kétség, az olimpiát
megelõzõ napokban a jobbi-
kos ügye vitte
a prímet a magyar médiában.
Meg- és ledöbbenve értesül-
tünk arról, hogy a Jobbik ko-
rábbi alelnökének, jelenlegi
EP-képviselõjének lyuk van az
életrajzán. Mint kiderült, Sze-
gedi nem tájékoztatta párttár-
sait arról a körülményrõl, hogy
anyai ágon zsidó származású
felmenõi vannak.

Köztudott, hogy a radikális
párt annak ellenére, hogy hi-
vatalos kommunikációjában ta-
gadja az antiszemitizmus jelen-
létét a Jobbikban, a zsidókat
nem nagyon szívlelik

. Nos, miután napvi-
lágra jött, hogy Szegedi Csa-
nád nagyapja munkaszolgála-
tos volt a háborúban, nagy-
mamija meg holokauszt túlélõ,
nyilvánvalóvá lett, hogy a párt
egyik addigi vezetõ politikusa
tehertétel lett a Jobbik
számára.

Megindult a támadás Sze-
gedi ellen, melynek a korábbi
barát, lett az elsõ
számú frontembere. A hivata-
los nyilatkozatok szerint nem
zsidó származása, hanem an-
nak eltitkolása miatt lett abcúg
a politikus. Novák Elõd ak-

Szegedi Csanád

Vona
Gáborék

Novák Elõd

Az eltitkolt nagyszülõk és a belülrõl való bomlasztás

képpen fogalmazott, hogy ha
Szegedi bevallotta volna zsidó
származását, semmi esetre sem
lehetett volna alelnök vagy EP-
képviselõ a Jobbik színeiben.
Eme megnyilatkozás minden-
képpen ellentmond annak,
hogy a radikális pártban nincs
etnikai megkülönböztetés.

Különös pikantériája az
ügynek, hogy Novák Elõd
hónapokig volt alkalmazottja
Szegedinek, s összesen mintegy
3 500 eurót, akkori árfolyamon
megközelítõleg 1 000 000 fo-

rintnak megfelelõ összeget
vett fel az EP-képviselõ szemé-
lyi keretébõl. Köztudott, hogy
a Jobbik igencsak prüszköl az
unió füstjétõl, szívük szerint
rögtön kiléptetnék az országot
a brüsszeli irányítású, nemze-
tek feletti szervezetbõl. Novák
Elõd egyik élharcosa az unió
elleni akcióknak, nem olyan
régen, egyik unió ellenes de-
monstrációjukon benzin-fröcs-
csel segített be, hogy gyor-
sabban égjen az uniós zászló.
Egy interjúban arra a kérdésre,
hogy miért küldenek képvi-
selõket az Európai Parlament-
be, miért veszik fel a brüsszeli
többmilliós apanázst küldöt-
teik a gyûlölt uniótól, azt a
választ adta Novák, hogy jelen-

létükkel belülrõl bomlasztják
az Európai Uniót. Mint mond-
ta, maga részérõl abban sem
talál semmi kivetnivalót, hogy
Szegedi Csanád révén jutott
némi uniós pénzmaghoz. Azt
az egymilkós tételt rendes
munkabérként könyvelte el,
amiért véleménye szerint meg-
dolgozott.

Szegedi Csanád – mielõtt
kizárták volna – kilépett a Job-
bikból, egyúttal lemondott
a pártban viselt valamennyi
tisztségérõl, kivéve az EP-kép-
viselõi posztját, ami az egye-
düli jövedelmet biztosítja
számára.

Az uniós pénznek sincs
szaga…

F.L.

Szegedi Csanád… A politikai
uborkaszezonban vezetõ hír
lett.

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


