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gyakorlattal rendelkezõ gépkocsivezetõ kollégát

Már megállapítot-
ta, hogy az állam a saját ideo-
lógiai, politikai nézeteinek
megfelelõen hazudik. Fino-
mabban szólva: fogalmakat,
tradíciókat, történelmi esemé-
nyeket az éppen regnáló hatal-
mi elit a saját szája íze szerint
próbál ráerõszakolni a társa-
dalomra.

Einstein

Augusztus 20: ünnep a rendszerek árnyékában

Szent István nap

Horthy-

, új kenyér
ünnepe, alkotmány, államalapí-
tás ünnepe. Mindegyik fogalom-
ról augusztus 20-a jut eszünk-
be, s az élemedettebb korosz-
tályok képviselõi mindegyik
elnevezés-tartalom szerint ün-
nepelhettek ezen a napon.

Államalapító szent királyunk
ünnepének kultusza a

korszakban teljesedett ki iga-
zán. Ezen a napon fényes ál-
lami ünnepségek zajlottak tiszt-
avatással, ünnepi körmenettel,
gyöngyösbokrétás felvonulással,
tûzijátékkal, a Várnegyedben tar-
tott színes vásárral. Kiemelke-
dõen fontos jellemzõje volt a
napnak, hogy a szentkirály ün-
nepe túlnõtt a felekezeti meg-

osztottságon. A körmenet való-
jában a katolikus egyházi „pro-
tokoll” szerves része, ennek el-
lenére a kormányzó, a reformá-
tus rendszeres
résztvevõje volt a
tartott .

A világháborút követõ évek-
ben, a magyar történetben

Horthy Miklós
Bazilikánál

Szent Jobb-körmenetnek

Augusztus 20-a, Szent István napja a magyarság legrégebbi
nemzeti ünnepe.

Szent István-napi körmenet a budai Várban az 1930-as évek-
ben, Horthy Miklós kormányzó részvételével.
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Rákosi-korszaknak nevezett
idõszakban gyökeres változás
állt be a politikai berendez-
kedésben, s vele összhangban
az állam és az egyház viszo-
nyában is. A kommunista hata-
lom a kezdetektõl „a múltat
végképp eltörölni” szellemi-
ségtõl átitatva arra törekedett,
hogy a keresztény állam ezred-
éves tradícióit is végképp el-
törölje. Rákosiék országlása
idején szitokszó volt a „szent”.
A kezdeti koalíciós években
még megemlékeztek István ki-
rályról, ám ahogy az 1948-as,
úgynevezett kékcédulás válasz-
tások után egyeduralomra ju-

Augusztus 20: ünnep a rendszerek árnyékában
tottak a kommunisták, az ál-
lamalapító személye kitörlõ-
dött az ünnepi beszédekbõl. A
jelzett esztendõ augusztus 20-
án már az új kenyér ünnepét
kellett megülni az országnak.

Egy évvel késõbb ezen a
napon lett hatályos a szovjet
mintára kreált új alkotmány, s
a következõ évek ünnepi szó-
használatában szinte kötelezõ
érvénnyel dominált az alkot-
mány ünnepe.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverése után
hatalomra került

nevezte meg a
nevével fémjelzett kabinetet. A

Kádár János
Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormányként

kor augusztus 20-i jellemzõje
volt a munkás-paraszt találko-
zók sora. Az ünneppel is hang-
súlyozva a szocializmus építé-
sének vezetõ ereje, a munkás-
osztály és a vele szövetséges
szövetkezeti parasztság vezetõ
szerepét a destruktív erõkkel,
az egyházzal s nem utolsó-
sorban a szocializmusnak nem
feltétlenül elkötelezett értel-
miségi csoportokkal szemben.

A Kádár-korszak ünnepi
rituáléjának szerves részeként
szerepeltek az avatások. Ezen a
napon iskolákat, gyárakat, üze-
meket, lakótelepeket, utakat
adtak át állami és pártvezetõk
közremûködésével. Számos
alkalommal megesett, hogy az
avatásra került létesítmény va-
lójában nem volt még kész, de
a propagandisztikus célok tel-
jesülése végett mégis megtar-
tották a ceremóniát.

A nyolcvanas évek dereká-
ra megtorpant a lendület. A
gazdasági helyzet romlása
következtében csak kisebb vo-
lumenû produktumok, átadá-
sára kerülhetett sor, ám egy-
egy tornaterem, játszótér ava-
tásán is elhangzottak a szocia-
lizmus építésének eredmé-
nyeit dicsõítõ beszédek.

A rendszer összeomlását
megelõzõ esztendõkben aztán
újra polgárjogot nyert az ál-
lamalapító. Az ünnepi szóno-
kok már megemlékeztek I.
István királyról, de következe-
tesen kerülték a szent elõ-
tagot.

A rendszerváltozás elsõ eu-
fórikus esztendõiben látványo-
san kerültek elõtérbe az ezer
esztendõt megélt keresztény
magyar múlt hagyományai.
Minden esztendõben megren-
dezik a negyven évig betiltott
Szent Jobb-körmenetet, állami
és egyházi ünnepségek zajla-
nak szerte az országban. A
különbözõ ideológiai alapo-
kon szervezõdött pártok per-
sze más-más tartalommal töltik
meg megemlékezéseiket, gon-
dosan elkülönítve egymástól a
helyszíneiket is.

Az ünnep ma szabad. Ki-ki
a maga belsõ parancsai szerint
éli meg augusztus 20-át. Van
aki az ünnep szakralitását érzi
legfontosabbnak, van aki az ál-
lamalapítás politikai súlyát he-
lyezi elõtérbe, s van aki a ma-
gyar állam egészét, a nemzet
egységét szimbolizáló

micisapkának nevezi…
Szent Ko-

ronát
F.L.

Rákosi-címeres nemzeti lobogó. A diktatúra éveiben augusztus
20-át, az „alkotmány ünnepét” egyfajta új, kommunista állam-
alapítási ünnepé alakították át.

A Szent István-bazilika látképe a budai Várból.

„Uralkodj szelíden, alázat-
tal, békésen, hazugság és gyû-
lölködés nélkül! A király koro-
nájának legfõbb ékszerei a
jótettek, ezért illõ, hogy a
király igazságossággal és ir-
galmassággal, valamint a töb-
bi keresztény erénnyel ékes-
kedjék.”

király ezer év elõt-
ti mondatai a fentiek. Állam-
alapító királyunk fiának,
hercegnek, kijelölt utódjának
címezte ezeket a sorokat. Mint
azt történeti forrásokból tud-
juk, Imre herceget közvetlenül
megkoronázása elõtt, vadásza-
ton halálra sebezte egy vad-
kan. Így atyjának Intelmeit, ki-
rálytükrét õ nem alkalmazhat-
ta a fiatal magyar állam elsõ
számú vezetõjeként.

István király uralkodói
„programja” viszont túlmutat
korán; mindazoknak az alapel-
veknek, melyeket megfogalma-

I. István

Imre

A Szent Jobb a történelmi hagyomány szerint István mumifiká-
lódott kézfeje.

zott fia számára, örökérvé-
nyûeknek kellene lenniük
minden idõk minden nemzete
vezetõi számára. Szent István
ebben a szellemben uralko-
dott. Igazságossággal és irgal-
massággal teremtett a nem
sokkal korábban még a Nyu-
gatot fenyegetõ, kalandozó
magyarságból egységes állam-
szervezetben, keresztény szel-
lemben élõ nemzetet.

Államalapító szent kirá-
lyunk ünnepén mindenek
elõtt az õ személyes életével
példázattá lett törvényekre
emlékezzünk. Azokra az ékkö-
vekre, melyek fényesebben ra-
gyognak minden gyémántnál.
Jussanak legalább ilyenkor
eszünkbe azok az intelmek,
melyek máig hatóan úgy mu-
tatnak irányt, mint pusztai ván-
dornak a jelfa, vagy a hajó-
zónak a világítótorony.

f.l.

Szent István ünnepén
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2002-ben indult útjára az a
városi kezdeményezés, amely-
nek köszönhetõen az utóbbi
években külön-
bözõ közösségi tereit, intéz-
ményeinek eszközeit sikerült
megszépíteni, megújítani. Au-
gusztus 14-én vasárnap már
tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a zalaegerszegi

a hagyományos
jótékonysági napot. A

az idõsebb
korosztályról való gondosko-
dást is fontosnak tartja, így az
idei akcióval a Gasparich úti
idõsek otthona liftjének fel-
újítására gyûjtöttek. A tavalyi
12 milliós bevételen a

és
a „osz-
tozott”, melyet az önkormány-
zat 10 millióval egészített ki.

– A genetikai laboratórium-
nak vásároltunk egy mikrosz-
kópot és egy szoftvert, ami
teljesen korszerû módszerek-
kel segíti a kromoszómaelem-
zést. Kötelességünknek érez-
tük, hogy itt legyünk, hiszen
nagyon fontos célt szolgál a
mai nap. Tavaly kitüntetett
bennünket a város azzal, hogy
kórházi célra szervezte a jóté-
konysági napot, így az ideihez
már mi is szerettünk volna
hozzájárulni és viszonozni az
akkori segítséget – árulta el

, a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház igaz-
gatója. Standjuknál kolbászos
lecsóval kínálták a fürdõzõket.

A megye leglátogatottabb
kulturális intézményében, a
Hevesi Sándor Színházban már
régen telt jelentõsebb felújítás-

Zalaegerszeg

AquaCityben
város

önkormányzata

Zala
Megyei Szent Rafael Kórház

Hevesi Sándor Színház

dr.
Halász Gabriella

Ezúttal az idõsek otthonát segítik
Példás összefogás a 15. jótékonysági napon

sal a nyár, idén a tavalyi támo-
gatásból újult meg az elõtér.

– A közönségforgalmi terü-
lethez utoljára 16 éve nyúltak
hozzá, 2000-ben a nézõtér
újult meg. Az évadszünetben
12,5 millió forintból a ruhatári
elõcsarnok, illetve a nézõtéri
elõcsarnok aljzata újult meg. A
ruhatár elõtt a régi süttõi
mészkövet csiszoltattuk fel,
fent pedig a graboanyagot ra-
gasztottak le a szakemberek –
tudtuk meg gaz-
dasági igazgatótól, aki elmond-
ta, hogy csapatuk egy igazi gö-
cseji étellel, a prószával ké-
szült, melyhez szín-
mûvész készített 150-200 adag-
nyi tölteléket és négy lángon
folyamatosan sütöttek a ven-
dégeknek.

Ezen a napon 57 csapat
gyûlt össze a nemes cél ér-
dekében, közöttük civil szer-
vezetek, egyesületek, intézmé-
nyek, baráti társaságok képvi-
seltették magukat. A rendez-
vény népszerûségét mutatja,
hogy többek között Balaton-
szentgyörgyön vendégeskedõ

német turisták is
megtekintették, akiket magyar-
országi barátjuk,
kalauzolt a sátrak és ételcso-
dák között. A csapatok által
készített finomságok között a
zalai specialitások és népszerû
„strandolós ételek” egyaránt
csillapították a vendégek éh-
ségét.

A jótékonysági nap részt-
vevõi idén a Gasparich úti
idõsek otthona liftjének fel-
újítására gyûjtöttek. A

Szabó József

Kiss Ernõ

ravensburgi

Hajas Dezsõ

Zala-
egerszegi Gondozási Központ

kötelékébe tartozó intézmény
természetesen saját csapatot
indított, példájukat követték a
másik három telephelyrõl is,
így összesen négy csapattal
vettek részt a programon.

– Az utóbbi idõben a szo-
ciális ágazattól is mindig ér-
keztek fejlesztési javaslatok az
önkormányzathoz. Idén egy
jelentõs problémával szembe-
sültünk, elromlott az idõsek
otthonának a liftje, aminek
közel 12 millió forintba kerülõ
javítása nagyon nagy kiadást
jelentett volna az intézmény
számára. A lift elhasználódott,
hiszen nem ezeknek a felté-
teleknek lett tervezve, tíz évvel
ezelõtt az otthonban nem
ilyen állapotú idõsek laktak. A
98 férõhelyes intézményünk-
ben többen csak tolószékkel,
kocsival tudnak közlekedni,
így õk lift segítségével vesznek
részt a közösségi programo-
kon. Tavasszal jeleztük, hogy
erre megoldást kellene találni,
amire nagyon gyorsan választ
is kaptunk azzal, hogy a mi
célunkra folyik a gyûjtés. Csa-
patainkkal a cukkini krém-
levestõl a rakott cukkinis pa-
lacsintán keresztül pincepör-
költtel, tejbedarával, vagyis sok
finomsággal készültünk –
mondta , a
Zalaegerszegi Gondozási Köz-
pont intézményvezetõje, aki
reményét fejezte ki, hogy a
következõ fél évben megol-
dódik a problémájuk.

– Idén már a tizenötödik
ilyen rendezvényünket tartjuk,
nagyon fontos, hogy mindig

Radics Andrea

találjunk egy olyan fontos célt,
amelynek mentén a zalaeger-
szegi emberek közösséget for-
málva össze tudnak fogni. A
csapatok számára már nem is
kell hirdetni a programot,
mert a felhívás után azonnal
jelentkeznek. Ha van olyan
törekvés, amit mindenki el tud
fogadni, akkor ez a város képes
arra, hogy összefogjon, és jót
cselekedjen. Az elmúlt eszten-
dõkben a gördeszka pályáktól
a bölcsõdék, óvodák játszó-
terein keresztül, egészen a
város virágosításáig, kerékpár
tárolók beszerzéséig nagyon
sok mindenre tudtunk jóté-
konysági céllal gyûjteni. A ta-
valyi esztendõ minden szem-
pontból rekord volt: 6017 ven-
dég fordult meg az AquaCity-
ben, 49 fõzõcsapatnál lehetett
vásárolni, a városban mûködõ
cégek eddig 2,5 millió Ft tá-
mogatást ajánlottak fel. Idén a
zalaegerszegi idõsek otthoná-
ban szeretnénk egy új liftet
beszerezni, amihez meg is van
az esély, hogy összegyûljön a
szükséges pénz. A cégek már
megdöntötték a tavalyi felaján-
lást, ott már 2.750.000 Ft-nál
tartunk, idén rekordként 57
fõzõ csapat jelentkezett, a lá-
togatók száma pedig a nap
végére remélhetõleg megdön-
ti a tavalyi számokat. A zsûrit
nem irigylem, mert nehéz
összemérni a fagyit a halászlé-
vel, a vadpörköltet a lángossal
– adott helyzetjelentést dél-
után, lapunk zártakor

polgármester.
Balaicz

Zoltán
Pataki Balázs

Az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület sok finomsággal ké-
szült.

A Zalaegerszegi Gondozási Központ négy csapata, köztük az
idõsek otthona is fõzött.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Szocialista nagytõkés

Száz…

Magyarok cselekedetei

– Aztán ezt az avítt marxista hülyeséget is pucolja le,
Suhajda elvtárs!

– Ti etettétek be a népet a háromhatvanas kenyérrel, én
mosom kezeimet…

– Nekünk nincs más millecentenáriumi attrakciónk, mint-
hogy a Jóska végigkoncertezi esténként a fõutcát…

(1996.07.03.)

(1996.07.10.)

(1996.10.17.)
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A napokban kiszivárgott hí-
rek szerint a

, vagyis az mellett
mûködõ

, az nagyon sú-
lyos kritikával illette a nagy ha-
talmú monetáris „csúcsintéz-
ményt”. Azt állította, hogy a
szervezetben nagyarányú ön-
elégültség uralkodik, sokszor
azt sem lehet tudni, hogy mi-
ként születnek a döntések.
(Nehéz lenne megválaszolni,
hogy a „független” szervezet
eddig miért nem élt önálló-
ságának adottságaival.) Az el-
marasztaló kritikákat fõként
a görög-ügy drámaian ered-
ménytelen kezelése váltotta ki.

A kritika és annak elkésett
volta akkor érthetõ meg iga-
zán, ha emlékeinkbe idézzük
az IMF immáron hetvenéves-
nél is hosszabb, felettébb for-
dulatos történetét. A szerveze-
tet 1944-ben hozták létre a
második világháború utáni
nemzetközi pénzügyi együtt-
mûködés beindítására és a
kialakított dolláralapú rend-
szer tartós mûködtetésére. Az
akkori valós gazdasági erõvi-
szonyokat tükröztetve a rend-
szerben lényegében az

igényei dominál-
tak, a magánpénzként mûködõ
dollárt a középpontba állítva, s
arra a tényre támaszkodva,
hogy Amerika akkorra már a
világgazdaság egyetlen valós
hitelezõ országává vált.

A magánkibocsátású pénzt
a központba állító nemzetközi
pénzügyi rendszer esetleges
mûködési zavarait kívánták az
IMF-fel orvosolni úgy, hogy a
mûködési zavarokkal küzdõ (a
tagországok krónikus fizetési-
mérleg-hiánya) államok ettõl a
szervezettõl olyan feltételek-
hez kötött hitelt kapnak
(standby), amelyek nyomán
belsõ erõforrásaikat lesznek
kénytelenek átcsoportosítani.
Ezt nevezzük strukturális re-
formoknak, amelyek révén az
érintett ország az IMF-tõl ka-
pott hitelt vissza tudja fizetni,
és a fizetési mérlege ismét
egyensúlyba kerül.

Az IMF mûködése a dollár
árfolyamának 1973-as felszaba-
dítása után fokozatosan kez-
dett eltérni attól a modelltõl,
amelyet alapításakor elképzel-
tek. Az úgynevezett washing-
toni konszenzus óta, 1989-tõl
viszont kifejezetten a globális
tõke nemzetközi érdekeinek
kiszolgálójává vált. Egyedi sta-
bilizációs intézkedései, ame-

Nemzetközi Va-
lutaalap IMF

Független Kiértékelõ
Szervezet IEO

Egye-
sült Államok

Késõn jött önkritika
lyeket az egyes bajba jutott
országokban foganatosított, a
globális tõke jutányos behato-
lásait szolgálták (pénzleérté-
kelések, a privatizáció erõlte-
tése, a tõkét zavaró szabályok
eltörlése és hasonló követe-
lések). Mára súlyosan torzultak
a mûködés alapításkor elfo-
gadott alapelvei is. A szervezet-
ben a szavazati arányok mesze
nem tükrözik az alapelvben
rögzített nemzetközi kereske-
delmi viszonyokat. Az 1944-
ben meghatározó szavazók ma
is féltékenyen õrzik ellenõrzõ
többségüket. Nem véletlen,
hogy országok egész csoportja
döntött úgy, hogy bizonyos
ügyeit inkább máshol intézi, s
létrehozta a ,
és ahhoz pénzügyi stabilizá-
ciós alapot is rendelt.

Jogosan jártak el a kezde-
ményezõk, ugyanis a 2008-ban
kitört pénzügyi válság kezelé-
séhez az IMF már nem ren-
delkezett elegendõ eszközzel,
s a szavazati súlyozásnál hát-
térbe szorított országok – fõ-
ként – hitelei nélkül
nem is tudott volna megfelelni
a feladatainak. Külön említést
érdemel az IEO kritikai meg-
jegyzése, hogy idõnként nem
is követhetõ, hogy a dönté-
seket a szervezetben kik hoz-
zák. Ez a megjegyzés vélhe-
tõen azzal kapcsolatos, hogy
az IMF szakapparátusa tömve
van a nemzetközi globalista
tõke lekötelezettjeivel, volt be-
fektetési bankárokkal. Tehát
hasonló a helyzet, mint az
Egyesült Államok pénzügyi
kormányzatában a pénzügymi-
niszteri posztokkal vagy ép-
penséggel az

elnöki és meghatározó
fõbiztosi posztjainál, de még
az
vezetõ beosztásainál is.

Az ilyen „érthetetlen” dön-
téseknek balsiker esetén nem
akad gazdájuk, a „sikert” vi-
szont magáncégek söprik be
dollármilliárdok formájában.
Az IMF diszfunkcionális mû-
ködésének iskolapéldáját, va-
gyis Görögország esetét a je-
lentés készítõi is nevesítették.
(Kár, hogy mint
a következõ válsággócot, nem.)
Az euróra való áttérést ugyanis
az IMF olyan országokban sem
bírálta, ahol már a bevezetés
pillanatában is ordítóak voltak
a pénzügyi egyensúlytalansá-
gok, s ahol az
saját pénzügyi szabályait is
figyelmen kívül hagyta. Sõt, az

BRICS-csoportot

Kína

Európai Bizott-
ság

Európai Központi Bank

Olaszországot

Európai Unió

ennek leplezésére a görög
pénzügyi vezetés által álcaként
használt pénzügyi mûveletso-
rokat ajánló nagy amerikai be-
fektetési bankokat sem figyel-
meztette. Miként is tehette
volna, hiszen a görög jegybank
nagy hatalmú elnöke az egyik
amerikai nagybanknak volt ko-
rábban az embere.

A jegybank elnöki posztját
az eurót irányító Európai Köz-
ponti Bank alelnöki megbíza-
tására cserélhette, majd „szak-
értõi miniszterelnökként” ép-
pen õ volt illetékes, amikor a
görög válság elérte a csúcs-
pontját. Az IMF-nél meg elkép-
zelhetõ, hogy a manipuláló
bankok egyik bizalmi embere
állta útját a feltárásnak. Máig
sem érkeztek hírügynökségi
jelentések arról, hogy hova
tûnt a volt görög pénzügyi
tótumfaktum, de a görög kér-
dés súlyosabb, mint valaha. A
görög válság kezelésénél is
nagyobb bizonyíték keletke-
zett az IMF mûködésképtelen-
ségére a 2008-ban kezdõdött
ingatlanalapú bankválságnál.
Néhány gigantikus, európai
székhelyû bank súlyos, ezer-
milliárdos nagyságrendû likvi-
ditási válságba került, ami ve-
szélyeztette a bankok telephe-
lyéül szolgáló országok hitel-
képességét is olyan kulcsfon-
tosságú országokban, mint

vagy az
.

Lett volna feladata bõven
az IMF-nek, de az Európai
Központi Banknak is. Mindket-
tõ béna maradt. Máig kiapad-
hatatlannak látszó pénzcsap-
jait a magántulajdonban lévõ
amerikai nyi-
totta meg, ezermilliárd dollá-
ros nagyságrendben, és dollár-
ral látta el euró és font helyett
a bajban lévõ pénzintézeteket,

Né-
metország Egyesült
Királyság

Federal Reserve

így hárította el a pénzügyi
összeomlást.

Tehát válságelhárítóként lé-
pett fel az IMF helyett.

volt az egyik amerikai
szenátor, aki hosszasan küz-
dött az amerikai központi
bankok könyveinek hiteles
könyvvizsgálatáért a válság
miatt. Ebben ugyan nem járt
eredménnyel, de kimutatta,
hogy a Federal Reserve a vál-
ság kitörése óta nagyobb
összeggel hitelezett kamat-
mentesen egyes külföldi egy-
ségeket – köztük európai nagy-
bankokat is –, mint amennyi
az Egyesült Államok egyeszten-
dei GDP-je. Az IMF-re vonat-
kozó kései kritikának egy gya-
korlati haszna azért mégis van.
Ma már joggal lehet feltenni a
kérdést: elvárható-e, hogy a
nem is túl távoli jövõben az
IMF meg tudjon majd felelni
feladatainak az európai pénz-
ügyi zûrökben? Vélhetõen
nem. Ezt is a görög példa
bizonyítja. Nemrég ugyanis sa-
ját eszközeivel kihátrált a ren-
dezésbõl, és elõzékenyen átad-
ta pozícióját az európai men-
tõalapoknak.

Meg tudnak-e a kihívások-
nak felelni az eurómentõ ala-
pok (pénzügyi tûzfalak)? Vég-
telenül terhelhetõk-e újabb
adósságokkal a nemzeti költ-
ségvetések az alapok várható
növekvõ pénzigényei miatt? A
lehetséges pozitív válaszok hí-
ján a válságrendezések ismét
az amerikai magánpénzt ki-
bocsátó Federal Reserve-re
maradnak? Ebben az esetben
lehet-e még az eurót euró-
pai közös pénznek nevezni,
vagy inkább illendõbb lenne
egyfajta dollármutációról be-
szélni?

közgazdász

Bernie
Sanders

Boros Imre

Nagyarányú önelégültség uralkodik a Nemzetközi Valutaalap-
ban. A képen Christine Lagarde, a szervezet vezetõje, akinek
bíróság elõtt kell számot adnia egy vitatott kártalanítási ügy-
ben játszott szerepérõl.
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Túl vagyunk a tragikus év-
fordulón, s folytatjuk a szo-
morú események felidézését.
1986 március harmadikára vir-
radóra kigyulladt, majd leégett
a épülete. Ri-
portsorozatunk korabeli, majd
pár évvel késõbbi interjúk
segítségével próbál minél hite-
lesebb képet adni a történ-
tekrõl. Ahogy 1994-ben, úgy
2016-ban is felkerestük

, a büntetõügy egyik vád-
lottját, akit végrehajtandó sza-
badságvesztésre ítélt a bíróság,
majd aztán a legfõbb hatóság –
bûncselekmény hiányában és
a törvénytelen eljárás miatt –
rehabilitált.

Visszatekintésünk megle-
hetõsen rendhagyó. A múlt öt-
vözõdik a jelennel. S így egyre
tisztább a kép Gaál Imre sze-
repét illetõen. Mindettõl füg-
getlenül továbbra is ugyan-
olyan homály fedi a tûzeset kö-
rülményeit, mint késõbb a

leégését.
Folytatjuk korábbi beszél-

getésünk felidézését Gaál Im-
rével.

„–

– Mint említettem, a kórhá-
zi vizsgálat során nem tudtak
eredményt felmutatni, ezért az
építkezés került sorra. Az omi-
nózus újságcikkben is említés
szerepel a házról…

»…Mivel itt a szaunák a leg-
kevésbé sem egészségügyi cé-
lokat szolgáltak. Így aztán „ki-
használtsági fokuk” igencsak
magas volt. Amit az érdekeltek
„próbaüzemnek” neveztek. Oda
járt rendszeresen Gál Imre –
soha nem egyedül –, továbbá
V. fõmérnök, meg a felesége is.
Használta – egyebek mellett –
Gál Imre építõ kisiparos ba-
rátja, aki nemcsak a kihívó mé-

hévízi tófürdõ

Gaál
Imrét

Za-
laegerszegi Hûtõház

Ott hagytuk abba a be-
szélgetést, hogy vizsgálni kezd-
ték a házépítést. Netán gya-
núra adott okot valami?

A hévízi tûzfészek...
Harminc év után (6.)

retû Gál-villa építésére kapott
megbízást, hanem a kórház je-
lentõs felújítási munkáira is.
Gondoljon mindenki, amit
akar, van-e vagy nincs itt össze-
férhetetlenség. Jártak oda ba-
rátok és barátnõk. Mindany-
nyian díjmentesen, 21 kilowat-
tos áramfogyasztás mellett.
Egy évig… «

(Részlet a Népszabadság
1986. december 13-án meg-
jelent cikkébõl.)

…Szabályszerû könyvelést
vezettem az építkezés során. A
kivitelezõtõl árajánlatot kap-
tam, azt szakértõvel megvizs-
gáltattam, leigazolta, számlát
kértem, a pénzt pedig bankon
keresztül utaltam. Amikor Hé-
vízre kerültem, eligazítottak a
minisztériumban. Azt mondták:
nagyon ügyeljek mindenre.

– Nem. Viszont volt egy ér-
dekes mozzanata az ügynek.
Megjegyezték, hogy felvettem
a kölcsönt az építkezéshez.

– Nem. A helyi takarékszö-
vetkezettõl. Szabályos kölcsön-
szerzõdés volt, csak a követke-
zõ történt. A korábbi házunkat
– ami a feleségem nevén volt –
eladtuk. A vevõ nem tudta
azonnal kifizetni a teljes össze-
get, ezért csak elõszerzõdést
kötöttünk. Azt hiszem, az tel-
jesen érthetõ, hogy 200 ezer
forint elõlegért a 2 millió fo-
rintos házat nem íratjuk azon-
nal a leendõ tulajdonos ne-
vére. Ügyvéd készítette a szer-
zõdést, minden jogszerû és
szabályos volt. A házat eladtuk,
csak az átírásra nem került sor.
Erre hitelezési csalással gya-
núsítottak meg, ezt azzal indo-
kolva, hogy nem valós adato-
kat adtam a takarékszövetke-
zetnek. Ez a próbálkozás sem
járt sikerrel. Aztán magánoki-

– Akkor ez a próbálkozás
sem járt eredménnyel?

– Honnét? A kórháztól?

rat-hamisítás volt a következõ
fokozat.

– Nem. Azt mondták, hogy
félrevezettük a takarékszövet-
kezetet. Azt nyilatkoztuk, hogy
nincs ingatlanunk, holott ott
volt a ház. Minden tiszta és sza-
bályszerû volt, mégis elmarasz-
taltak. Mondtam, hogy felleb-
bezni fogok, de azt tanácsol-
ták, hogy ne tegyem, mert
Gaál Imrére most harapnak.
Kirótta a bíró a legmagasabb
pénzbírságot – 20 ezer forin-
tot –, amit aztán az ügyész sem
fellebbezett meg, s én sem
léptem tovább. Ennyi volt az
összes eredmény, amit el tud-
tak érni ellenem. Szóval egy al-
jas játék folyt annak érdeké-
ben, hogy kikészítsenek. Aztán
1987-ben elítéltek bennünket.
Nagyon érdekes mozzanat
volt, hogy a harmadrendû vád-
lott, a fürdõmester – aki az
egésznek az elindítója volt – az
égvilágon semmit nem kapott.
Pontosabban nyolc hónapot ki-
szabtak rá, de azt felfüggesztet-
ték. Az ügyész nagyon kemény
volt, de ugyanakkor korrekt.

– Az ítélethirdetés elõtt azt
kérte, hogy három év helyett
másfél évrõl haladjon a bíró-
ság visszafelé, s azt felezve hét-
nyolc hónap szabadságvesztést
javasolt. Ebben az esetben

– Az adásvételi szerzõdés
hitelességét vonták kétségbe?

– Miben nyilvánult ez meg?

szóba jöhetett volna a felfüg-
gesztés is. Amikor látta, hogy a
bíróság súlyosabb ítéletet szab
ki a fõmérnökre, illetve rám,
ugyanakkor a harmadrendû
vádlott felfüggesztett szabad-
ságvesztést kap, azonnal fel-
lebbezett. Az én büntetésemet
tudomásul vette, a többiek
esetében a fellebbezést nyúj-
tott be. Azt hiszem, õ is érezte
ennek a súlyát. A harmadren-
dû vádlott esetében a Leg-
felsõbb Bíróságon a Legfõbb
Ügyészség visszavonta az
ügyész fellebbezését. Annak
ellenére, hogy a Legfelsõbb
Bíróság megállapította; az õ
cselekményének súlya leg-
alább akkora, mint a többieké,
hiszen õ volt az elindító…”

Aki figyelmesen elolvasta a
riportsorozat valamennyi ed-
dig közölt részét, annak bizo-
nyára feltûnt, hogy meglehetõ-
sen furcsán alakultak a dolgok
az ügy vizsgálati, majd a ké-
sõbbi szakaszában. A háttér-
ben ugyanis kemény csaták
zajlottak, különbözõ érdekek
ütköztek, személyes ambíciók
mozgatták a szálakat, amelyek
a legmagasabb szintig is el-
értek. Ez ki is derül a ké-
sõbbiekben.

(Folytatjuk)
(A riportsorozat újabb ré-

szei honlapunkon olvashatóak:
www.zalatajkiado.hu)

E.E.

Gaál Imre: – A kórházi vizsgálat során nem tudtak eredményt
felmutatni, ezért az építkezés került sorra.

Ma már ködbe veszõ katasztrófa a hévízi tûzeset.
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Talán észre sem kellene
venni, talán apróság, de sajnos
nem tudom nem észrevenni.

Hiszen már a közeg, ahol a
„hír” megjelent, már az is de-
terminált, az a közeg jelent
mindent, amit el kell tüntetni
a föld színérõl.

Szóval azt írja a 444, büsz-
kén és boldogan, hogy egy
grúz dzsúdós, bizonyos Lasa
Savdatuasvili, miután legyõzte
orosz ellenfelét, Denisz Jarce-
vet, a dzsudogiján lévõ grúz
zászlóra, majd a földön fekvõ
ellenfelére mutatott, és ezzel
azt fejezte ki, hogy „ezt a hábo-
rúért kapod”. Mert a mérkõzés
az orosz-grúz háború nyolca-
dik évfordulóján volt éppen.
Csak egy rövid visszatekintés:
Koszovó 2008 februárjában ki-
áltotta ki függetlenségét, és ezt
a „kikiáltást” az Egyesült Ál-
lamok és az EU többsége tá-
mogatta, segítette, elõkészítet-
te, majd sietõsen el is ismerte
az új, független államot. Koszo-
vó albán többsége népszava-
zásra hivatkozva, és az Egye-
sült Államokkal, valamint az
unióval egyeztetve és ezek tá-
mogatását élvezve kiáltotta ki
függetlenségét. (Az Egyesült Ál-
lamok és az unió természete-
sen nem volt hajlandó elismer-
ni a Krím félsziget orosz több-
ségének népszavazását és aka-
ratát, a Krím elszakadását és
Oroszországhoz csatlakozását
azóta is casus belliként kezeli,
mert az Egyesült Államok és az
EU hazug és szemforgató és fa-
rizeus, és azt hiszi, a „quod
licet Jovi, non licet bovi” elve
érvényes és igazságos, és ter-
mészetesen a mindenkori ökör
Oroszország.)

A koszovói eseményeken
felbuzdulva Dél-Oszétia és Ab-
házia – az ott élõ orosz több-
ség! – szintén el akart szakadni
az egyre inkább amerikai ér-

Doppingharc
dekszférába kerülõ Grúziától.
Grúzia pedig 2008. augusztus
8-án, a pekingi olimpia alatti
politikai uborkaszezont ki-
használva, megtámadta Oszé-
tiát. Az orosz hadsereg pedig
néhány nap alatt kiverte a grú-
zokat a területrõl, és egészen
pontosan ez volt az, amit az
adott helyzetben az oroszok-
nak tenniük kellett. Álljon itt
egyetlen mondat az EU Heidi
Tagliavini vezette vizsgálóbi-
zottságának jelentésébõl: Az
oszétiai háborút Grúzia kezd-
te, minden elõzetes orosz tá-
madásról szóló grúz állítás ha-
zugság.

Úgyhogy bármit is mutoga-
tott a grúz dzsúdós most, a riói
olimpián, a grúz dzsúdósnak
semennyi igazsága sem volt.

De ez természetesen telje-
sen mellékes. Ugyanis napja-
inkban olyan propagandahá-
ború folyik Oroszország ellen,
amilyet csak ötven évvel ez-
elõtt láthattunk, amikor a Szov-
jetunió folytatott ugyanilyen
háborút a nyugati világ és el-
sõsorban az Egyesült Államok
ellen. És akkor mi azt gondol-
tuk, a szabad világ ilyesmire
soha nem képes.

De igen, csak ugyanilyenre
képes.

És ennek a velejéig rothadt,
undorító és aljas nyugati pro-
pagandaháborúnak része a
grúz dzsúdósról szóló „hír”, no
meg persze a szintén a 444
pöcegödrének közepén ordító
cím: „Julija Jefimova, a riói
medencében zajló hideghábo-
rú fõgonosza”. Az orosz úszó-
nõ lebukott egyszer dopping-
vétség miatt, majd idén márci-
usban ismét, az elhíresült
meldonium szedésével. A mel-
doniumot hosszú évek óta sze-
dik a sportolók, elsõsorban
oroszok, majd a WADA egyszer
csak feltette a tiltólistára, még-

hozzá ez év január 1-jétõl, így
azok a sportolók, akik szedték,
márciusban még bõven fenn-
akadtak a listán. De Jefimovát
most kifütyülik Rióban, ameri-
kai vetélytársa pedig felhatal-
mazva érzi magát arra, hogy
beszóljon az orosz úszónõnek.

Egerszegi Krisztina örök
igazsága így szólt: „Csak az
doppingol, aki lebukik.”

Bizony… Most pedig az az
amerikai úszónõ meri kinyitni
a száját, akinek hazája torony-
magasan világelsõ a lebukott
és eltiltott sportolók nemtelen
világversenyében, uszodahosz-
szal megelõzve az oroszokat és
a volt NDK-s sportolókat is!
Van egy oldal a Wikipédián,
„Doppingvétség miatt eltiltott
sportolók listája” a címe. Még
szovjet versenyzõk és NDK-s
versenyzõk is szerepelnek raj-
ta, úgyhogy jó sok évtizedre
visszamenõleg szedték össze
rajta a dopping miatt lebukott
sportolókat. Nos, itt 165 ame-
rikai sportolót találunk, szem-
ben a 63 orosszal. De emlé-
kezzünk csak Angel Herediára.
Õt az FBI évekig körözte, majd
elfogása után bevallotta, õ
szerzett be az amerikai sporto-
lók jelentõs többségének til-
tott szereket. Heredia ma már
a doppingellenes hatóságokat
segíti, és 2008-ban, a pekingi
olimpia kapcsán a Spiegelnek
még ezt nyilatkozta: Egyetlen
tiszta versenyzõ sincs a 100
méteres síkfutás döntõjében
induló nyolc között. „Efelõl
nincs kétség. A különbség a 10
és a 9,7 másodperc között a
drog.” Amúgy a 100 méteres
síkfutás pekingi döntõjében
három jamaicai, két Trinad és

Tobagó-i, egy Holland Antillák-
beli és két amerikai indult…

A doppingolás pedig leg-
inkább a dizájnerdrogokhoz
hasonlító ipar- és üzletág. Ver-
senyfutás az idõvel, a tudo-
mánnyal és az üldözõkkel.
Ahol több a pénz, több az
„orvos”, a labor, ott kevesebb a
lebukás, mert ott egy lépéssel
elõrébb járnak a rablók a pan-
dúroknál. S mert a sportban
(is) lassan mindent legyõz a
pénz és a profit, hát hatalmas
utat jártunk be Thomas Hicks-
tõl (aki az 1904-es olimpián
sztrichnint és konyakot vett be
a maratoni elõtt) mondjuk…
meddig is? Ben Johnsonig?
Boltig? Phelpsig? Mondhatunk
már bármit és bárkit, ugyanis
például az amerikaiak feljogo-
sítva érzik magukat arra is,
hogy Hosszú Katinkát vádolják
meg doppingolással. Azt a
Hosszú Katinkát, akit az elmúlt
egy évben, most július 30-ig 39
esetben ellenõriztek, ezen kí-
vül még kétszer külön drogra
is, és soha nem találtak nála
semmit. Ehhez képest hány-
szor ellenõrizték mondjuk
Phelpst?

De ez mellékszál – bár ne-
künk nyilván ez fáj a legjob-
ban. De a fõ csapásirány most
az oroszok befeketítése, elle-
hetetlenítése minden vonalon,
így doppingvonalon is. És a
prímet az az Egyesült Államok
viszi ebben az ocsmány propa-
gandaháborúban, amelynek a
legtöbb oka lenne mélyen hal-
lgatni és öklét rágnia szégye-
nében.

Phelps hülye köpölyözés-
foltjaival együtt.

Bayer Zsolt

Lasa Savdatuasvili: „Ezt a háborúért kapod.”

A doppingvétség miatt eltiltott sportolók listáján 165 az ameri-
kai, szemben 63 orosszal. Mégis feljogosítva érzik magukat,
hogy Hosszú Katinkát vádolják meg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az utóbbi idõben visszavo-
nultan élt. Már beteg volt, de a
megpróbáltatásokat fegyelme-
zetten tûrte. Igazi sportem-
berként.

Lehet, hogy ma már keve-
sen tudják, de a zalaegerszegi
férfi kosárlabda-sport sokat
köszönhet neki. Noha a szom-
szédvárból, Szombathelyrõl ér-
kezett... A tanárképzõ fõiskola
elvégzése után a ZTE kosár-
labdázója lett. Együtt játszott
többek között Panácz Antallal,
Esõ Lászlóval és Horváth Je-
nõvel. Tagja volt az NB II-be
jutott csapatnak.

Miután visszavonult az ak-
tív játéktól, 1975-77-ig a ZTE
nõi kosárlabda-szakosztályának
vezetõje volt. Aztán váltott,
1977-tõl már a férfi szakosztály

Amikor a ZTE az ország kosárlabdabázisa lett
Emlékezés dr. Szalay Dénesre

munkáját irányította, társadal-
mi funkcióban.

Mint a megyei napilap
sportrovatának munkatársa szin-
te napi kapcsolatban voltunk,
számos riportot készíthettem
vele. Legkellemesebb élmé-
nyei az NB I-be való feljutás-
hoz, illetve az azt követõ 3-4
évhez kapcsolódtak. Nevéhez
fûzõdik egy új szakosztályi
koncepció kidolgozása, ami
igen merész tervnek tûnt ak-
koriban.

Egy szakosztályi beszámoló
alkalmával 3 éves, szigorú
szempontok alapján felépített
tervezetet tett le a ZTE elnök-
sége elé. Ez egyrészt a felmenõ
rendszerû utánpótlás-nevelés-
re, másrészt az akkor még
szokatlan – de profi szemléle-

tû – premizálási rendszerre, a
családok lakáshoz juttatására
épült. Teljesítése esetén elõbb
a dobogóra kerülést, majd a
bajnoki cím megszerzését he-
lyezte kilátásba.

Az elnökség tagjai alaposan
meglepõdtek az elõterjeszté-
sen, de dr. Szalay Dénesék
nem kaptak egyértelmû eluta-
sítást. Valószínûleg ez volt a
zalaegerszegi kosárlabdasport
egyik igen fontos pillanata, a
felfelé ívelés kiinduló pontja, s
a labdarúgással való rejtett,
majd nyílt rivalizálás kezdete.

Az eredmények végül is a
dr. Szalay Dénes vezette stábot
igazolták. Felkutatták a zalai
tehetségeket ( Bodrogi Csaba,
Farkas László, Földesi Attila,
Bencze Tamás, Gáll Tamás), vá-

logatott játékosokat igazoltak,
s Magyarországon elõször szer-
zõdtettek légiósokat a lengyel
Zbigniew Slominski és Zbig-
niew Blaszczak személyében.
Zalaegerszeg ekkor lett az or-
szág egyik kosárlabdabázisa.

Az egyik vele készített in-
terjúban ezt mondta lapunk-
nak: „Jó szívvel gondolok visz-
sza az akkori játékosokra, ve-
zetõtársakra és szurkolókra, s
ezt az érzést a lezajlott ZTE
»botrányok« sem tudták elho-
mályosítani bennem”.

A kosárlabda nem fõállású
hivatást jelentett számára, de
örök elkötelezettséget. A civil
életben is határozott és célra-
törõ volt. Akár a Ganz Ábra-
hám fiúkollégium igazgatója-
ként, majd a megyei tanács
elnökhelyetteseként, vagy a
Fóti Gyermekváros igazgatóhe-
lyetteseként, aztán a minisz-
tériumban.

Utoljára 2009-ben találkoz-
tunk személyesen a sport kap-
csán. Szücs József, az 1988-as
bajnokcsapat kapitányánál jöt-
tek össze az NB I-be jutott, s

ott bemutatkozó együttes játé-
kosai, vezetõi. A harmincadik
évfordulón...

Akkor már beteg volt, de
ezt nem sokan vették észre.
Keményen, fegyelmezetten vi-
selte a megpróbáltatást. Azok
az órák, a régi társakkal való
találkozás, az egykori sikerek
felidézése gyógyírként ha-
tottak.

A kosárlabda számára örök
szerelem maradt. Bár - ahogy a
régi társak mondják – volt,
amikor hûtlen volt hozzá. Já-
tékosként – egy-egy mérkõzést
kihagyva – visszaszökött Szom-
bathelyre másik szerelméhez.
Egy kórushoz, amelynek tagja
volt. Mert kitûnõ hangja volt
és szerette a zenét (is)…

***
Dr. Szalay Dénes hosszú, de

az utolsó pillanatig méltóság-
gal viselt betegség után 2016.
július 15-én, 74 éves korában
elhunyt. Végakaratának megfe-
lelõen szûk családi körben bú-
csúztatták.

Nyugodjék békében!

E.E.

Dr. Szalay Dénes egy új szak-
osztályi koncepciót dolgozott
ki a ZTE-nél.

Dr. Szalay Dénes és Varga Ferenc vezetõedzõ 1981-ben a ZTE-
Honvéd mérkõzés elõtt köszönti a visszavonuló Halász Istvánt.

Dr. Szalay Dénes a megyei tanács elnökhelyetteseként köszön-
ti a ZTE 1990-ben bajnokságot nyert csapatát.

Azon a jubileumi összejövetelen… Balról Magyar Attila, Halász
István, Szücs József, dr. Szalay Dénes, Fehér Imre (gyúró),
Varga Ferenc, Lázár Béla (háttal).
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit

a szabadegyetem elõadásaira.

Nagykanizsa

A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékmûnél.
A magyar Szent Korona kalandos története - a XVI. században.
FÜZÉR, PERÉNYI PÉTER ÉS A SZENT KORONA

mûvészettörténész vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI I.
Az önzetlen szeretet a magyar néplélekben.
A népköltészet szerepe a társadalom egészségének fenn-
tartásában.

néprajzkutató vetítettképes
elõadása

MAGYAROK BEJÖVETELE
Csontváry Kosztka Tivadar korszakos jelentõségû életmûve

festõmûvész vetítettképes elõadása

Az emléktábla felavatása - Nagykanizsa, Csengeri utca 52.
vitéz RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG rab
CSILLAGOK - CSILLAGOK SZÉPEN RAGYOGJATOK
Közös emlékezés a Nagy-Magyarország Emlékmûnél
a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és szeretett
példaképeinkre.

A MAGYAROK KELETI ÖRÖKSÉGE
A TÖBB EZER ÉVES ÕSI MÛVELTSÉGÜNK KELETI
GYÖKEREI

vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI II.
Az önzetlen szeretet megtartó ereje a szeres magyar
hagyományban.
AZ ÖREGKOR BÖLCSESSÉGE

néplélek-kutató vetítettképes elõadása

CSILLAGÖSVÉNYEN
Látogatás a csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
Az est házigazdája: matematikus - csillagász

MAGYAR FELTALÁLÓK
AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATÁBAN
VÍZENERGIA - VÍZPLAZMA - VÍZAUTÓ

villamosmérnök vetítettképes elõadása

Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem

Pap Gábor

Dr. Andrásfalvy Bertalan

Miklósvölgyi János

Obrusánszky Borbála

Molnár V. József

Perkó Zsolt

Gróf Spanyol Zoltán

2016/2017

2016. szeptember 16-án (pénteken) 18 órakor

2016. október 14-én (pénteken) 18 órakor

2016. október 28-án (pénteken) 18 órakor

2016. november 2-án (szerdán) 17 órakor

2016. november 18-án (pénteken) 18 órakor

2016. december 9-én (pénteken) 18 órakor

2016. december 16-án (pénteken) 19 órakor

2017. január 6-án (pénteken) 18 órakor

2017. január 20-án (pénteken) 18 órakor

2017. február 10-én (pénteken) 18 órakor

2017. február 26-án (pénteken) 18 órakor

2017. március 11-én (pénteken) 18 órakor

2017. március 24-én (pénteken) 18 órakor

2017. április 7-én (pénteken) 18 órakor

2017. április 21-én (pénteken) 18 órakor

2017. május 12-én (pénteken) 18 órakor

2017. május 19-én (pénteken) 18 órakor

2017. június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN
NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS

mûvészettörténész vetítettképes elõadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Mûveltség Díj átadása.

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI III.
A magyar népzene és tánc közösségteremtõ ereje.

zenetanár vetítettképes elõadása

AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXVIII.
A NAGY MAGYAR SZABADTÉRI BÖRTÖN
PÉLDAKÉPEINK SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGIDÉZÉSE

KODÁLY ZOLTÁN
magyar zeneszerzõ, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató
életmûve

zenetanár vetítettképes elõadása

SZENT ERZSÉBET
mûvelõdés-kutató vetítettképes elõadása

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
A MAGYAR REFORMÁCIÓ ÉNEKELT VERSEI A XVI.
SZÁZADBAN
Vendégünk: Dinnyés József daltulajdonos - elõadómûvész

MAGYARORSZÁGI SZENT ERZSÉBET DICSÕSÉGES
ÉLETÚTJA
Misztériumdráma - Eredeti dokumentumok felhasználásával
Összeállította: mûvészettörténész

A Balatontól a Bakonyig
VESZPRÉM MEGYE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI

villamosmérnök - mûvelõdéskutató
vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI IV.
Az elfelejtett népi tudás és bölcsesség - GYÓGYÍTÁS
Vendégünk: Bolf László természetgyógyász - gyógytornász

TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

Az elõadások ingyenesen látogathatók!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete

a Magyarok Háza volt mûvészeti igazgatója
Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja

Pap Gábor

Hintalan László János

Németh Ferenc

Szántai Lajos

Pap Gábor

Horváth Zoltán György

Rajnai Miklós

Helyszín:

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Egy régi svéd film címe, az
jut az

eszembe a
szereplése kapcsán. Per-

sze nem egészen fedi a való-
ságot a cím, hiszen már au-
gusztus 4-én az utolsó együt-
tesünk is elbúcsúzott a nem-
zetközi kupaporondtól. A

egy igencsak közép-
szerû együttessel szem-
ben maradt alul.

Vagyis még egy teljes nyár
sem jutott csapatainknak. Hol
van már az EB-szereplés má-
mora…

Sok szót nem érdemes
vesztegetni erre a siralmas sze-
replésre. Annyiszor írtunk már

Egy nyáron át táncolt
magyar kupacsa-

patok

Vi-
deoton

dán

Egy nyáron át sem táncoltak
A helyzet talán még rosszabb, mint korábban

róla az elmúlt években, hogy
magunk is unjuk. Hát még az
olvasók!

Csak néhány észrevétel,
ami esetleg újdonság lehet a
szurkolók számára. Nem én
találtam ki, hanem egy volt
sokszoros válogatott labdarú-
gó, akinek még megadatott,
hogy világbajnokságon is sze-
repelhetett.

Mint mondja, õt is meg-
lepte, hogy a sikeres EB-sze-
replés után nem hogy nõtt vol-
na a bajnoki találkozókon a
nézõszám, hanem csökkent.
Még akkor is váratlan volt ez
számára, ha tisztában van azzal
a ténnyel, hogy az Európa-

bajnokságra sokan sikkbõl
utaztak ki, mert az menõ
dolognak számított. Ezeknek a
„szurkolóknak” viszont dero-
gál bajnoki meccsre járni.
Igaz, a klubok egy része min-
dent elkövet azért, hogy el-
riassza a stadionokból a né-
zõket.

Elég csak, ha a
gondolunk, ahol most

már régóta bojkottálják a mér-
kõzéseket a kemény mag tag-
jai, sõt meglehetõsen draszti-
kusan lépnek fel a vezetéssel
szemben, elég csak a legutób-
bi tüntetésre gondolni. És más-
hol is zúgolódnak.

Sajnos maga a szövetség
sem áll a helyzet magaslatán.
Semmilyen logikus érv nem
támasztja alá például azt a
döntését az MLSZ-nek, hogy az
NB II-ben csak vasárnap lehet
mérkõzést rendezni. Kíván-
csian várjuk, hogy milyen ha-
tása lesz ennek a nézõszámra a
második vonalban. Szinte biz-
tos, hogy visszaesés lesz.

Kupacsapataink elvérzése
után korábban a vezetõk elõ-
szeretettel védekeztek azzal,
hogy persze, az ellenfél költ-
ségvetése sokszorosa az övé-
kénél. Érdekes módon most
nagy volt a hallgatás arról,
hogy mennyibõl gazdálkodik a
magyar sztárcsapat, a Ferenc-
város és mennyibõl az albán

Nagy a hallgatás és a való-
ság elhallgatása. Volt egy Eu-
rópa-bajnokság, több évtized

Ferenc-
városra

Partizani Tirana.

kihagyás után velünk, ma-
gyarokkal.

Erre mondják, hogy akasz-
tófahumor: a kupákból való
kiesés után legalább nem vé-
dekezhetnek a klubvezetõk, s
az edzõk egy-egy gyenge mér-
kõzés után azzal, hogy csa-
patuknak „több fronton kell
helytállni”.

Az EB-ünnepnek vége,
visszatértek a szürke hétköz-
napok a magyar klubfociba.
Ha lehet, még szürkébbek,
mint korábban.

Van ebbõl a siralmas hely-
zetbõl kiút?

E.E.

A Videoton is elvérzett. Még javában tart a nyár, de már kiesett
valamennyi magyar csapat.

A klubok saját szurkolóikkal hadakoznak.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!
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Ezúton tájékoztatjuk a . kedves ügy-
feleit, hogy 2016. április egytõl az . végzi a köz-
szolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. Az eddigi
tapasztalatok alapján az átállás zökkenõmentesen történt, a
fizetésekben nincs fennakadás, a következõ számlák is a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõ ütemben fognak érkezni,
így a fogyasztók negatív eltérést nem fognak tapasztalni az
elõzõ gyakorlattal ellentétben, az átállás alatt is változatlan és
fejlõdõ színvonalon elégítjük ki a fogyasztói igényeket.

Ezzel kapcsolatban a 2016. II. negyedévi számlák megkül-
désével egyidejûleg postázásra kerülõ tájékoztató levélbõl
bõvebb információt kaphatnak. Ez azonban az eddig meg-
szokott számlázási gyakorlatot és rendet nem változtatja meg.
A 2016.04.01. követõen teljesített szolgáltatások díját Önnek
már az NHKV Zrt. felé kell rendeznie a 10300002-10654068-
49021257 bankszámla számra. A csekkes befizetések módja
nem változott.

Az ügyfélszolgálati teendõket továbbra is társaságunk látja
el, kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elér-
hetõségeken: e-mail: szamlazas@zalaispa.hu, tel: 92/695-775,
személyes ügyintézés: Zalabér, 3094/12. hrsz. a számlán fel-
tüntetett módon, Hévíz, Polgármesteri Hivatal (csütörtök 7.30-
13.00 óráig) Zalaszentgrót, Dózsa György u. 9. (páratlan hét
csütörtök 8.00-12.00 óráig) Vasvár, Alkotmány u. 1. elõre meg-
hirdetett idõpontban.

ZALAISPA Nonprofit Zrt

NHKV Zrt

Tájékoztató

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183

Mobil: 06 30/235-2482

E-mail: karmacsigumi mobilio.hu@

GUMISZERVIZ

Ha jól akar járni...Ha jól akar járni...

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó


