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„A fénylõ nap a távoli he-
gyek sziklacsúcsainak moha-
fedte oldalán rég leáldozott.
Piros nyomát is elmosta a vak
sötétség, mely fekete kárpit
gyanánt terjeszti ki szárnyait
Júdea felett. Az égi fellegek
közül csak itt-ott pillant ki egy
csillag, sápadt fénnyel, mintha
beteg volna, és csak azért gyúl-
na fel, hogy a másik pillanat-
ban kialudjék, oly rövid az éle-
te. A kövér mezõn pásztornép
tanyáz, õrizve a legszebb nyá-
jat, és zengedezve az isteni
költészet utolérhetetlen reme-
keit, melyek szent Dávid ihle-
tett hárfájának húrjain szület-
tek. A közelben düledezõ istál-
ló körvonalai vehetõk ki, gyen-
gén az éji homály miatt. Mert
éj van, csendes, csillagtalan éj.”

Lepsényi Miklós, ferences
áldozópap, pozsonyi hitszó-

Ragyog j, Betlehem csillaga!

nok így írta le 1888-ban a két-
ezer év elõtti betlehemi éj-
szakát, mikor is a sötét bár-
sonypaplan alatt szunnyadó
mezõn csak a pásztorok õrtüze
parázslott, riasztva ólálkodó
tolvajt, ragadozót. S akkor
nagy fényesség támadt. A csor-
dapásztorok szíve megreme-
gett a különös égi jelenség lát-
tán, dermedten bámulták a fény-
örvénybõl kilépõ ifjút. Az Is-
ten angyala így szólt hozzájuk:

– Pásztorok, ne féljetek!
Íme, nagy örömet hirdetek
nektek, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítõ született
ma nektek, az Úr Krisztus,
Dávid városában. A jel pedig az
lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban.

Az angyali szózat kétezer
év óta minden karácsonykor

hozzánk is szól. Advent dider-
getõ sötétsége után minket is
megszólít az Úr angyala, hogy
ne féljünk, mert megszületett
a világosság Istene. Az éjféli
mise hívó szavát kondító ha-
rang bim-bamját hallva, elindu-
lunk Szentestén, hogy világvé-
gi kápolnában, vagy fényárban
úszó bazilikában befogadó ré-
szesei legyünk a születés két-
ezer éves misztériumának.
Amikor felzeng a diadalmas or-
gonaszó, felcsendül az örven-
dezõ ének: „Fel nagy örömre,
ma született, aki után a Föld
epedett…”, magunkba nézve
önvizsgálatot kell tartanunk:

A szerzõ illusztrációja.

Valamennyi Olvasónknak áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

készen áll-e szívünk nyomorú-
ságos szegény istállója, hogy
befogadja az Istengyermeket.

Ragyogj, Betlehem csillaga,
hogy karácsony örömhozó
szent estéjén eltaláljunk a ron-
gyos istállóhoz, s isteni sugár-
zásodtól felgyúlt szívûnk öröm-
lángja melegét elvihessük a já-
szolban nyugvó Kisdedhez. Ra-
gyogj, Betlehem csillaga! Tisz-
ta fényed vezesse a bûn útján
tévelygõ lelkünket, hogy oda-
találjon a Kisjézushoz s részese
legyen a kétezer éves miszté-
riumnak, az Istengyermek föld-
reszállásának, megváltásunknak.

Farkas László
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Ma még csak a döbbenet,
holnap már a fájdalom is,
aztán a hiányérzet. Ebben a
sorrendben.

Tudtuk, hogy elmegy,
csak azt nem, hogy mikor. S õ
is tudta, hogy megkezdõ-
dött a visszaszámlálás. Kü-
lönben nem írta volna meg a
„Bölcsõtõl a ravatalig” címû
cikkének elsõ három részét.
Saját életének elsõ éveit,
ahogy egy festõi szépségû
zalai kis faluban megszületve
ráébredt a világ titokzatos
dolgaira. Éles paraszti ésszel,
egyenes gerinccel és kikezd-
hetetlen erkölcsi magatar-
tással.

Három részt gépelt be a
számítógépbe A máso-
dik és a harmadik részt már
mi mentettük ki számítógé-
pébõl, miközben õ a haláltu-
sáját vívta a kórházban.

A gyilkos kór kiütötte a
kezébõl a tollat, pontosabban
már nem tudott a számítógép
klaviatúráján több mondatot
leírni.

Töredék lenne, amit itt
hagyott? Kizárt. Egy olyan
õstehetség volt, aki nem is
tudom, hogy miért nem fu-
tott be fényesebb pályát.
Miért maradt meg egy kicsi
vidéki szerkesztõségnél.

Flam.

Bölcsõtõl a ravatalig
In memoriam Farkas László

A választ azt hiszem maga
adta meg sok-sok évvel ez-
elõtt. Elmesélte nekem, hogy
egy jó ismerõse megjegyezte
egy még jobb ismerõsének:
„Ahogy az ember nézi ezeket
a dolgokat (mármint a kari-
katúráit – a szerk.), a Flamnak
mintha lenne egy kis szélsõ-
jobbos beütése, amikor meg
beszél vele az ember, teljesen
normálisnak tûnik.”

Nos, ami azt illeti, a lelke
mélyén nagyon is baloldali
volt. Baloldali a szó krisztusi
értelmében. Sorsközösséget
vállalt a szegényekkel, a meg-
alázottakkal, az ajtón kívül
rekesztettekkel. de tagadta a
kommunista és minden be-
lõle öröklõdött baloldaliságot
és ellene szegült annak a
baloldaliságnak, amely nem
tisztelt hazát, szentséget, sza-
bad szellemet.

Ma elmentél tõlünk Laci!
Most nem tudok mást írni. Ta-
lán holnap könnyebb lesz. Bár
nem hiszem. Most csak annyit
üzenek munkatársaid nevében
is, hogy bár nagyon hiányoz-
ni fogsz a fizikai valóságban,
amíg a Zalatáj létezik, mindig
velünk leszel. S azon túl is.

2015 december havának
12. napján:

Ekler Elemér

Farkas László átveszi a Zala Megyei Sajtódíjat 2008 január
25-én Manninger Jenõtõl, a közgyûlés elnökétõl.

***
Hosszú, súlyos betegség után 73. évében meghalt kollégánk,

. Emlékét kegyelettel megõrizzük.Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Tündöklõ csillag támadt az
égen, s a város széli rongyos
istállóban felsírt egy kisgyerek.
Meleget párázó barmok között
megszületett názáreti Mária
fia, Jézus, akit a fogantatásakor
a világ megváltójának hirdetett
a Teremtõ.

A kétezer év elõtti fagyos
éjszakán zárva maradtak a vá-
ros ajtói, nem akadt szállás a
várandós Máriának, aki már
nehezen hordozta szentséges
terhét. Jegyesével, Józseffel így
kerültek a Betlehem városának

Karácsony

peremén álló istállóban
fedél alá. Mária ott szül-
te meg Jézust, ott adott
életet az istengyer-
meknek.

Közeledik a kará-
csony. A két évezredes
misztérium most is,
mint a szentséges bet-
lehemi éjszaka óta min-
den esztendõben, be-
tölti a keresztény világ-
ban a szíveket. Advent
csendessége után a
Szenteste harangszava
mint egy varázsütés,
felszabadítja a lelkeket.
A fenyõ és tömjénil-
lattól terhes templo-
mokban felzeng a dia-
dalmas orgonaszó és az
ének: „Fel nagy öröm-
re, ma született, aki
után a Föld epedett.” S

a lelkesült ének hangjai kitör-
nek a templomok kapuin, be-
zengik a néptelen utcákat, rá-
telepednek a házakra, mint a
hulló szûzfehér hó.

Valami különös, csak kará-
csonykor megélhetõ béke száll-
ja meg a szíveket. Az emberek
szorongatják egymás kezét, bol-
dog karácsonyt kívánnak egy-
másnak. A keresztény ember
dolga az, hogy megtisztult lé-
lekkel befogadja, s õrizze ezt a
szent békevarázslatot.

Farkas László

A szerzõ illusztrációi.



32015. december 17. Zalatáj

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

Bor-Épker Kft.

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Zala - Elektro Épületvillamossági Kft.
Tel.: +36 (92) 599 - 164, mail: info zalaelektro.hu, web: www.zalaelektro.hu@

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Épületek erõs- és gyengeáramú villanyszerelése
Hálózatok létesítése
Technológiai villanyszerelés
Érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Díszvilágítás kiépítése
Villamos elosztóberendezések
Egyéb villamosipari tevékenységek
Épületek automatizálása
Világításvezérlés
Vagyonvédelmi rendszerek kiépítése

Elsõ életévek

Nemeshetésen

Miután az anya megszülte
gyermekét, néhány napig ágy-
ban maradt. Ezeken a napokon
a keresztanya gondoskodott a
táplálásáról. Naponta felke-
reste a komakosárral a fiatal-
asszonyt, finom leveseket, már-
tásokat, különbözõ módon el-
készített húsokat vitt a kosará-
ban, elõsegítve ezzel, hogy a
gyermekágyas anya minél ha-
marabb erõre kapjon.

Akkortájt
bölcsõdérõl, óvodáról jószeri-
vel nem is hallottak. Ahogy a
fiatalasszony visszanyerte ere-
jét, ment az urával a mezõre,
vitte magával a pólyást, hogy
idõnként megszoptassa. Ahogy
a gyermek már totyogóssá cse-
peredett, felügyelete a nagy-
mamára maradt. A régi parasz-
ti világban a legtöbb házban
több generáció élt együtt. A nagy-

Bölcsõtõl a ravatalig (2.)
Az eltûnt falu nyomában

mamának kiemelkedõen fontos
szerepe volt a családban. Végez-
te a ház körüli aprómunkát, el-
látta az állatokat, ebédet fõzött
a mezõrõl hazatérõ fiatalok-
nak, s ahogy már szóltam róla,
a gyermek, gyermekek felügye-
lete is az õ „reszortja” volt.

Ahogy értelmünk nyilado-
zott, s naponta szembesültünk
azokkal a titkokkal, csodákkal,
amelyek ránk köszöntek, szin-
te észrevétlenül ivódott belénk
a paraszti világ erkölcsisége,
amely a tisztességgel végzett
napi munkán alapult. Öreg-
anyáink nagy gondossággal,
nagy szeretettel terelgették té-
tova, mezitlábas lépéseinket,
melyeknek köszönhetõen a
poros udvar is ezernyi felfe-
dezni valót kínált nap mint
nap. A fekete torokkal ásító
krumplisverem, a széna- és
szalmakazlak számunkra he-

gyeket idézõ magassága, a föld-
mûvelõ eszközök hol kecses,
hol meg ormótlan formái be-
indították ébredezõ gyermeki
fantáziánkat.

Fentebb szó esett már róla,
hogy ebben a társadalomban a
munka határozta meg a min-
dennapokat, tulajdonképpen
az egész életet. Nem számí-
tottak kivételnek a gyermekek
sem. Mikor életkorunk megha-
ladta a négy-öt évet, már ránk
bíztak apró-cseprõ dolgokat,
miket értelmi és fizikai állapo-
tunk függvényében képesek
voltunk végrehajtani. Ezek
többnyire amolyan „Hozd ide!”,
„Vidd oda!” erõsségû feladatok
voltak, öreganyáink komman-
dírozása szerint. Akikre már
többet is lehetett bízni, vigyáz-
tak a kerítésen kívüli füves
részre legelészni kicsapott ka-
csákra, libákra.

Gyorsan teltek a gondtalan,
félig-meddig öntudatlan bol-
dogságban megélt elsõ élet-
évek. A hatodik esztendõ köze-
ledtével egyre többször hang-
zott el ez a szó: iskola. Akinek
volt idõsebb testvére, annak

már volt némi fogalma a titok-
zatos helyrõl, hiszen látta test-
vérét naponta elindulni, tarisz-
nyájában az olvasókönyvvel, a
kockás és vonalas irkával, a
megrágott végû ceruzával. (Ab-
ban az idõben szûnt meg a pa-
latábla, mikor magam is isko-
láskorú lettem. Ennek a prak-
tikus eszköznek egyik oldala
vonalazott volt, a másik meg
négyzetrácsos, a palavesszõvel
lehetett rá írni és a munka be-
fejeztével le lehetett törölni.)

Szinte szárnyakon repült az
idõ, közeledett a nap, amely
várakozással vegyes izgalom-
mal töltötte el a leendõ kis-
diákok lelkét. Legtöbbünk, aki-
ket elvittek a vasárnapi misére,
látta már az épületet, amely az
öreg kápolnával szemben, az
út túloldalán állt. „Ez az iskola”
- mutattak rá szüleink a falusi
környezetben akkor modern-
nek számító épületre. Mi, kis
oktondiak, megnéztük jól a
házat, de persze arról mit sem
sejtettünk, hogy mit rejtenek a
masszív, sokablakos falak.

(Folytatjuk)
Farkas László

Nemeshetés - télen…

A hosszú épületszárny két nagy osztálytermet foglalt magában.
Jelenleg Nemeshetés község önkormányzata szolgálja az
épületrészben a falu lakosságát.



4 2015. december 17.Zalatáj

A megyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésen döntés született
arról, hogy a közgyûlés

elnököt delegálja tag-
ként a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Dön-
tés-elõkészítõ Bizottságába.

A társaság ügyvezetõjének,
felügyelõ bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának 2015.
december 31-én lejáró megbí-
zatása miatt módosította a tes-
tület a

alapító okiratát,
s újabb 4 éves idõtartamra
megbízta az ügyvezetõi felada-
tokkal , valamint
meghosszabbította valameny-
nyi tisztséget betöltõ személy
megbízatását.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület a zalaegerszegit köve-
tõen ezúttal

tartalmá-
ról kapott tájékoztatást, mely-
hez 7,94 milliárd forint for-
ráskeret áll rendelkezésre. A
megyei tervekkel összhangban
Nagykanizsa új ipari munkahe-
lyeket létrehozó munkahelyte-
remtõ beruházások megvalósí-

dr. Pál
Attila

Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

Bali Józsefet

Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Integrált Te-
rületi Programjának

Kiemelten kezelik a megyei kerékpáros utak fejlesztését

tása révén kívánja elõsegíteni a
város és térsége gazdaságfej-
lesztését és versenyképességé-
nek növelését. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság érdeké-
ben tett erõfeszítések ugyan-
úgy szolgálják a város, mint a
térségben élõk érdekeit, így a
Zala Megyei Közgyûlés is tá-
mogatja azok megvalósítását.

A Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program 3.0 kiemelt cél-
ként határozta meg a turiszti-
kai célú, illetve hivatásforgalmi
kerékpáros fejlesztések megva-
lósítását, ezért a közgyûlés át-
tekintette a megyei kerékpárút
fejlesztési koncepciót. Elhang-
zott, hogy a megyei kerékpár-
út hálózat fejlesztési elképzelé-
sek között prioritásként szere-

pelnek a legfontosabb turiszti-
kai attrakciók kerékpáros meg-
közelíthetõségét és körbejár-
hatóságát célzó, az országos és
nemzetközi kerékpáros útvo-
nalakat összekapcsoló, vala-
mint a zalai emberek minden-
napi életében szerepet játszó
kerékpáros útvonalakat érintõ
fejlesztések. Kiemelt fontossá-
gú a hálózatos jelleg és a me-
gyei útvonalak országhatáro-
kon és megyehatárokon túli
folytatása, amelyek ügyében
már egyeztetéseket folytattak a
szomszédos területek illetékes
szervezeteivel, továbbá a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
programokban is kifejezésre
juttatták erre vonatkozó szán-
dékukat. Mindezek mellett fi-
gyelemmel kísérik az ágazati
operatív programok nyújtotta
lehetõségeket is a rendelkezés-
re álló források bõvítése ér-
dekében.

Döntött a közgyûlés négy
olyan pályázatról is, melyek-
ben a Zala Megyei Önkormány-
zat partnerként vesz részt,
kiszélesítve ezzel a fejlesztési
célok megvalósításához ren-
delkezésre álló eszközrend-
szert.

Dr. Pál Attila elnököt (középen) delegálták a bizottságba.
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Valamennyi partnerünknek, ügyfelünknek

békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi partnerünknek, ügyfelünknek

békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Autó Fatér Kft.

8900 Zalaegerszeg, Hock János út 65.

Telefon: 92/510-215 Telefax: 92/596-870

E-mail: skodaert autofater.hu Internet: www.autofater.hu

•

•@

Autó Fatér Kft.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Az utóbbi idõben látvá-
nyosan megélénkültek

és a
közötti kapcsolatok.

Errõl beszélgettünk
l, a megyeszékhely

polgármesterével.
– Ha Zalaegerszeg önkor-

mányzata csak a városra ha-

Zala-
egerszeg környezõ tele-
pülések

Balaicz
Zoltánna

Szakítani a háztáji nacionalizmussal
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

gyatkozik, akkor hibát követ el
– szögezi le Balaicz Zoltán. –
Zalaegerszeg akkor alkot egy
lüktetõ közösséget, ha annak
tagjai a környezõ települések
itt dolgozó, a színházat láto-
gató, a sportrendezvényeken
az egerszegi színekért szorító,
az itteni infrastruktúrát hasz-

náló polgárai is. Ha Zalaeger-
szegre gondolunk, az nem
csak a 60 ezer városi polgárt
jelenti, hanem a környezeté-
ben élõ mintegy 40 ezer em-
bert is. Zalaegerszegnek szakí-
tani kell háztáji nacionalizmu-
sával, azzal, hogy csak kizáró-
lag saját polgáraival törõdik.

– Számos Egerszeg környé-
ki település polgármesterével
tárgyaltam az elmúlt idõben,
egyeztettünk az együttmûkö-
désrõl. Mivel a 2020-ig tartó
európai uniós fejlesztési idõ-
szakban Zalaegerszeg és a
környezõ települések más fej-
lesztési forrást használhatnak
fel, ezért keresnünk kell a ha-
tékony együttmûködési lehe-
tõségeket.

– Például a gazdasági együtt-
mûködés.

– Mit tettek ennek érde-
kében?

– Melyek ezek?

– Mondana erre konkrét
példát!

E.E.

– Az északi ipari parknál
lehetséges az együttmûködés
Zalaszentivánnal, ami egy ipari
vágány létesítését is jelentené.
Szinte minden település eseté-
ben adódik a kerékpár-út be-
kötése. Mivel a környezõ tele-
pülések lakói nagyrészt Zala-
egerszegen dolgoznak, rendkí-
vül fontos 2 500 új munkahely
teremtése. Nagyon lényeges a
kulturális együttmûködés, en-
nek keretében már van egy
konkrét szerzõdés is Egervár
önkormányzatával, hiszen Eger-
szeg 2,5 millió forinttal járul
hozzá a nyári színházi esték-
hez. A következõ, s egyben
nagyon fontos terület a tu-
rizmus. Úgy vélem, hogy si-
keres pályázatokat tudunk
majd közösen benyújtani ezen
a téren.

Balaicz Zoltán: – Keresnünk kell a hatékony együttmûködési
lehetõségeket.

Az együttmûködést jól példázza a Zalaegerszegen megépült
Nyugati Vízmû, amely több környezõ település egészséges
vízellátását is biztosítja. Felvételünk az avatáson készült.
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• • •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

Nemzeti szemléletû olvasó-
könyv

dr. Boros Imre

zalaegerszegi

Deák Ferenc Megyei Könyv-
tárban

Kiss Gábor

Balaicz Zoltán

Zalatáj
Ekler Elemér

címmel a napokban je-
lent meg köz-
gazdász két kötetbõl álló mûve,
ami az elsõ Orbán-kormány mi-
nisztere által 2009-tõl írt cik-
keket tartalmazza.

Az ikerkötet
bemutatójára december 9-én,
szerdán kora este került sor a

, ahol a házigazda intéz-
mény igazgatója,
köszöntette a résztvevõket,
majd polgár-
mester méltatta a jeles közgaz-
dász tevékenységét, kiemelve,
hogy zalai származását nem
feledve, fontos pozíciókat be-
töltve sokat tett a megye fej-
lõdéséért.

A könyvbemutató elsõ ré-
szében a kiadó-fõszer-
kesztõje, beszélge-
tett dr. Boros Imrével.

A szerzõ így ajánlotta a hall-
gatóság figyelmébe új kötetét:

– Célunk nem az, hogy az
olvasónak bebizonyítsuk, mi-
lyen tudatlan, hanem hogy rá-
döbbentsük arra, hogy amit az

A közgazdaságról - magyarul és érthetõen
Dr. Boros Imre könyvbemutatója Egerszegen

ügyekrõl eddig gondolt, nem
biztos, hogy helyes.

Boros Imre elmondta, hogy
nem is közgazdásznak, hanem
nemzetgazdásznak tartja magát.
Ez pedig azt jelenti, hogy a „Jó
ez nekünk?” kérdést mindig
arra a 92-93 ezer négyzetkilo-
méterre teszi fel, ahol élünk. Ha
valami történik a világ gazdasá-
gában, akkor azt vizsgálja, ho-
gyan érinti az Magyarországot.

A közgazdász beszélgetõ-
partnere feltette a kérdést: „Azt
értem, hogy az orvostudomány-
ban miért használják a latint. A
közgazdaságtanban viszont miért
nem lehet egyszerûen, érthetõ-
en, magyarul fogalmazni? Úgy,
hogy mindenki megértse… Mint
például egykor a zalai származású
Öveges professzor a fizikában…

Boros Imre erre határozott,
egyértelmû választ adott:

– Érdekvezérelt a szakmai
halandzsanyelv használata. A
rendszerváltás után az Ameriká-
ban élõ, magyar származású
közgazdászok, s magyarországi
epigonjaik úgy építették fel az
egész rendszert, hogy az a

nemzetközi tõkének legyen jó.
Aztán álszent módon azt akar-
ták elhitetni a közvéleménnyel,
hogy ez igazán Magyarország-
nak csodálatos. Eközben a nem-
zeti vagyon nagy része eltûnt,
helyette egy nagy lyuk keletke-
zett, amit valójában nemzeti
adósságnak nevezünk.

A szerzõ elmondta, hogy
sok közgazdásznak nem tetszik
az, hogy õ a hétköznapi ember
számára is érthetõen beszél
gazdasági kérdésekrõl.

– Ezzel nem törõdöm. Ko-
rábban sem foglalkoztam vele.
Ezért is érezhette magát az em-
ber számkivetettnek a kasztjá-
ban, bár ezt nyíltan soha nem
éreztették velem. Legfeljebb
úgy, hogy az úgynevezett „kor-
rekt” közgazdasági összejövete-
lekre nem kapok meghívót,
igaz, nem is lenne ott helyem.
Mindenesetre olvad a jég, egyre
több közgazdász felismeri, hogy
amit eddig tanított az tartha-
tatlan, s nem a nemzetállamok
érdekeit képviselik. Úgy vélem,
hogy a közvélemény tájékozta-
tásában az utóbbi négy-öt év-
ben szép eredményeket értünk
el – fogalmazott.

Hogy mi volt a célja ezzel a
dupla kötettel? Errõl így be-
szélt:

– Mint jeleztem is a beveze-
tõben, ez a mû alapvetõen nem
közgazdászoknak szól, hanem a
szélesebb közönségnek. Alkal-
mas lenne például a középisko-
lások számára egyfajta tájékoz-
tató forrásnak. Míg korábban,
mondjuk a huszadik század ele-
jén, egy átlagos iskolázottságú
polgár jól eligazodott a gazda-
sági kérdésekben, mert az is-
kola és az élet megtanította er-
re, napjainkban más a helyzet.
Félrevezetik az embereket! Ez a
könyv szerintem segítséget ad-
hat a szemléletformáláshoz, ki-
bontakozási lehetõséget nyújt
azoknak a közgazdászoknak,
akik elkezdtek gondolkozni, s
hasznos lehet a fiatalok közgaz-
dasági ismereteinek gyarapítá-
sához.

A könyvbemutató második
felében az érdeklõdõ közönség
tagjai tettek fel napi aktualitáso-
kat tartalmazó kérdéseket dr.
Boros Imrének. S nem érte õket
meglepetés: valamennyire köz-
érthetõ, logikus választ kaptak.

z.t.

Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy dr. Boros Imre kü-
lönbözõ beosztásaiban jelentõs segítséget nyújtott Zala me-
gyének.

A könyv szerzõje (középen) érthetõen beszélt a legbonyolultabb
közgazdasági kérdésekrõl is. S a humora sem hagyta cserben.
Balról Kiss Gábor, jobbról Ekler Elemér.

A közönség valamennyi kérdésre közérthetõ, logikus választ
kapott.
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A
és a

közös
szervezésében sikeres civil in-
formációs nap megrendezésé-
re került sor minap a Tör-
vényszék épületében.

A nagy érdeklõdés mellett
zajlott civil információs nap
résztvevõit ,
a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökhelyettese köszöntötte. A
találkozó fõ témája a civil szer-

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum Zala-
egerszegi Törvényszék

dr. Csanádi Lajos

Civil információs nap a Törvényszéken

vezetek számára kötelezõ alap-
szabály Ptk. szerinti módosí-
tása volt, amelynek határideje
2016. március 15. Ehhez kap-
csolódóan a Törvényszék két
elõadója, a
Zalaegerszegi Törvényszék, va-
lamint , a Szom-
bathelyi Törvényszék bírósá-
gi titkárai szóltak, kitérve a
szervezetek változásbejegyzé-
si eljárási problémáira, vala-
mint a létesítõ okiratok össz-

dr. Füredi Mátyás,

dr. Tauber Ákos

hangba hozására az új Ptk. tör-
vénnyel.

, a Zala
Megyei Civil Információs Cent-
rum jogi szakértõje mindezen
változásokat egyesületekre és
alapítványokra kivetítve tárta a
résztvevõk felé.

A közfoglalkoztatás civil
szervezetekre vonatkozó isme-
reteirõl , a foglal-
koztatási fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettese számolt be. Ki-
emelte az értékteremtõ köz-
foglalkoztatás lényegét, az ab-
ban rejlõ lehetõségeket az egye-
sületek, alapítványok mûködé-
sével kapcsolatosan.

A NAV Zala Megyei Adó-
igazgatóság osztályvezetõje,

tájékoztatott a civil szerveze-
tek egyablakos rendszerérõl és
a 2016-os évre vonatkozó adó-
zás szabályairól, valamint az
adatbejelentésrõl, hangsúlyoz-
va azokat az adatokat, melyek
megváltozásáról a bíróság nem
értesíti az állami adóhatóságot.

szintén a NAV
képviseletében informálta az érin-
tetteket a civil szervezetek 1 %-os

Dr. Kovács Orsolya

Deák Ferenc

dr.
Rongáné dr. Dominkó Ildikó

Kóbor Szilvia

személyi jövedelemadó jogi hát-
terérõl, a kedvezményezetté vá-
lás feltételeirõl, és annak válto-
zásairól az elõzõ évhez képest.

Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma által biztosított
forrás a NEA (Nemzeti Együtt-
mûködési Alap) „Civil szerve-
zetek mûködési célú támoga-
tása 2016” címû pályázat fon-
tos elemeit taglalta a Zala Me-
gyei Civil Információs Centrum
irodavezetõje,

Szólt a pályázók körérõl, a
támogatási idõszakról, a szük-
séges 10 %-os önrészrõl, a ren-
delkezésre álló forrásról, amely-
bõl pályázat útján elnyerhetõ
legkisebb összeg a 250 000 Ft,
míg a legnagyobb 3. 000.000 Ft.
Felhívta a jelenlévõk figyelmét
a határidõ betartására, vala-
mint a saját forrás igazolására.
A pályázat tartalmi bírálatával
kapcsolatosan említést tett ar-
ról, hogy fontos a pályázó szer-
vezet tevékenysége, eddigi
eredményei, a pályázat kidol-
gozottsága és áttekinthetõsé-
ge, valamint a pályázó által vál-
lalt indikátorok értékelése.

Horváth Rita.

Török Irén

Sikeres volt az információs nap.
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Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Varga József,

ZTE

a SZORT 99
Zrt. (a Szolgáltató Szövetkezet
utódja – a szerk.) elnöke 81
évesen is aktívan irányítja a
céget. Sokan nem is civil mun-
kája révén ismerik, hanem sok-
rétû sportmúltja okán. A ,
illetve annak elõdjének kosár-
labdázója, ökölvívója, atlétája,
labdarúgója volt, majd ököl-
vívó és kosárlabda játékveze-
tõ lett.

1968-tól a Zala Megyei Ko-
sárlabda Szövetség elnökségi
tagja, a játékvezetõi bizottság
vezetõje. Hét éven keresztül
szervezte és irányította az NB
III Nyugati-csoportját (Zala
megye lett megbízva ezzel a
feladattal). 1970-tõl 20 éven

A feleségsztrájk mindent eldöntött
keresztül a kosárlabda Gö-
csej Kupa szervezõje, irányí-
tója volt.

– 1963 õszén, többszöri
próbálkozás után, visszakerült
a ZTE az NB II-be, sõt a má-
sodik vonal összesített rang-
sorában – 36 csapat szerepelt
– a hetedik helyet szerezte
meg.

– Panácz Antal, Esõ László,
Bucsis István, Horváth Jenõ,
dr. Czeglédi Pál, Lajtai István,

– Bevalljuk, gondjaink
vannak Önnel… Nem tudjuk
„beskatyulyázni”. Nézzük sor-
rendben a „tusákat”! Kosár-
labda…

– Kik játszottak akkor a
ZTE-ben?

Horváth József, Bozó Tamás,
Zsidegh Miklós, Nagy László,
Vida Kálmán, Berecz Zoltán,
Kéner János, Wágner Sándor…
Elnézést, ha valakit kifelejtet-
tem. Panácz Antal volt a csapat
játékos-edzõje, én pedig a szak-
osztályvezetõ.

– 1949-ben léptem elõször
ringbe, három évig öklöztem a
Zalaegerszegi MTE-ben. Két-
szer nyertem ifjúsági megyei
bajnokságot, 1950-ben pedig
félnehézsúlyban területi baj-
nok lettem.

– 1952-ben és 1953-ban a
kesztyût felcseréltem a szöges-
cipõvel. Feili Gyula bácsi keze
alatt 400 és 800 méteren ver-
senyeztem a bevonulásig.

– Bogyi (Németh József – a
szerzõ) csábított a Zalaeger-
szegi Építõkhöz. Az õ pálya-
futása közismert, hiszen a ZTE
kiváló középhátvédje lett. Én
csak megyei ifjúsági bajnoki
címig jutottam.

– Ökölvívás…

– Atlétika…

– Labdarúgás…

– Játékvezetés…

– 1962-ben tettem le az
ökölvívó versenybírói vizsgát,
hamarosan az országos keret
tagja lettem. A feleségem azon-
ban „rám számolt”, kijelentet-
te, hogy nem hajlandó tovább
a véres ruháimat mosni.

– A kosárlabda mellett tu-
lajdonképpen nemcsak az

– A szorítóból tehát a „ki-
számolták”. Még szerencse,
hogy több sportágba is „bele-
kóstolt” fiatalabb korban.

döntött, hogy korábban ma-
gam is kötõdtem a sportághoz.
A feleségem is aktív játékos
volt. 1964-ben vizsgáztam, négy
év múlva az NB II-ben vezet-
tem, 1970-ben pedig az élvo-
nalban debütáltam.

– Igen! Egy MTK-PVSK nõi
találkozón fújtam a sípot.

– A hetvenes évek közepe.
Azt hiszem, én voltam az elsõ
zalai játékvezetõ, aki nemzet-
közi mérkõzést vezetett. 543
élvonalbeli találkozót dirigál-
tam, s arra nagyon büszke va-
gyok, hogy egyetlen alkalom-
mal sem vártak meg a szur-
kolók.

– Büszke vagyok az Arany-
sípra. Alighanem én vagyok az
elsõ zalai játékvezetõ, aki ezt
megkapta.

– Emlékszik még az elsõ
NB I-es találkozóra?

– Melyik volt a legemlé-
kezetesebb idõszak?

– A szövetség rangos kitün-
tetéssel ismerte el pályafu-
tását.

E.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Egy 1973-as archív felvételen (jobbról) a Nagyvárad - Szolgál-
tató Spartacus Balaton Kupa mérkõzésen, mint játékvezetõ.

Varga József napjainkban is
aktív.

Számos díjjal ismerték el tevékenységét.
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Valamennyi partnerünknek, vásárlónknak,

s az újság olvasóinak békés karácsonyt és

boldog új évet kívánunk!

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

Valamennyi partnerünknek

kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi partnerünknek

kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!
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Zala Megyei
Kereskedelmi és

Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,

Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,

vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

Harminchétszer volt válo-
gatott vidékrõl a és a

játékosaként. Akkor, ami-
kor nem okozott különösebb

Haladás
ZTE

A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (3.)

gondot a ma-
gyar csapat-
nak a világbaj-
nokságra kijut-
ni. Még akkor
sem, ha a je-
lenleginél sok-
kal kevesebb
együttes szere-
pelhetett a VB-
döntõn. Igaz,
akkor még je-
gyezték a ma-
gyar labdarú-
gást, s nem csak
válogatott szin-
ten. Klubcsapa-
taink is meg-
határozó sze-
repet játszot-
tak Európában.

A Szombat-
helyen eltöl-
tött évek után
a ZTE-hez iga-
zolt. Most is

él,
itt beszélget-
tünk pályafu-
tásáról.

Za-
laegerszegen

– Az „ügy-
nökgyanú”meg-
lehetõsen meg-
viselt. Nem cso-
dálom... Beszél-
tem egy em-
berrel, aki
bennfentes eb-
ben a témá-
ban. Csak mo-
solygott, s vé -
gül azt mond-

ta: a kelet-közép-európai or-
szágok ügynöküggyel kapcso-
latos eredeti aktái Oroszor-
szágban vannak, a KGB szi-

gorúan õrzött archívumá-
ban. Ami tehát ebben az
ügyben Magyarországon zaj-
lik, az hiteltelen, ocsmány
játék...

– S te válaszoltál...

– Az élménybeszámolókból
lettek a mondvacsinált ügyek.
Óriási hibám, hogy nyílt em-
ber vagyok. Évekig attól fél-
tem, hogy következménye lesz
az õszinteségemnek. Ugyanis
elmondtam azt, hogy mikép-
pen vertek át bennünket a
pártvezetõk az 1978-as világ-
bajnokság idején. Az MLSZ
elnökének legjobb barátja (aki
befolyásos MSZMP-s vezetõ
volt) ígérte meg, hogy ameny-
nyiben kijutunk az argentínai
világbajnokságra, az ország de-
vizatartalékából jutalmaznak
meg bennünket. Aztán sze-
mélycserére került sor a párt-
vezetésben, az új káder eljött
Tatára, az edzõtáborba, s nem
is tudta, vagy csak nem akarta
tudni, hogy mit ígért az elõdje.
Akkor amolyan csapatkapi-
tány-jelölt voltam a válogatott-
nál. Elszabadult a pokol... Ki-
vittek bennünket az Adidas
franciaországi és németországi
táborába, ott már óriási volt
feszültség. S még azt a hibát is
elkövették, hogy elvittek ben-
nünket Londonba edzõmeccs-
re ahhoz az angol válogatott-
hoz, amely nem jutott ki a
világbajnokságra. Ki is kap-
tunk… Ekkora hibát egy szak-
értõ vezetés nem csinál. A
világbajnokság után számos
helyre hívtak élménybeszámo-
lóra, s kérdezték, hogy mi is
történt a VB elõtt és alatt.

– Igen. Pedig nem 2015-öt
írtak, hanem 1979-et. Mond-
tam, hogy megígérték nekünk
a prémiumot, de nem tartották
be a szavukat.

– 6000 dollár.

– Átlagban 80 ezer forin-
tot. Ezt a VB-re való kijutásért
és a három VB-mérkõzésért
kaptunk összesen. Akkor ennyi-
be került egy Zsiguli.

– 113 ezret.

– A házigazda Argentína,
Franciaország és Olaszország
volt az ellenfél... Ha megverjük
az argentinokat, meleg a pite.
De nem lehetett õket megver-
ni. Aki látta a meccset, annak
nem kell magyarázni a körül-
ményeket, aki nem látta, az
úgy sem hiszi el, hogy mikép-
pen verettek meg bennünket.
Nem volt különösebb különb-
ség a négy válogatott között. S
most? Nem kell részleteznem.
Most már nem számíthatunk
arra, hogy esetleg Argentínát,
Franciaországot vagy Olaszor-
szágot megverjük.

– Ennek a története is egy
félreértés. A közelmúltban a
sportnapilap munkatársa kri-
tikával illetett azért, mert én
jóban voltam az MLSZ akkori
vezetõjével, Kutas Istvánnal.
Csak azt felejtette el az új-
ságíró, hogy valamikor én is
foglalkoztam ezzel a szakmával.

– Mekkora volt a beígért
prémium?

– S mennyit kaptatok?

– Te mennyit kaptál?

– Félelmetes csoportbeosz-
tásunk volt.

– Hogyan lettél ennek a
válogatottnak a kapitánya?

Kereki Zoltán: – Évekig attól féltem, hogy következménye lesz
õszinteségemnek.

Nagy a boldogság. A magyar válogatott legyõzte a szovjeteket
és nagy lépést tett az argentínai világbajnokság felé. Jobbról a
harmadik Kereki Zoltán.
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A már említett Anglia-Ma-
gyarország felkészülési mér-
kõzésen Kutas István a szü-
netben bejött az öltözõbe, s
nem éppen irodalmi nyelven
kiosztott bennünket. Zombori
Sanyi – aki egyébként az egyik
kedvence volt – ki akart menni
a mellékhelyiségbe, de Kutas
ráförmedt: nem megy sehova!
Idegességében lekapta Faze-
kas László karjáról a csapat-
kapitányi szalagot, s a második
félidõben már én voltam a csk.
Ha akkor választás van, én Pin-

tér Sándorra szavaztam volna.
Egyébként most sincs válasz-
tás, hanem a vezetõk dön-
tenek. Gyûlölöm, amikor a mai
korban akarják megítélni az
akkori idõket. Kérdezlek: ha
azt mondja Kutas István tábor-
nok, mindenható vezér Baróti
Lajos szövetségi kapitánynak
és nekem, hogy Kereki Zoltán
lesz a kapitány, akkor ellent
fogunk mondani? Ha mégis
nemet mondok, abban a pilla-
natban már repültem is volna
a válogatott keretébõl.

– Így lettél tehát csapatka-
pitány, s megérkeztetek Ar-
gentínába...

– Ez még Angliában tör-
tént. Két játékos hozzátarto-
zója lopott egy áruházban...

– Mégis miért a te karod-
ra került a csapatkapitányi
szalag?

– Amikor kiérkeztünk a
dél-amerikai országba, furcsa
újsághírek fogadtak bennün-
ket. Nem is tudtuk, hogy mirõl
van szó.

– Még Angliában kapta a
hírt ezzel kapcsolatban Baróti
Lajos. Ezért lettem én tulaj-
donképpen csapatkapitány.
Képzeld el, így kezdeni egy
világbajnokságot! Négyezer fo-
rint értékû áru miatt nem-
zetközi botrány lett.

– Szerintem Kutas és Ba-
róti is ezzel akarta elismerni,
hogy a kijutás szempontjából
sorsdöntõ gólokat szereztem
védõ létemre. A szovjetek ellen
gyõztes gólt én fejeltem, a gö-
rögök ellen pedig egyenlítet-
tem. Ha akkor kikapunk, nem
jutunk ki. A görögök elleni
mérkõzés után odajött hozzám
Kutas István. Volt egy nagy
Adidas utazótáskája, s a követ-
kezõ szavakkal adta oda: meg-
látod, ennek a döntetlennek
nagy szerepe lesz a továbbju-
tásban. Hát, igaza lett...

(Folytatjuk)
* * *

Az interjúsorozat újabb
részei megtalálhatók honla-
punkon: www.zalatajkiado.hu

E.E.

A Magyarország-Bolívia interkontinentális VB-selejtezõ mér-
kõzés elõtt.

Hatalmas az öröm a mérkõzés után. Bolívia 6-0-ás legyõzése
után szinte biztossá vált, hogy válogatottunk ott lesz az
1978-as argentínai világbajnokságon. Aztán La Pazban is
sikerült nyerni 3-2-re, így 9-2-es összesítéssel jutottunk ki a
VB-re.
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