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Logisztikai labort avattak
Tanévnyitó a BGE zalaegerszegi karán
A Zalaegerszegen is üzemet mûködtetõ Flex International és a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg együttmûködésében olyan logisztikai labort adtak át a zalai
megyeszékhelyen, ahol a valós
logisztikai feladatokat tudják
szimulálni.
Lambertné Katona Mónika, a BGE zalaegerszegi karának dékánja a tanévnyitót követõ avatáson elmondta: az egyetemen a Flex az elsõ, amely
saját beruházásban, „okos”
technológiákra épülõ labort
alakított ki. A Pick to Light
elnevezésû logisztikai rendszert a Flex magyar mérnökei
hozták létre; egy vonalkód leolvasása után világító jelek mutatják a raktári rendszerben,
hogy milyen alkatrészek szükségesek egy adott termék
összeállításához.
A dékán azt is elmondta:
európai uniós forrást felhasználva az egyetem zalaegerszegi
karán csaknem 700 millió forintból újítják fel az egyik
épületet. Az innovációs és tudásközpontot „smart”, azaz

Fotó: Szabó Péter
Az „okos” technológiákra épülõ labor megtekintése.
„okos” technológiákkal szerelik fel a jövõbeni szakemberek
képzését segítve.
Horváth Zita, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának
felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkára az évnyitón
egyebek mellett azt mondta:
egy egyetem több, mint oktatási intézmény; szellemi kisu-
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ködtetésére, kiszolgálására nagyon sok képzett szakemberre
lesz szükség.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere arról tett
említést, hogy a zalai megyeszékhely felsõoktatási intézményeiben hamarosan összesen 5,2 milliárd forintos, infrastrukturális, illetve kutatásfejlesztési programok indulnak. A város ugyancsak jelentõs fejlesztések elõtt áll, a 42
milliárdos tesztpályán kívül
õsszel elkezdõdik a 170 milliárd forintos költségû R76-os
gyorsforgalmi út építése, továbbá logisztikai központ és
konténerterminál is épül.
Forrás: MTI
H

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

gárzó központ, a fiatalok, a
leendõ értelmiség megtartásának, helyben tartásának záloga. Fiatal értelmiség nélkül
egy város nem tud elõrelépni,
a felsõoktatási intézmény az
egyik, talán legfontosabb alapja annak, hogy egy város és térsége perspektívát lásson.
Vigh László országgyûlési
képviselõ (Fidesz) arra hívta
fel az elsõéves egyetemi hallgatók figyelmét, hogy mire
megszerzik a diplomájukat, elkészül a mintegy 250 hektáros,
önvezetõ és elektromos autók
tesztelésére alkalmas zalaegerszegi tesztpálya. Ezen felül
„okos” város és „okos” autópálya is épül, és mindezek mû-

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Fesztiválgyõztes a Hevesi-színház

Fotó: Hevesi-színház honlapja
Jelenet Az ötödik pecsét egy korábbi elõadásáról.
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Az ötödik pecsét
címû produkciója, Csiszár
Imre rendezése nyerte el a
legjobb elõadás díját a Thália
Színházban megrendezett Vidéki Színházak Fesztiválján,
amelyen Cserna Antal, Hartai
Petra, Szabó Gabi és Nagy Péter színmûvész játékát, vala-

mint a La Mancha lovagja címû elõadás látványvilágát is
díjazta a zsûri.
Lantos Anikó, a Thália
Színház fesztiváligazgatója a
szeptember 4. és 10. között
megrendezett esemény díjkiosztó ünnepségén elmondta:
immár hatodik alkalommal
szervezték meg a Thália Szín-

házban az évad elején a Vidéki
Színházak Fesztiválját, amelyen
hét nap alatt kilenc elõadást
láthatott a közönség. Kilenc
vidéki társulat mutatkozott be
Budapesten a közönség kiemelkedõ érdeklõdése, szeretete, a szakma és a média figyelme mellett.
Elmondta: a fesztivál látogatottsága 95 százalék felett volt,
csaknem négyezer nézõ látta
az elõadásokat.
Kiemelte: a produkciók közül hármat, a zalaegerszegi Az
ötödik pecsét, a békéscsabai a
Macskajáték és a tatabányai Az
imposztor címû elõadást a közmédia rögzítette.
A produkciókat öttagú zsûri értékelte, amelynek tagja
volt Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója; Nagypál Orsi filmrendezõ; Sümegi
Noémi kulturális újságíró; Kõváry Katalin rendezõ és egy, a
közönség soraiból választott
zsûritag, Lovas Ildikó. A díjakat az idén is Szilágyi Imre

debreceni grafikusmûvész készítette.
Kõváry Katalin a legjobb
elõadás díját elnyerõ Az ötödik
pecsét címû produkcióról elmondta: Sánta Ferenc 1963ban megjelent tragikus és tanulságos történetét, amely aktualitásából semmit sem vesztett, a társulat úgy vitte színre,
hogy ez az aktualitás nem volt
erõltetett, aktualizáló, hanem
megrázó, véres és szakmailag
magas színvonalú, élményt adó
produkció készült belõle.
A fesztiválon a szombathelyi Weöres Sándor Színház, a
Pécsi Nemzeti Színház, a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház, a székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Miskolci
Nemzeti Színház, a kecskeméti
Katona József Színház, a Békéscsabai Jókai Színház, a tatabányai Jászai Mari SzínházNépház és a Szegedi Nemzeti
Színház társulata mutatkozott
be egy-egy elõadással.
Forrás: MTI

Zalaegerszegen a Seuso-kincs
A Magyar Közlöny szeptember tizenegyediki számában megjelent kormányhatározat szerint az úgynevezett
Seuso-kincs, amely „az egykori
Pannonia provincia területén
fellelt, az egyetemes antik kultúra egyik legnagyobb értékû
lelete” magyarországi bemutatására Kaposvár, Kecskemét,
Miskolc, Nyíregyháza, Székesfehérvár és Zalaegerszeg megyei jogú városokban vándorkiállítást szerveznek.
A Seuso-kincs szállításáról,
annak útvonalának biztosításáról a Magyar Nemzeti Bank
bevonásával a rendõrség gondoskodik majd. A tároló vitrinek beszerzésére, a szükséges
restaurálási munkák elvégzésé-

re, a vándorkiállítás teljes körû
megtervezésére 300 millió forintot biztosítanak az idei költségvetésben.
Kimondja a kormányhatározat azt is, hogy az általános
és középfokú iskolák, valamint
a gyógypedagógiai, „konduktív
pedagógiai
nevelési-oktatási
intézmények” tanulói kísérõvel az iskola által szervezett
csoportos utazás keretében –
akár szombaton is – díjmentes
vasúti utazás igénybevételével
látogathassák meg a Seusokincs vándorkiállítás magyarországi bemutatásának helyszíneit.
A Seuso-kincs a legjelentõsebb ismert késõ római ötvösmûvészeti leletegyüttes,

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
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Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
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A Seuso-kincs a legjelentõsebb ismert késõ római ötvösmûvészeti leletegyüttes.
amelyet néhány évtizeddel ezelõtt, a '70-es években találtak
meg Magyarországon, majd
illegális körülmények között
jutott ki az országból.
A magyar kormány a Seuso-kincset két lépésben – az

elsõ hét darabot 2014-ben, a
második felét idén nyáron –
szerezte vissza. A leletegyüttest augusztus végéig a Parlamentben lehetett megtekinteni.
Forrás: MTI

www.zalatajkiado.hu
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Emléket állítottak Kemend várának

A keresztszentelés katonai tiszteletadással zajlott le.
Kisiskolás korútól a 90
évesig sokan összegyûltek Kemendollárról és környékérõl a
várdombon, az egykori kemendi vár helyén felállított kereszt
felszentelésére és az emlékhely felavatására szeptember
10-én, vasárnap. A katonai tiszteletadással lezajlott ünnepséget, amelyet a helyi fiatalok
mûsorszámai
színesítettek,
számos prominens személyiség is megtisztelte jelenlétével.
A nagyszámú ünneplõt
Németh László, Kemendollár
polgármestere köszöntötte az
önkormányzat és az egyházközség közös szervezésében
megtartott rendezvényen.
– Örülök, hogy ma ennyien
ünnepelhetünk együtt, hiszen
ennyi ember több száz éve
nem volt együtt, ennyi jószándékú pedig talán soha – fogalmazta meg Németh László,
majd a múlt megbecsülésének
fontosságát hangsúlyozta történelmi visszatekintésében.
Amikor az önkormányzat
2015 elején a lehetõségét kereste a vár területének méltó
rendezésére, számos akadályba ütközött. Kitartó munka
eredményeképpen a tulajdonosi és örökségvédelmi hatósági engedélyeket 2016 októberére sikerült beszerezni –
kezdõdhetett a munka. Sok
volt a tennivaló, de még több
az önzetlen kéz, és segítõ
szándék. Minden egyes mozdulat, vagy létrehozott érték
felajánlásból született. A polgármester elmondta, hogy nagyon sok, és kitartó munka
eredménye az, ahova „elsõ lépésben” eljutottak, de rengeteg tennivaló van még. Meg-

köszönte mindenkinek a segítséget, a rá áldozott idõt, munkát, és energiát. A nap ünnepeltje méltán Koronczi László,
Kemendollár korábbi polgármestere, a Pókaszepetki Egyházközség elnöke volt, hiszen
az emlékhely kialakításában,
és az egykori, 70 évvel ezelõtti
kereszt pótlásában jelentõs
szerepelt vállalt.
– Talán nehéz elképzelni –
mondta beszédében –, de
ezen a közel 300 méter magas
várdombon ahol állunk, a nyugat-magyarországi
végvárak
egyik legjelentõsebb erõdítménye állt, külsõ, belsõ várral,
bástyákkal, ágyúkkal, gazdasági épületekkel. A török harcok
hõseinek vére és emléke érdemli meg a harmadik évezred
békében élõ nemzetének tiszteletét és megbecsülését –
hangsúlyozta beszédében Koronczi László, majd az egykori
erõsség emlékezetére korábban állított keresztrõl szólt:
– A dolgos kemendi emberek mindig megbecsülték
hagyatékukat. Az itt álló keresztet eredetileg 1947 májusában állították Kemend, Vöckönd, Pókaszepetk hívõ fiataljai. Hetven év után a kereszt
elfáradt, mint ahogy azok is,
akik a keresztet állították. Ezt
az új, 6 méter magas, 380 kg
tömegû, tölgyfából készített
keresztet a környezõ települések hívõ közössége, az önkormányzattal karöltve állította fel
a megújulás reményével – fogalmazta meg Koronczi László,
hozzáfûzve: Becsüljük meg,
hogy hazánkban béke van.
Az újonnan felállított keresztet Stróber László apátplé-

bános szentelte fel. Szentbeszédében a kereszt jelentõségérõl így szólt:
– A kereszt kézfogás Isten
és az ember között. A kereszt
kötelez a helytállásra, a hûségre! – szólt, majd a Szentföldrõl
hozott mirhával átitatott kendõvel megkente a várdombon
felállított jelképet.
A keresztszentelést követõen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ is szólt az
ünneplõkhöz, útmutató jelként határozva meg a település lakói számára a felavatott
jelképet. Dr. Koczka Csaba, a
Zalaegerszegi Járási Hivatal
vezetõje is köszöntötte az ünneplõket, hangsúlyozva a nemzeti emlékhelyek megbecsülésének fontosságát, s megemlékezett róla, mennyire bátor

ma is a keresztény értékeket, a
jövõbe vetett hitet, reményt,
szeretetet – mondta dr. Koczka Csaba.
Végül elismerés átadására
került sor. Németh László, Kemendollár polgármestere az
önkormányzat által adományozott A Településért elismerõ
emlékérmet adta át a község
polgármesteri tisztséget 1998
és 2014 közt betöltõ Koronczi
Lászlónak, aki példát mutatott
a község népének. Koronczi
László e szavakkal mondott
köszönetet az elismerésért:
– Szeretném ezt az elismerést szétosztani. A felét a
szûkebb családom, az enyém
és a között az 50-80 fõ között,
akik ezt kiérdemelték. A másik
felét annak az ötszáznak szeretném tovább osztani, akik

Németh László polgármester A Településért emlékérmet adta
át elõdjének, Koronczi Lászlónak.
tett volt az 1947-es keresztállítás, hiszen az már a kékcédulás választás évében, a
hagyományok üldözése idején
történt. – Hirdesse ez a kereszt

lehetõvé tették, hogy ezt a
települést 16 éven át szolgálhattam.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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* Múltidézés Flam rajzaival
„Egy nagy cél érdekében”…

– Gondolj bele, Krisztiánka, ha 2,8 alá esik az osztályátlag,
a végén még nem vesznek be minket az Unióba!...
(2001.02.22.)

Nehéz napok

– Rádumáltál, hogy a nyolcvanezres szmokingomban
menjek az APEH-bálba, most hogy a francba írjam be, hogy
1218 forint volt az éves nyereségem?!
(2001.03.08.)

Mikor a benzin, mikor a gázolaj…

www.zalatajkiado.hu

– Tudja, Kovácsné, velünk nem tud kicseszni a MOL. A benzines mellé vettünk egy dízeles verdát is…!
(2001.06.07.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

Fotó: Shutterstock
Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.
Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptemberétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt né-

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

Tanulási nehézség?
Van megoldás!
Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beilleszkedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpróbálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat Mosányi Emõke, a Fõvárosi Pedagógiai Szolgálat fõigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan
lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel valójában semmit nem oldunk meg”.

A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézséggel küzdõ BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nulla pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.
Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, hanem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, családanyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.
MW

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû bölcsõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõiskolai végzettségû óvodai pedagógus, vagy pályakezdõ, fõiskolán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal. Valószínûleg a béremeléseknek is köszönhetõ, hogy rövid idõ alatt harminc százalékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nõtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatásra, jövõre a köznevelés mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendõhöz képest jövõre 315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbecsülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa
Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõvítenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
MW

Minõsítéssel még magasabb a fizetés
Egyelõre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minõsítési eljárásban, ami lehetõvé teszi, hogy jövõre magasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
Jövõ januártól az elsõ gyer- A szabad felhasználású Diákmek születésekor felfüggesztik hitel 1-et állami ösztöndíjas és
az édesanyák diákhitel-törlesz- önköltséges képzésben részt
tését. A második gyermek vi- vevõ hallgatók is felvehetik,
lágra jöttekor elengedik a tar- akár nappali, esti, levelezõ
tozás felét, a harmadiknál pe- tagozaton, vagy távoktatásosdig a teljes összeget, hogy ily ban tanulnak. A Diákhitel 1
módon is könnyítsenek a gyer- esetében a legkisebb összeg
meket vállaló anyák életén.
havi 15, a legmagasabb havi 50
A felsõoktatást most elkez- ezer forint, de - maximum 250
dõknek lehetõségeik és ter- ezer forintig - van mód arra is,
veik felmérése után mihama- hogy a diák egy összegben verabb érdemes azt is eldönte- gyen fel öthavi hitelt. A Diákniük, hogy felvegyenek-e diák- hitel 2-nél az önköltséges képhitelt. Mint arról beszámol- zésben tanuló diák annyi hitunk, a szabad felhasználású telhez juthat, amennyibe az
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu- oktatás kerül, az összeget közlásától tavaly év végéig több vetlenül a felsõoktatási intézmint 354 ezren vették igény- mény kapja meg. A kamat mérbe, összesen 294,3 milliárd fo- tékét kormányrendeletben harint összegben. A kötött fel- tározzák meg, jelenleg 2,3
használású Diákhitel 2 lehetõ- százalék.
ségét közel 25 ezren használA tartozás törlesztése áltaták fel, összesen 20,2 milliárd lában – kivéve a fentebb emforint összegben.
lített anyukákat – a jogviszony
A hitelt általában 11 tanul- megszûnése után kezdõdik.
mányi félévre lehet igényelni.
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Volt egyszer egy Cyklon (1.)
Zalaegerszegnek nem csak
színes „hétköznapi” egyéniségei voltak (vannak), mint például Bizony bácsi, Ódry Lajos
karnagy, netán a bohém Fata
Jenõ (még sorolhatnám), hanem kultikus együttesei is. Közéjük tartozott a magyarországi beat-korszak hõskorában
feltûnt Cyklon együttes.
Nagykanizsának ott volt a
Flamingó, Zalaegerszegen pedig a Cyklon zenéje söpört
végig a megyeszékhelyi fiatalokon.
A sokat emlegetett legendás zalaegerszegi zenekar egykori tagjai közül többen már
nem élnek. Voltak, akik zenei
pályafutásukat a fõvárosban
folytatták, csak kevesen maradtak Egerszegen.
A zenekar rajongói évtizedek múltán is kívülrõl fújják a
kezdeti idõszak zenészeinek
nevét: Gondár Lajos (Laja),
Horváth Péter (Dörge), Krecsár Péter (Peti), Orbán Sándor (Hota), Tóth János (Trutymó), Tunyogi Péter (Tunyó),
Horváth Kálmán (Apró), Kerekes István (Gazsi).
Elnézést, ha valaki kimaradt a felsorolásból, alkalmunk
lesz pótolni, hiszen soro-

fiatalság lelki töltete volt útkeresése során.
Gondár Lajost kerestem,
hogy mint a Cyklon zenekar
egyik alapító tagjának segítségével felidézzük az egykori legendás zalaegerszegi banda
alakulásának történetét.
A találkozás érdekessége,
hogy kettõnket nem csak a
zene, hanem a ZTE labdarúgócsapatának csodálatos idõszaka, a Szõcs-korszak is összeköt.
Gondár „Laja” és jómagam is
tagja volt ugyanis annak a
szurkolói csapatnak, amelyet
úgy hívtak, hogy B-közép. Ám
ez másik történet.
– Zalaegerszegi vagy?
– Nem Vasvárról kerültem
Zalába. Elõször Nagykanizsára,
aztán 1954-ben Egerszegre. Itt
jártam iskolába, itt szereztem
szakmát.
– Úgy emlékszem, hogy
autószerelõ vagy…
– Az is. Aztán anyagi okok
miatt váltottam, ugyanis az
autófényezõk akkoriban jobban kerestek. Aztán csömört
kaptam az autóktól, ha a saját
járgányomon van egy apró
munka, azt is halogatom. Repülõgépekkel is foglalkoztam
Kaposújlakon, de beleuntam a

Fotó: archív
A zongoránál Horváth Kálmán, a szaxofonos Horváth Péter,
tangóharmonikán Gondár Lajos játszik, a dobnál Tunyogi
Péter.
zatunk végig szeretné kísérni a
zenekar történetét.
A ma 60-70 éves egerszegiek fiatalságához tartozott ez
a zenekar. Olyan zenét játszott
– a hozzá hasonló akkori bandákkal együtt – amely mellett
a mai könnyûnek nevezett zene valóban könnyûnek találtatik. Egy új korszak, a lázadó

távollétbe. Nem hagytam abba
azonban a munkát, most helikoptereket festek Vasváron.
Egész Európából hordják ide a
gépeket.
– Vágjunk a közepébe,
mint a fergeteg! Hogy jött a
Cyklon?
– 1960-ban az ipari iskolában kezdtem a tanulmányai-

Gondár Lajos: – Megfújtam Kránicz Viliék szaxofonját, hogy
otthon tudjak próbálni.
mat, akkor már játszottam tangóharmonikán. Alakult egy
néptánccsoport, amelyet kísértem, majd ugyanez történt
Botfán is. Ekkor született meg
az ötlet, hogy zenekart kellene
alakítani. Többen is laktunk
zenekedvelõ fiatalok a Somogyi Bacsó tér környékén (ma
Október 6. tér – a szerk.).
Említhetem Horváth Kálmánt,
a festõt, vagy Tunyogi Pétert.
Egy szobafestõ tanuló, Tuboly
Pisti volt kezdetben a dobos.
Kinyó Gabi gitározott, aki egy
udvarban lakott „Tunyóval”. Tanítgatta is gitározni, de Tunyó
egyelõre maradt a dobnál.
– Akkor összegezzünk! Az
elsõ Cyklon felállása hogy
alakult ki?
– Tóth János és Horváth
Péter még általános iskolások
voltak, amikor a zenekarhoz
kerültek. Az iskolában Kránicz
Vilmos volt a testnevelõ tanáruk, aki ugyancsak zenélt Bánhegyi doktorral, Szõke Jánossal, a Nefelejcs bisztróban
játszottak. Kránicz Vili tangóharmonikán és szaxofonon játszott. Tóth János hegedûn
tanult, Dörge, vagyis Horváth
Péter klarinéton játszott. Kránicz Viliék általában hétvégén
zenéltek, hétközben elcsórtam
a szaxofont, hogy otthon
próbáljak.
– Szóval megfújtad a
szaxofont…
– Szó szerint. Dörgével felváltva fújtunk. Szóval így alakult a csapat, s idõközben belépett Orbán Sándor, vagyis

Hota, aki gitáron akart játszani. Saját maga készített gitárt zongorahúrokból.
– Az elmondottakból az
tûnik ki, hogy noha mindenkinek megvolt az eredeti
hangszere, mégis máson akart
játszani…
– Hota akkor inkább baszszusgitározott, ezért Apró
(Horváth Kálmán – a szerk.)
zongorázott. Horváth Péter
(Dörge) szaxofonozott, Tunyogi Péter (Tunyó) pedig dobolt,
én pedig harmonikán játszottam. Késõbb Krecsár Peti (sajnos már õ sem él – szerk.) lett
a dobos, mi pedig ketten a
Dörgével szaxofonoztunk.
– Hogyan történt a névválasztás? Miért éppen Cyklon
lett a zenekar neve?
– Hota azt javasolta, hogy
legyen Contiki… Ellenérv volt,
hogy létezett akkor egy ilyen
nevû finn zenekar. Az egyik
szombati bulira mentünk a
KISZ-klubba, s a posta és az
egészségház között éppen bontották az utat. Egy hatalmas
kompresszorra az volt írva,
hogy Cyklon. Egybehangzó
volt a vélemény, hogy ez lesz a
zenekar neve.
– Hol lépett fel kezdetben a
Cyklon?
– A KISZÖV-székházban,
aztán a KISZ-klub lett az otthonunk (a Göcsej Múzeum
épületében található, a templom felõli oldalon volt a bejárat – a szerk.)
– Milyen zenét játszottatok
az induláskor?

2017. szeptember 21.
– Fõleg Little Richard, Cliff
Richard, Beatles számokat, de
magyar és olasz dalok is szerepeltek a repertoárban. Magnóról tanultuk be a zenét, s a
szöveget. Egy született angol,
vagy olasz bizonyára mosolygott volna a kiejtésünkön.
– Volt akkor Egerszegen
vetélytárs zenekar?
– Nem mondhatnám. Még
nagyon a magyarországi beatkorszak elején jártunk.
– Viszont ott volt Nagykanizsán a Flamingó, Kiskanizsán pedig a Musztáng.
– Igen, tulajdonképpen egy
idõben indultunk, de nem
jelentettünk egymásnak akkor
konkurenciát, hiszen mi Egerszegen játszottunk, õk pedig
Kanizsán zenéltek.
– Csak közbevetõleg jegyezném meg: Kanizsára jártam középiskolába, a vegyipari technikumba. Egy Musztáng-bulin rendesen helybenhagytak…
– A „sáskák” (a kiskanizsaiak – a szerk.) elég temperamentumosak voltak, elképzelhetõ, hogy nem tetszett nekik,

7

Zalatáj
hogy egy „csinált-városi” férkõzött be közéjük. Nekünk
nem volt gondunk a kanizsaiakkal, viszont akadt egy
emlékezetes fellépésünk Kõszegen 1963-ban a dunántúli
jazzfesztiválon, ahol a második
helyet szereztük meg. A díjat
sokáig õriztem, aztán az egyik
költözésnél eltûnt. Egy soproni zenekar, a Nautilus végzett az elsõ helyen, csak mini
Shadowsnak hívták, mert jól
játszották a számait.
– Keserûséget érzek a hangodban…
– Nem véletlen, hiszen
sportszerûtlen dolgok történtek a hangszereinkkel. Gyakorlatilag
használhatatlanok
lettek.
– Nyilván nem maguktól…
– Bizony nem, de most
már nincs értelme errõl beszélni.
– Meddig zenéltél a Cyklonban?
– 1964-ben bevonultam katonának, két év múlva leszereltem, közben megnõsültem. A seregben is alakítottam
egy zenekart, sokfelé jártunk

Balról Tóth János, Orbán Sándor, Horváth Kálmán.
fellépni. Leszerelés után aztán
a feleségem válaszút elé állított: a zene vagy a család? A
Cyklon akkor már a színházban, az Univerzumban játszott.
Én nem vettem többé hangszert a kezembe. Az egykori
tagok többsége Budapestre került, neves zenekarokban játszottak tovább.
–
Többen
meghaltak
azóta…

– Tunyogi Péter, Krecsár Péter és Orbán Sándor már nem él…
E.E.
(Folytatjuk)
(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres
Katalin történésznek azért a
segítségért, hogy a múzeum
birtokában lévõ egykori Cyklon-fotókat szerkesztõségünk
rendelkezésére
bocsátották
közlés céljából.)

Jégcsarnokból jégaréna

Az avatás pillanata…
Hagyomány, hogy a jeges
szezon kezdetén a jégcsarnokot üzemeltetõ Zalaegerszeg
Jégsportjáért Alapítvány beszámol az elvégzett fejlesztésekrõl. Az idén is volt mirõl
beszélni.
Neubauer Tibor, az alapítvány alapítója örömmel jelentette be az ünnepélyes átadáson, hogy az immár 12 éves
létesítmény teljes felújítása befejezõdött. A rekonstrukció
2014-ben kezdõdött és idén
augusztusban nyerte el korszerûsített formáját az új nevet
kapó csarnok, a Jégaréna.

– A világítás és a hûtõgéprendszer rekonstrukciója, valamint az öltözõk átalakítása, illetve bõvítése után idén a pályát övezõ palánk cseréje történt meg, ami a nemzetközi
szabályoknak megfelelõen létesült. A víztiszta, törésálló
Lexan burkolat átláthatóvá,
élvezhetõvé teszi a játékot –
kezdte beszámolóját Neubauer
Tibor. – Emellett új jégkészítõ
gépet is vásároltunk, ami teljesen elektromos üzemû, nagyteljesítményû rolba, amely lerövidíti a jégkészítés idejét és
szénmonoxidmentesen
üze-

mel. A menekülõutak, tûzlépcsõk fémszerkezete ugyancsak felújításra került, valamint a jégaréna teljes körû
újraszigetelését is elvégezték.
Ennek eredményeként az augusztusi lehûtési idõszak 300
óráról 96 órára, azaz 4 napra
csökkent.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere gratulált
ahhoz az összefogáshoz, melynek révén egy olyan létesítménnyé vált a Jégaréna, amire
a városlakók méltán lehetnek
büszkék. Kiemelte, hogy a félmilliárd forintból megvalósult
rekonstrukció kizárólag TAO
támogatásból és magáncégek
finanszírozásával valósult meg,
melyhez sem állami, sem önkormányzati, sem Európai
Uniós forrást nem vett igénybe
a Jégarénát mûködtetõ magánalapítvány. A polgármester köszönetet mondott a korábbi
szülõi összefogásnak és Molnár Ernõ elõzõ kuratóriumi
elnöknek, továbbá Neubauer
Tibornak, Bauer Borbálának,
Hunyadi Biankának, és minden támogató cégnek, szülõnek, közremûködõnek.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a jégen bemutatkozott a Zalai Titánok felnõtt

csapata, amely a 2017/2018-as
szezonban már az OB II-ben
versenyez majd. A szakmai
stáb nem változott, az új szezont most is Csata Csaba vezetõedzõ irányításával, Koós
Tibor, Somorácz György és Simon Alfonz jégkorong-edzõk
segédletével kezdik meg. Az
eseményre azonban egy igazi
meglepetéssel is készültek,
ugyanis bejelentették, hogy
ebben a szezonban a magyar
válogatott kiváló kapusa, Hetényi Zoltán segíti majd a kapusok felkészítését. Hetényi az
elsõ magyar játékos volt, aki a
finn profi ligában szerepelt.
Hét bajnoki címe mellett 76szoros válogatottnak is mondhatja magát. A kiváló kapus az
aktív pályafutását egy évre felfüggesztette és Keszthelyen, az
agrártudományi egyetemen folytatja tanulmányait, így kézenfekvõ volt számára, hogy Zalaegerszegen vállal szerepet, aminek a Titánok nagyon örültek.
Természetesen a jégen már
javában zajlik a munka, hiszen
hamarosan indul a bajnokság, ami szeptember közepén kezdõdik, köztük a felnõtt
OB II is, amire talán sok zalaegerszegi és környékbeli lesz
kíváncsi!
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A vandálok ismét támadtak Egerszegen
Lassan a térfigyelõ kamerákat is be kell kamerázni
Zalaegerszeg polgármesterének, Balaicz Zoltánnak közösségi oldalán olvasható a következõ bejegyzés. Annak kapcsán, hogy ismét erõre kaptak
a vandálok:
„Õszintén szólva engem
nem vigasztal, hogy a többi
városban egész más és súlyosabb problémákat kell kezelni.
Nekem és városunk lokálpatrióta közösségének Zalaegerszeg a fontos, mi a zalai megyeszékhelyet szeretnénk minél szebbé, gazdagabbá, fejlettebbé tenni!
Soha nem értettem azokat,
akik abban lelnek örömet,
hogy mások munkáját tönkreteszik. Emlékezzünk csak a Fiatalok szobrának összefestékezésére, az adventi szarvasok
ellopására, vagy a Dísz téri Zalaegerszeg felirat betûinek
összetörésére. Az anyagi kár
sem mellékes, de sokkal jobban zavar, hogy értelmetlen a
rongálás. Szerettük volna, ha a
2017-es évben méltó módon
emlékezünk városunk elsõ,
1247-es elsõ írásos említésének 770 éves évfordulójára.

Ennek jegyében került a Piac
térre Szabolcs Péter díszpolgárunk Szabó Gyula kefekötõ
mestert ábrázoló gyönyörû
szobra. Mûvész Úr számított a
bátorságukat az éjszaka sötétjében, egy reagálni nem tudó
szobron bemutató polgártársaink erõfitogtatására, ezért
kemény anyagból készült a
szobor, de úgy tûnik, keresték
a gyenge pontot a veszélyes
ellenfélnek tûnõ alkotáson.
Mint ahogyan a piacon lévõ
árusító asztalok is bizonyára
hangosan sértegették a randalírozókat.
Semmi baj azzal, ha a közösségi tereken összegyûlnek,
beszélgetnek, zenét hallgatnak
bárkik, de a rongálást nem
fogadhatjuk el. Bármit is gondolnak, nem menõ, sõt!
Mit lehet tenni? A családi,
szülõi nevelést nem tudja városunk közössége pótolni, helyettesíteni. Rendõrt sem lehet
minden szobor mellé állítani.
Azonban a következõ napokban Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ és a Vásárcsarnok közremûködésével

Fotó: Zalatáj
Valakinek a szemét szúrta Szabó Gyula szemüvege.

Egy jó hír…
Örömmel tesszük, ha kedvezõ változásról számolhatunk be.
Különösen akkor, ha az adott
témában korábban sokszor fogalmaztunk meg kritikát. Mint
például a Tarr Kft. csatornakiosztásával kapcsolatban.
Többször is szóvá tettük,
hogy a szolgáltató megfosztotta a sportbarátokat az Euro-

sport csatornáktól. Konkrét
választ soha nem kaptunk a
cégtõl észrevételeinkre.
No, de nem is ez a lényeg,
hanem az, hogy minden különösebb felhajtás nélkül visszakerült a képernyõre a két
sportcsatorna.
S ez a lényeg, s a jó hír…
e.e.

Fotó: Eurosport
Rafael Nadal karrierje harmadik US Open-címét szerezte meg,
összességében pedig 16. alkalommal aratott GS-sikert. Az
Eurosport közvetítette a döntõt (is), így a Tarr Kft. elõfizetõi is
láthatták.

Fotó: Facebook
Az árusító asztalok sem úszták meg.
négy új közterületi kamerával minden szobor mellé rendõrt
bõvítjük a környéket (az ügy- állítani. Viszont minden elfélszolgálati irodánál most is fogott rongáló mellé lehet
van kamera, így sikerült elkap- egy példás büntetést állítani,
ni a Fiatalok szobrának lefes- mert a jelenlegiek nevetsétõit is), ugyancsak bõvítjük a gesek, egyáltalán nem tántotér világítását, továbbá kértem rítják el ezeket az elvetemült
a rendõrkapitányt a még rend- embereket az ilyen cselekeszeresebb járõrözésre is. De detektõl.
Ez pedig már nem a városigazán mi magunk, zalaegerszegi polgárok tudunk tenni vezetés, nem is a rendõrség,
városunk értékeinek megõr- hanem a jogalkotó feladata.
zéséért – ha rongálást, rongá- Elsõ lépésben az okozott kár
lót látunk, lépjünk fel hatá- teljes megtérítése következne,
utána enyhébb esetben közrozottan!”
munka ilyen feliratú munkás***
Sok újat nem tudok hoz- ruhában: „A közösség vagyozáfûzni Balaicz Zoltán bejegy- nát rongáltam”. A visszaesõket
zéséhez. Sajnos olyan világot pedig „megajándékozhatná” a
élünk, hogy amíg az emberek bíróság rövidebb-hosszabb bejelentõs része értéket termel, utalóval a börtönbe.
S ha netán akadnak néhány
törekszik a szépre és a jóra,
vannak, akik csak pusztítani „széplelkû emberbarát”, aki tiltudnak: szellemi és anyagi takozna a bánásmód ellen, választhat: kifizeti a rongálás
javakat.
Lassan már ott tartunk, költségét, vagy vihet pakkot a
hogy a térfigyelõ kamerákat is börtönbe a „meghurcolt áldobe kell kamerázni. Jól mondja zatnak”.
a polgármester: nem lehet
E.E.
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Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.
2017/2018
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
Helyszín:
Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Az elõadások ingyenesen látogathatók!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt mûvészeti igazgatója
Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja
„Légy egy fûszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ
tengelyénél„
„Csak tiszta forrásból ”
MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA
SZABADEGYETEM
Helyünk az országban és a világban - Mûvelõdéstörténeti
Szabadegyetem
2017. szeptember 15-én (pénteken) 17.45 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország Emlékmûnél.
2017. szeptember 15-én (pénteken) 18 órakor
- A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI „Amióta „világ a világ” a Teremtõ elhív szolgálatra férfiakat
és nõket egyaránt, s fölruházza õket mindazzal a tudással,
amely szolgálatukhoz elengedhetetlen.
Az elhívottak fizetséget, elõléptetést, hálát nem kérnek, és
nem várnak munkájukért.
Nem akarják a földi hatalmat, ha módjuk adódik annak megragadására akkor sem; nem szerveznek intézményt, csak teszik a dolgukat, csöndes alázattal. „
„Nem én segítök… ”
Adalékok az „eszköztelen” népi gyógyításhoz
MOLNÁR V. JÓZSEF grafikusmûvész, néplélek-kutató vetítettképes elõadása
Az est házigazdái:
Wenczler Béla gépész-tervezõ - vállalkozó - Hosszú Ágnes
tanár és kedves családjaik
2017. szeptember 29-én (péntek) 18 órakor
- MAGYAR TUDOMÁNY AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATÁBAN Az élet fénye - TORDA - Az vagy, amit eszel!
Életed legyen a gyógyszered, gyógyszered legyen az életed!
A biológia létezés energetikai alapjai - Elektronok mindenütt
- Az anyag - energia - információ fluxusai.
Anyagi szerkezet és energiatartalom - Enzimek és fémionok Betegségek, vagy civilizációs nyomás?
- Energiahiány és funkciózavarok - 500 év táplálkozási
tévedései - „Ételed legyen a gyógyszered”
- Hippokratész hagyatéka - A lehetséges kiút.
KUCSORA ISTVÁN agrármérnök - fejlesztõ - kutató vetítettképes elõadása - tanácsadás - beszélgetés
Az est házigazdái:
Bognár Simon gazdálkodó - Plicha Jácint közgazdász és
kedves családjaik
2017. október 20-án (pénteken) 18 órakor
„Mondottam ember:
Küzdj és bízva bízzál!„
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA címû Madách-mû csillagmítoszi
értelmezése
„Szabadon bün és erény közt / Választhatni, mily nagy eszme,
/ S tudni mégis, hogy felettünk /Pajzsúl áll Isten kegyelme. „
PAP GÁBOR mûvészettörténész vetített képes elõadása
Az est házigazdája:
Kondricz Albert pékmester - Eckhman József kamionsofõr és
kedves családjaik
2017. november 3-án (péntek) 18 órakor
„CSILLAGOK - CSILLAGOK SZÉPEN RAGYOGJATOK „
… Bátki József gazdasági mérnök, Takács János közgazdász,
Kovács János közgazdász, Csizmadia Ferenc kántortanító,
Bodnár Attila erdész, Hársfalvi Ferenc kereskedõ, Keleti
Ilona,
Szelestey László néprajzkutató, Kustár Zsuzsanna iparmûvész,
Buda Ernõ bányamérnök, Bartis Ferenc költõ - szabadságharcos, Síklaki István közgazdász, Csap Lajos szabadságharcos,
Rosta Sándor közgazdász, Játyek Katalin óvónõ, Péterfai
János gazdálkodó, Darab Csaba gazdálkodó, Bors István
szobrászmûvész, Honty Márta iparmûvész, L. Kovács Károly
tolmács,
Trombitás István bányamérnök, Dr. Andor József erdõmérnök, Berkes Miklós Sabján Ferencné sz. - Marczin Borbála,

Mecséri József, Magyar József olajmérnök, Pintér Károlyné
(Magdika) …
vitéz RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG rab,
öt éve költözött el a „csillag-ösvényre”, 2012. november 2-án
reggel.
A szabadegyetem közössége emlékestet szervez, amelyrõl
külön meghívót készítünk.
Az est házigazdái: Wenczler Béla - Magyar Tibor és kedves
családjaik
Az eseményrõl külön meghívó fog készülni!
2017. november 17-én (péntek) 18 órakor
- ELMÉLKEDÉSEK A PARAZITIZMUS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEIRÕL
„(...) ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi
Istennek, vagy istentiszteletre méltónak mondatik,
annyira, hogy maga ül be mint Isten az isten templomába,
Isten gyanánt mutogatván magát.”
MIKLÓSVÖLGYI JÁNOS festõmûvész vetített képes elõadása
Az est házigazdái:
Balogh László géplakatos mester - Héra-Tokorcsi Ilona
festõmûvész és kedves családjaik
2017. december 8-án (péntek) 18 órakor
810 éve született II. András (Endre) leánya SZENT ERZSÉBET
SZÁNTAI LAJOS mûvelõdéskutató vetített képes elõadása
Az est házigazdái:
Horváth Ferenc épületgépész mérnök - Baki Andrea
zenetanár és kedves családjaik
2017. december 21-én (csütörtök) 19 órától
- CSILLAGÖSVÉNYEN Õstörténetünk az égbolton: Nyilas csillagkép - ORION
Az Orion az egyik legismertebb csillagkép az északi
égbolton.
Az Égi Egyenlítõn fekszik, ezért a világ minden tájáról jól
látható!
Látogatás a csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
Látható lesz az Androméda-köd és az Uránusz bolygó is a
felújított távcsövön keresztül!
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus - csillagász
2018. január 19-én (péntek) 18 órától
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
Aki nem hiszi járjon utána …
Meséinkrõl, balladáinkról és dalainkról
PAP GÁBOR mûvészettörténész vetített képes elõadása
Az est házigazdái:
Kondricz Albert pékmester - Németh Ferenc zenetanár és
kedves családjaik
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen
emberi tettek elismerése:
PAJZSRA EMELÉS!- A Magyar Mûveltség Díjak átadása.
2018. február 16-án (péntek) 18 órától
- A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI SZAKRÁLIS SZERELEM A MINDENNAPOKBAN
Gyermekrajzok, õsi mûveltségek, Kereszténység - Biblia,
Magyar néphagyomány és életforma
HINTALAN LÁSZLÓ JÁNOS zenetanár vetített képes
elõadása,
valamint gyakorlati foglalkozása: Játékkal, énekkel, tánccal,
szertartások megidézésével
Az est házigazdája:
Nagy Csaba informatikus mérnök és kedves családja
2018. március 9-én (péntek) 18 órától
A NAGY MAGYAR SZABADTRÉRI BÖRTÖN LÁTLELETE
A magyar társadalom valós állapota és a legszükségesebb
teendõk
LESZAKADT ORSZÁG - KIÚTKERESÉS
„A magyar társadalom nagy része 2010-re már felismerte,
hogy nem teljesültek a rendszerváltáshoz fûzött elvárások.
MOLNÁR ERVIN villamosmérnök vetített képes elõadása
Az est házigazdái:
Kiss László mûanyag feldolgozó mérnök - Búvári István
vasutas és kedves családjaik
2018. április 20-án (péntek) 18 órakor
RÉGI KALOTASZEG
középkori templomai a teljesség igényével
Horváth Zoltán György villamos mérnök vetített képes
elõadása
Házigazda:
Horváth Gyõzõ informatikus mérnök és kedves családja
2018. május 19-én (szombat), 18 órakor
AZ ÚJ VILÁGREND - Mivé lehet az ember?
Agora - Nyilvános beszélgetések a szentély-körzetben!
Az eseményrõl külön meghívó készül!
2018. június 4-én (hétfõ), 16.30 órakor
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
Az eseményrõl külön meghívó készül!
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A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók
Szeptemberben további képzések indulása várható
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a Zala
Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Kormányhivatal, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft., illetve a foglalkoztatásfejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmûködésével valósul meg.
A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása.
A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.
A munkaerõpiaci programmal kapcsolatos ügyek-

ben a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hivatalokkal.
A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõdött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten alapuló képzések.
Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ képzésben, 7 fõ pedig munkaerõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.
A nyári idõszakot követõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott
foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsõházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

A partnerség együttmûködésének köszönhetõen széleskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályain.
A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala megye munkaerõpiaci helyzetének élénkítését, valamint elõsegítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tartást, így jelentõsen hozzájárulnak a vállalkozások munkaerõszükségletének kielégítéséhez.
----------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Fotó: Mérksz István

Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
megyei közéleti havilap

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

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. október 19-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó és a
Magyar Posta
Elõfizethetõ a postahivatalokban
és a szerkesztõségben.
Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft,
1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.
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Hazai pályán a ZTE-vel és a kormányhivatallal
Bemutatták a megújult stadiont

A látogatókat a ZTE FC többségi tulajdonosa köszöntötte.
Balról: Végh Gábor, Zoran Szpisljak, Madár Gábor, dr. Sifter
Rózsa, Szemes Béla és Ágoston Zoltán.
„Hazai pályán” címmel rendezték meg szeptember 14-én,
csütörtökön a Zala Megyei
Kormányhivatal szervezésében elindított klubtalálkozó
sorozat 2017/2018-as idõszakának nyitó összejövetelét a ZTE
FC arénájában. A rendezvény
„Minden, amit a ZTE FC-rõl
tudni érdemes” alcíme teljességgel jogosnak bizonyult,
ugyanis azon túl, hogy a stadion nagyrészt megújult épületrendszerét szemügyre vehették a látogatók, a csapat
történelmébõl is megismerhettek epizódokat, amelyeket
Madár Gábor, a ZTE-rajongók
Gabi bácsija – ZTE FC egykori
játékosa, edzõje, a klub sportlegendája – tolmácsolt a találkozó végén.
De kezdjük az elején, amikoris Végh Gábor, a klub többségi tulajdonosa és Ágoston
Zoltán a klub ügyvezetõ igazgatója köszöntötte a megjelent

nagyszámú vendéget. A találkozót megtisztelte jelenlétével
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, Szemes Béla, a kormányhivatal munkatársa, a klub
szervezõje és a kormányhivatal
számos munkatársa, köztük
több prominens személyisége.
A rövid megnyitó alkalmat
adott arra is, hogy Végh Gábor
bemutassa Zoran Szpisljak
vezetõedzõt.
A találkozó során a látogatók konstatálhatták, hogy milyen praktikus vendégöltözõ
készült, ám a hazai csapat öltözõje – teljesen érthetõen –
mégiscsak barátságosabb, már
csak az ott levõ személyes
tárgyak miatt is. Az öltözõblokk mellett doppingszobát
és krízishelyiséget is kialakítottak és szauna is helyet kapott, mint a játékosok fizikai
erõnlétének egyik feltétele. S

Hónaptól hónapig…

ha már itt tartunk: láthatták a
vendégek a konditermet, amelyet többfunkciós erõsítõ gépekkel, szobabringa-sorral, súlyzókkal, TRX-szel, kettlebell-lel
és további, a jó erõnlét megteremtését szolgáló felszereléssel láttak el.
Hallhattak a látogatók a
takarékossági intézkedésekrõl
is. Így például a költségek
csökkentésére a pályák öntözéséhez kutat fúrattak és víztárolót építettek, a büfét és az
éttermet külsõ cég helyett a
klub üzemelteti… S itt akár le
is ülhetünk majd, hiszen a
barátságos belsõtérben kivetítõket is elhelyeznek majd a
vendégek örömére. Végh Gábor hangsúlyozta, hogy a fõépületben kialakított étterem
vendégbarát lesz, de nem kíván egyetlen zalaegerszegi vendéglõnek sem riválisa lenni.
Bemutatták a ZTE shopot is,
ahol ki-ki megvásárolhatja a
kedvére való kék-fehér emléktárgyakat.
A szakmai munkát is láthatta a vendégsereg az edzõpályán, ahol Végh Gábor a
további tervekrõl is szólt.
Eszerint a vasúton túli területen kiegészítõ atlétikai pályát
építenek majd, rekortán borítású lejtõkkel, amelyek a játékosok speciális erõnlétét, gyorsaságát fejleszthetik, továbbá a
munkacsarnok helyett újat kell
építeni – figyelembe véve a
további labdajátékok, kosárlabda, röplabda felszerelési igényeit is.
Végezetül a VIP helyiségben, a legértékesebb relikviák
közt Madár Gábor emlékezett
a dicsõbb múltra, amikor még

vaskályhával fûtött buszon
utazott a csapat, s az egyéb
feltételek sem voltak sokkal
jobbak. A látogatók rácsodálkozhattak a gyõzelemszagú
pólókra és a legendákat õrzõ
régi fotókra – köztük az 1920ban az elsõ ZTE csapatról
készült képre – s végül szelfizhettek például az emlékezetes, Manchester United elleni gyõzelemre emlékeztetõ
zászló és a magyar bajnoki
kupa elõtt.
A rendezvény értékét kérdésünkre így fogalmazta meg a
Zalatáj olvasói számára dr. Sifter Rózsa:
– Örülök a lehetõségnek,
hiszen a kollégáim nagyon
érdeklõdõek voltak, s a mai
„stadion-túra” ezt kielégíthette, hiszen számos kérdésre
választ kaptunk. Én magam
már nem elõször járok itt, hiszen az építkezés során Végh
Gábor úr mindig tájékoztatást
adott a munka állásáról, s a
hivatali engedélyeztetés során
is segíthettünk, hogy minél
elõbb megvalósuljon a létesítmény, amelyre hosszú éveket
vártak a ZTE szurkolói.
Végh Gábor pedig ekként
értékelte a sikeres látogatást:
– Nagy megtiszteltetés számunkra, s boldoggá tesz, hogy
a közszolgák, akik a hétköznapokon értünk dolgoznak,
ennyien eljöttek és a találkozó
során valamit vissza tudunk
adni nekik. Nagy öröm számunkra mindez, s boldogan
tesszük, annál inkább, mivel
úgy érzem, sokat jelent ez a
meglepõen nagy érdeklõdés.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

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

Praktikus és hangulatos, minden igényt kielégít a hazai játékosöltözõ.

