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Páratlan mértékű fejlesztés a város történetében
240 milliárd forintos beruházás Egerszegen
gyalnak. Zalaegerszeg esetében
a Mindszenty József nevét viselő zarándokközpont és kapcsolódó beruházásainak megépítését célzó programot, valamint az intermodális közlekedési csomópont – közös vasúti
és buszpályaudvar – tervét
érinti leginkább az átdolgozás.
Ismertetése szerint Zalaegerszeg is részese annak az
országos programnak, amelynek révén minden megyei jogú
város megközelíthetővé válik
gyorsforgalmi úton, illetve a
Kósa Lajos a Mindszenty központot igazi zalaegerszegi specialitásnak nevezte.

Zalaegerszegen és a városhoz kapcsolódóan mintegy 240
milliárd forint összegű beruházás valósul meg a Modern
városok program keretében –
közölte a megyei jogú városok
fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter március hetediki
sajtótájékoztatóján, a zalai megyeszékhelyen.
Kósa Lajos felidézte, hogy
a program országszerte 2022-ig
megvalósuló, összesen 3500
milliárd forint forrásigényű beruházásai kétmillió városlakót,
az agglomerációkkal együtt pedig hat és fél millió embert
érintenek.

A Zalaegerszegen és térségében megvalósuló, 240 milliárd forint összegű fejlesztések
legnagyobb része az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya közötti
megépítését, valamint a Zalaegerszeg és Vasvár közötti út
létrehozását jelenti, ez utóbbival csatlakozva az osztrák autópálya-hálózathoz is – jelezte.
Kósa Lajos kifejtette: a miniszterelnök és a megyei jogú
városok között 2015 és 2017
között létrejött megállapodások
esetében felmerültek újabb tervek, kiegészítések, amelyeket
minden egyes várossal megtár-

határ menti megyék esetében
megvalósul a szomszédos ország autópálya-hálózatával való összeköttetés. Ezt szolgálja
az M76-os gyorsforgalmi út
három szakaszra tagolt építése,
amelyből az első már megkezdődött Zalaegerszegtől az
M7-es irányába, a Vasvár felé
vezető részen pedig a területek
biztosítása és a tervezés zajlik
most.
Az iparfejlesztési beruházások körében említette a
(Folytatás a 2. oldalon)

Letették az alapkövet
Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei Alsónemesapáti határában; az autóút Zalaegerszeget
– a sármelléki repülőtér érintésével – az M7-es autópályával kapcsolja össze.
Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között

még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es
holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés befejezését 2022 végére tervezik.
A politikus kifejtette: Magyarország gazdasága lendületesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési
infrastruktúra fejlesztésére. Az
(Folytatás a 3. oldalon)

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

18800

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.
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Páratlan mértékű fejlesztés a város történetében
240 milliárd forintos beruházás Egerszegen

Balaicz Zoltán szerint Zalaegerszeg történetében még nem
volt olyan mértékű fejlesztés, mint amilyen most megvalósul.

(Folytatás az 1. oldalról)
zalaegerszegi logisztikai központ
és konténerterminál megépítését, amelyet egybekapcsolnak a
város északi ipari parkjához vezető iparvágány építésével.
Ezeket a már készülő járműipari tesztpálya, illetve a zalai
megyeszékhelyen jelentős fuvarozói jelenlét is indokolja –
fogalmazott a tárca nélküli
miniszter.
Kósa Lajos beszámolt arról
is, hogy a korábban mintegy 15
milliárd forintból tervezett intermodális csomópont helyett a
belváros tehermentesítését szol-

gáló közlekedési fejlesztésekre
készülnek tervek. Előrehaladott
fázisban van ugyanakkor a városi uszoda új medencével való
bővítése, valamint az alsóerdei
rekreációs központ létrehozása.
A politikus a Mindszenty
központot igazi zalaegerszegi
specialitásnak nevezte, hiszen
amellett, hogy a városban
hosszú ideig szolgáló későbbi
bíboros emlékének múzeumot
szentelnek, a projektnek átfogó
belvárosi rehabilitációs elemei
is vannak, továbbá ez a vallási
turizmust szolgáló zarándokközpont építését is jelenti. Hoz-

zátette, hogy az eredeti elképzelésekhez képest valószínűleg
többe fog kerülni a beruházás,
de ezt a kormány támogatni
tudja.
Hasonlóképpen beszélt a
Hevesi Sándor Színház épületének felújításáról mint támogatható új elképzelésről, hiszen
a kormányzati szándék szerint
valamennyi vidéki színházat
felújítanák. A zalaegerszegi
rekonstrukciós tervek 150-200
millió forintra becsült költségeiről kormány-előterjesztés készül – jelezte a politikus.
Vigh László fideszes országgyűlési képviselő és képviselőjelölt ezt azzal egészítette
ki, hogy a 35 éve színházként
funkcionáló épület teljes felújítására szükség van. Az évente
70 ezer nézőt fogadó teátrum
korszerűsítése a jelenlegi számítások szerint másfél-két milliárd forintból valósítható meg.
Kitért arra is, hogy a 42
milliárd forintos költséggel

megvalósuló, önvezető és elektromos járművek próbájára alkalmas tesztpályához – Európában egyedülálló módon – csatlakozik majd a tesztútként is
működő M76-os. Az úttestbe
integrált napelemek biztosítják
majd az elektronikus táblák és
a lámpák energiaigényét, vezeték nélkül tölthetik az ott elhaladó elektromos autókat, de a
tesztút 260 kilométeres sebességű haladásra is alkalmas lesz.
Balaicz Zoltán polgármester
arról beszélt, hogy a város történetében még soha nem volt
példa olyan mértékű fejlesztésekre, mint ami a Modern városok program révén megvalósul. Az új elemek közé tartozik a színház felújításán kívül
egy új, mintegy 700 millió forintból megvalósítható mentőállomás építése, kerékpárutak
felújítása, a belső tehermentesítő út folytatása, de további
épületkorszerűsítéseket is terveznek – mondta. (Forrás: MTI)

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

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

Vigh László örömmel nyugtázta a Hevesi Sándor Színház
felújítását.
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Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul
(Folytatás az 1. oldalról)
erre szolgáló kormányzati
program két alappillére, hogy
az autópályák a programozási
ciklus végére érjék el az
országhatárokat, illetve minden
megyei jogú városnak legyen
kétszer kétsávos gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ez utóbbi
érdekében Békéscsaba, Eger,
Kaposvár, Salgótarján, Sopron
és Szolnok mellett kiépül Zalaegerszeg irányába is az összeköttetés.
A teljes program 2500 milliárd forintot meghaladó összegből valósul meg, ennek több
mint felét a hazai költségvetés állja, a kisebbik hányadot
európai uniós forrásokból biztosítják. A beruházások több
mint 70 százaléka már legalább a szerződéskötésig eljutott.
A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „elérjük Ausztria autópálya-sűrűségét, Magyarország közúthálózata tehát európai szintű
lesz” – fogalmazott a helyettes
államtitkár.
Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170

Az M76 útvonala.

milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén Keszthely is kétszer kétsávos bekötést kap, a 17 települést érintő
autóút 110 kilométeres sebességű haladást tesz majd lehetővé. Különlegessége, hogy a
zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek

közúti tesztelését is lehetővé
teszi majd.
Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba kapcsolódó megyei jogú
városoknak további lehetősége
nyílik a helyi gazdaság bővítésére, új munkahelyek létrehozására, illetve a már működő
vállalkozások versenyképességének növelésére. Az érintett
városokban és az agglomerációjukban élők számára biztonságosabb, komfortosabb közlekedési lehetőséget biztosítanak.
Zalaegerszegen vagy a városhoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pedig elkezdődik a Zalaegerszeg
és Vasvár közötti gyorsforgalmi
út tervezése is. A zalai megyeszékhely
beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.
Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egyedülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi

úton például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is szeretnék ellátni
az utat, hogy az elektromos
meghajtású kamionok áramszedővel haladhassanak rajta.
Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út javítja Hévíz és Keszthely közlekedési lehetőségeit, de Pacsa
és környékére is gazdaságfejlesztő hatása lesz, hiszen ez
a térség kissé messze van a
nagyobb városoktól.
Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsforgalmi út megépítésére is.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése tehát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál, illetve a sármelléki nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.
(Forrás: MTI)
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2018. 03. 02.
„WEST-HOTEL” KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ VENDÉGLÁTÓIPARI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GINOP-5.2.4-16-2017-02074
GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA A WEST-HOTEL KFT.-NÉL
„West-Hotel” Kereskedelmi és Szolgáltató Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül kiírt, „Gyakornoki program
pályakezdők támogatására” tárgyú felhívásra benyújtott GINOP-5.2.4-16-2017-02074 kódszámú pályázattal
5 013 569 Ft támogatásban részesült.

– Képtelenség, Sümegi, hogy két hét alatt nem tudott kideríteni valamit az ellenjelöltemről! Hogy ügynök volt, vagy
hogy pedofil, vagy legalább olyasmit, hogy veri az anyját…
(2002.09.05.)

Micsoda különbség!

– A maga urát, Kovácsné legalább nem politikai okból,
hanem szakmai alkalmatlanság miatt rúgták ki!...
(2002.09.19.)

A West Hotel Kft. a gyakornoki program keretében 2 fő
pincér végzettségű gyakornok foglalkoztatását valósítja
meg 9 hónapos projekt megvalósítási időszakra, amelyet
további 4,5 hónap tovább foglalkoztatás követ.
A gyakornokok foglalkoztatása, oktatása 2017.06.15 és
2018.03.15 között valósul meg.
A mai világban egyre nehezebb a pályakezdőknek az
elsődleges munkaerő piacra betörni a megfelelő szakmai
tapasztalat hiányába, cégünk ezt az önhibán kívüli handicap-et szeretné orvosolni.
A projekt célja egy 25 év alatti fiatal munkavállalónak segítünk az elsődleges munkaerőpiacra bejutni és ott
hosszú távon elhelyezkedni, valamint a projekt során
segítséget nyújtunk a fiataloknak a szükséges munkatapasztalat megszerzéséhez.
A vendéglátás területén elég nagy a külföldi munkavégzésre irányuló elhúzó erő így cégünk egyik kiemelt
célja a frissen végzett fiatalok helyben tartásának ösztönzése, ehhez ad segítséget a támogatási összeg.
A gyakornokok foglalkoztatása során figyelemmel vagyunk az aktuális jogszabályok betartására, a munkafeltételek biztosítására, a foglalkoztatás szabályszerűségének betartására. A gyakornokok számára a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszereléseket cégünk a projekt keretén belül tervezi beszerezni.

Koalíciós egyezkedés

www.zalatajkiado.hu
– Lemondok az egyik bizottsági helyemről, ha támogatod,
hogy az asszony legyen az iskola konyháján a főszakács…
(2002.10.31.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, 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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Régi szerveződések
„Jóakaratú civilek” lázadoznak
A néplélekben régóta evidencia, hogy a világ sorsának
alakulását a pénz határozza
meg. Ezt a sorsot pedig azok
irányítják, akik a pénz felett
rendelkeznek. Ők többnyire kerülik a nyilvánosságot, csak a
politikai hatalmasságokkal tárgyalnak a közönség előtt ismeretlen helyeken és időben, és
főként a közönség elől elzárt
témákról. Információmorzsák
többnyire hatalmas időbeli késedelemmel, de időnként mégis
előkerülnek.
Példaként említenénk a középkorban hazánkban is „tevékenykedő” Fugger családot,
amelynek tagjai még a németrómai császárt is írásban emlékeztették a nekik tett ígéreteire,
melyeket a megválasztása támasztékára juttatott csinos
summa fejében vállalt. Vagy ott
van az az eset is, amikor a Magyar Királyságot elzárták a
pénzveréshez szükséges nemesfémforrásoktól éppen a mohácsi csatát megelőző években.
Az ilyesmihez mindig kellettek
honi közreműködők is, és sajnos általában voltak is. Az is
közszájon forgott, hogy a 18.
század második és a 19. század
első felében egyetlen ország
sem kezdett háborúba anélkül,
hogy erre az ötletre a Rothschildok rá ne bólintottak volna.
(Egyedül Napóleon vette magának a bátorságot, és megalapította a Banque de France-t.)
Lincoln is próbálkozott saját állami pénzzel, négyszázmillió dollár értékben bocsátotta ki az úgynevezett zöldhasú, azaz greenback dollárokat a
súlyos kamattal terhelt magánpénzek helyett, hogy a polgárháború költségeit finanszírozni
tudja. Szomorú sorsa ismert.
Az Európát maga alá gyűrő
Napóleonnak is buknia kellett.
Amikor már a tradicionális
monarchikus berendezkedés a
pénz urainak nem tetszett, akkor a jól megalkotott és felettébb félrevezető „szabadság,
egyenlőség, testvériség” hármas jelszavával és természetesen temérdek pénzzel alátámasztva vérzivataros forradalmakat robbantottak ki, és elsöpörték a nekik nem tetsző uralkodói hatalmat, és a haladást, a
demokráciát hangoztatva új hatalomtípust építettek ki. Ahol a
hatalomgyakorlás hétköznapjai
már elkülönültek a valós és
nagyon is stabil uralmi struktúráktól (köztársaság, leváltható
vezetőkkel).

A hivatalos kanonizált történetírás a pénz és urai történelemformáló szerepét még elnagyoltan sem tárgyalja, az időnként napvilágra kerülő egyértelmű bizonyítékokat is igyekszik relativizálni.
Támaszkodva a francia forradalom sikerére, a 19. század
második felében végleg megérett az elhatározás a pénz uraiban, hogy nem kívánnak többé
uralkodókkal bajlódni a pénzügyekben, hiszen időnként még
a rövidebbet is húzhatják. Nehéz az „önfejű” uralkodóktól
megválni, kiváltképpen akkor,
ha azok a pénz dolgában is
kiokosodnak, mint azt Napóleon is tette. Választhatóvá és
egyben gyakran cserélhetővé is
kell lehetőleg mindenütt az
államhatalmat irányító politikai
vezérkarokat tenni. A népet
pedig az időnként szükségessé
váló cserékre rá kell hangolni,
demokratikusnak feltüntetett választások keretében. Ez a megoldás kétségtelenül nagyobb és
folyamatos felkészültséget, jóval nagyobb infrastruktúra
mozgatását és aktivistahálózatot követelt. Sokkal többe is
került, de jóval többet és nagyobb biztonsággal hozott.
Bár a 19. század második
felében gomba módra szaporodtak a különböző titkos társaságok és az igehirdető sajtótermékek, a nagy változást és a
kívánt áttörést mégis az első
világháború hozta meg. Eltűntek a monarchiák, a néhol megmaradt uralkodóházak hatalma
szimbolikussá vált, Európában
mindenütt beállt a sokkal több
mozgási lehetőséget biztosító
parlamenti váltógazdaság. A
pénz urai az arany mint valódi
értékkel bíró pénz által kikényszerített szigorú kötöttségtől is
megszabadultak, pénzt saját
érdekeik mentén teremtettek és
szüntettek meg.
A második világháború és
az utána jövő évtizedek alatt a
rendszert tökéletesítették. Minden egyes mozzanat taglalása
helyett itt arra utalnék, amit
rugalmasságban a pénz urainak
biztosítottak az 1973 utáni
évek, amikor a dollárnak az
utolsó köteléke is megszűnt az
arannyal szemben, és árfolyama szabadon mozoghatott. A
folyamat betetőzése 1989 után
következett be a pénzforgalom
teljes körű liberalizálásával, és
annak kiterjesztési kísérletével
szinte a Föld minden valamirevaló országára, ahol értékter-

„Jóakaratú civilek” lázadoznak a „nem tetsző” kormányok ellen. Tüntetés a Majdanon, Kijevben.

melés folyik. Ez teremtette meg
a pénz urainak a totális szabadságot, hogy a világban előállított egyre halmozódó értéktömeg növekvő hányadát magukévá tegyék a pénzrendszernek biztosított szabadságok
révén. A kamatok és az árfolyamok szabad alakulása lehetővé tette, hogy játszi könnyedséggel emeljenek óriási összegeket egyik államból a másikba. Ráadásul az országok arról
is lemondtak a teljes valutaátváltási szabadság keretében,
hogy a tőlük kiutalt összegek
természetét ellenőrizzék. Az
összegek számolatlanul vándoroltak adóparadicsomokba, ahol
csekély adó ellenében nem
szoktak kérdéseket feltenni az
összegek tulajdonosainak. Az
adófizetés a magas pénzügyi
körökben egyszerűen kiment a
divatból, a jelszó a gazdasági
élet liberalizálása volt.
Az adóbevételeiktől megkurtított államoknak a működtetéshez természetesen pénzre
volt szükségük, amit hitelben
és jó kamatért készséggel kínáltak a pénzurak. Az elmúlt jó
négy évtizedben bőséges forrás
keletkezett arra, hogy a pénzurak hatékony, világot átfogó
hálózatot szervezzenek az őket
támogatókból. Mindenekelőtt a
nagy nemzetközi szervezetek
álltak az érdeklődés fókuszában, valamint a nagy súllyal
rendelkező államok vezető politikusai, politikai irányultságtól függetlenül. (A tisztánlátás
érdekében elég, ha valaki áttekinti, hogy az amerikai pénzóriás, a Goldmann Sachs a
világon milyen posztokra ültette be embereit az elmúlt évtizedekben. Egyebek mellett
amerikai pénzügyminiszter is
ötször tőlük került ki.)
A hálózatnak járó fizetséget
szintén adóparadicsomokba utalták a pénz urai. Ha viszont
meginog a bizalom, ez is kiderülhet, mint ahogy néhányszor
már megtörtént. Mára azonban
úgy tűnik, hogy a pénzhatal-

masságok lemondtak a véres
forradalmak kiprovokálásáról,
csak ha nagyon szorít a cipő,
akkor kellenek a modern képi
technikákkal jól dokumentálható „nem tetsző” kormányok elleni demonstrációk.
Ez történt például a Majdanon, Kijevben. Ám ennél sokkal kedveltebb módszer a civilezés. A „nem tetsző” kormányok ellen „jóakaratú civilek”
lázadoznak, és oktatják a népet.
A kisszámú, de felettébb agresszív „civilek” mindig „nemzetköziek”, és tevékenységüket
külföldről finanszírozzák. És
ha a kormányok esetleg a forrásokról érdeklődnének, akkor
az durva eltiprása a civil kezdeményezéseknek, és azonnal
iszonyú hangorkánt vált ki a
nemzetközi sajtóban.
Mára a hálózatszervezés
egyes országokban odáig jutott,
hogy felelős politikai vezetők
egyszerűen figyelmen kívül
hagyják az érvényes törvényeket, és a törvénysértéseket emelik fel követendő példáknak.
Szervezett formában és leleplezett aktivistákkal az Európai
Parlament is így működik, és
továbbra is így diktálná az
ütemet. A menekültügynek átkeresztelt migránsügy tipikus
példa a törvények nyílt megsértésére, államvezetői segédlettel.
Nagyon kiterjedt nemzetközi
hálózattal és gigantikus finanszírozási forrásokkal állunk
szemben, amit a világrend hívatlan átalakítói üzemeltetnek.
Képletesen mondhatjuk azt is,
évszázados tapasztalatuk van
abban, hogy a tüzet ott is fel
tudják szítani, ahol szinte semmi éghető nem található. Számszerű többségben – egyben választók is – azonban mi vagyunk, akiknek ez nem tetszik.
Ideje ennek tudatára ébredni, és
a csereszabatos politikai rendszert ellenük fordítani, amíg
eszükbe nem jut ezt a szabályt
is megváltoztatni.
Boros Imre
közgazdász
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Volt egyszer egy Cyklon (7.)

Horváth Péter „Dörge”: – Autodidakta módon kezdtem el tanulni a hangszeren.

Bátyja csínytevése miatt
csak édesanyja kitartó küzdelme révén lágyult meg Látrányi
zenetanár úr szíve, s Horváth
Péter „Dörge” is a zalaegerszegi zeneiskola hallgatója lehetett. Igaz, ő nem hegedűt kapott először, mint a későbbi
Cyklon zenekar több tagja, hanem egy használhatatlan műanyag klarinétot.
– Nagyvonalú volt Látrányi
tanár úr – emlékszik vissza
„Dörge” –, azt mondta: ha rendbe tudjuk hozatni, akkor ezt
megkapom. Ez kapóra jött, hiszen a szomszédunkban lakott
Gévai Ferenc látszerész, s ő
szaxofonozott. Talán ő játszott
egyedül ezen a hangszeren akkor a városban… No, és az
egyik Görcsi-testvér a zenészfamíliából, azt hiszem a Boldizsár. Gévai Feri bácsi a kertszomszédunk volt, sokszor hallgattam a gyakorlását. Szóval
megkaptam ezt a rongyokba
csomagolt klarinétot (még tokja
sem volt), az idősebb bátyám
megforrasztott rajta két billentyűt. Nagyjából rendbetettük a
hangszert, majd átmentem a

szomszédhoz, hogy tanítson
meg egy-két fogásra. Azt tudni
kell a klarinétról, hogy egy
kezdőnél még borzalmasabb
hangokat tud adni, mint a hegedű. Családtagoknak, szomszédoknak nem javasolt gyakorláskor a közellét. Türelmes
ember volt Gévai Ferenc,
egy-két alapvető fogást megmutatott.
– S mikor jutottál odáig,
hogy jelentkezz Látrányi tanár
úrnál?
– Egy-két hónap múlva már
éreztem annyi önbizalmat magamban, hogy jelentkezzek a
„Tatánál” (így hívtuk magunk
között). Az úttörőzenekarban
akkor nem volt klarinétos, hegedűs viszont annál több, sőt
még mandolinos, kontragitáros
és harmonikás is akadt.
– S mikor lettél a zeneiskola
tanulója?
– A következő évben. Akkor már nem a Pázmány Péter
utcában működött, hanem a
Népköztársaság úti új épületben, ahol Apatóczki Lajos volt
a tanárom. Az úttörőzenekar
már nem elégített ki, hiszen a

rock and roll szele Magyarországot is meglegyintette. A
nyugaton élő disszidensektől
sorra érkeztek a lemezek, s ez
az új zene minket sem hagyott
érintetlenül. Összejöttünk Gondár Lajossal, aki akkor már nagyon jól harmonikázott, aztán
megérkezett Orbán Sándor, a
billentyűs is. A klarinét viszont
nem nagyon illett a rock and
rollhoz. Gondár Lajáék szereztek az ipari iskolából egy
szaxofont.
– Alighanem ez az a hangszer, amiről korábban már esett
szó. Kránicz Vilmosé volt…
– Igen, valóban így történt.
Autodidakta módon kezdtem el
tanulni a hangszeren, a zeneis-

mint a klarinét esetében. Valahogy így kezdődött a szaxofonos pályafutásom.
– A Cyklon a KISZÖV-székházban kezdett el zenélni az
akkori Marx (ma Kazinczy)
téren. Aztán költöztetek, igaz
nem messzire…
– A következő fellépő helyünk a KISZ-klub volt, a Göcseji Múzeum déli oldaláról
nyílt a bejárat. Majd ismét költöztünk, a megyei művelődési
ház (színház) ruhatári előtere
lett kinevezve Univerzum Klubnak. A kígyó tulajdonképpen
saját farkába harapott, mert
nem volt több hely, lehetőség
klubéletre Zalaegerszegen. Később – azt hiszem, akkor már

Orbán Sándor „Hota” (középen) két lábon járó zenei lexikon volt.

Koncertezik a Cyklon. A jobb szélen Horváth Péter „Dörge”.

Visszatérés az emlékezetes koncertek helyszínére. A színház
előterében volt az Univerzum Klub.

kolában ugyanis akkor még
nem foglalkoztak az oktatásával. Volt egy andráshidai srác,
szakács volt a tisztességes
szakmája, de elég jól játszott a
hangszeren. Ő tanított meg
egy-két olyan trükkre, hogy miképpen kell fújni, hogy rekedtes legyen a hangzás. A billentyűzet kezelése nem okozott
gondot, még könnyebb is volt,

Budapestről jöttünk haza –
felléptünk az Alsóerdőn, az
Erdőgyöngyénél, szabadtéren.
S emlékszem még a zalaszentgróti fesztiválokra, minden évben megrendezte Vattay Dénes,
akinek szintén volt zenekara.
Fellépett itt többek között a
kanizsai Flamingó is. Még mindig előttem vannak Dénes sajátos kottái, amikből játszott.
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Aztán megemlíteném a dunántúli rendezvényeket. Szaporodtak,
mert kezdték megérteni az elvtársak, hogy nem lehet a határon megállítani az új zenei
irányzatot, így az nálunk is
gyökeret vert.
– Egy kőszegi fesztiválról
már történt említés egy zenésztársad részéről.
– Arra gondolsz bizonyára,
hogy ismeretlenek kissé „átalakították” a hangszereinket. Hát
volt ilyen is. S nekem az is
eszembe jutott, hogy játszott ott
egy nagyszerű soproni zenekar,
a Nautilus. Be kell vallanom,
előttünk jártak.
– Korábban említetted, hogy
Tunyogi Péter nem játszott az
úttörőzenekarban, mert még
nem volt akkor zenész. Jelezted,
hogy erre még visszatérsz…
– Azt hiszem hatodik osztályos lehettem, amikor Tunyogi

Zalatáj
– Mi ragadt meg benned
érzelmileg legjobban a zalaegerszegi időszakból?
– Nem érdemes szelektálni… Itt nőttem fel, nagyon jól
éreztem magam a bőrömben
Zalaegerszegen minden téren.
– Mindezt gondolom felerősítette az, hogy egy forradalmi
váltás történt a könnyűnek nevezett zenében…
– A rock and roll forradalmi
áttörést jelentett, főleg úgy,
hogy kezdetben tiltották. Annál
jobban kellett nekünk. Amikor
bekerültünk a KISZ-klubba,
Kerekes Gazsi már Budapesten
járt iskolába, onnét hozta a híreket. Akadt néhány disszidens
is, aki küldte haza a lemezeket.
Orbán Sanyi pedig két lábon
járó zenei lexikon volt, állandóan a Szabad Európát és a
Luxemburgi Rádiót hallgatta, s
jegyzetelt. Még a katonaságra

Kovács Kati is dicsérte a Cyklon játékát. Mellette Horváth Péter
„Dörge”.

Peti hozzánk került a Petőfiiskolába. Osztálytársam lett,
Tóth Jancsi pedig egy évvel
alattunk járt. A bátyja kiválóan
harmonikázott. Nekik magnójuk volt, nekünk lemezjátszónk.
Mint az Istenre, úgy néztek akkor arra, akinek volt ez, vagy
az, esetleg mindkettő. A legjobb csajozási lehetőségnek számított. Ott laktunk az egykori
zárdához közel, a József Attila
utcában. Feltettünk egy Cliff
Richard vagy Little Richard lemezt, kinyitottunk az ablakot, s
a leányok valósággal megbabonázva hallgatták a zenét.

sem gondolok vissza rossz szájízzel. Zalaegerszegre vonultam
be, s bár eléggé megismertem a
fogdaéletet, mégsem töröltem
ki az emlékeim közül.
– A sorkatonaság alatt zenélhettél?
– Kezdetben nem, de az eskü után igen. Aztán jött a csehszlovákiai bevonulás 1968-ban.
Elvittek bennünket három hónapra. Sikerült egy „művész
zászlóaljhoz” igazolni. A harci
eseményekben nem vettem részt,
s ott is alakítottunk egy zenekart; ketten voltunk egerszegiek és két pesti srác. Jártuk a
körleteket, főleg Nyitra környékén, s csatlakozott hozzánk egy
szovjet társulat is (énekesnőkkel). Hatalmas Volga kocsikkal
szállítottak bennünket. Akkor
jelent meg – ha jól emlékszem
– a Beatles Bors őrmester című
lemeze. Tóth Jancsi közben kitalált Egerszegen egy sajátos torzítót, Jimi Hendrix számokat játszottak, természetesen fúvós nélkül, hiszen nem voltam otthon.
– Aztán leszereltél…
– Ezt követően volt a már
említett két koncert, az egyiken
Frimmel Ági, a másikon Kovács Kati énekelt. Ekkor tanultam meg fuvolázni. Ugyanis Katinak van egy száma, a „Hull a hó
a kéklő hegyeken”, ami egy nagy
ívű fuvolaszólóval kezdődik. Apatóczki tanár úr, a zeneiskolából
adott egy hangszert, megmutatta a fogásokat, én meg a kert végében gyakoroltam szorgalmasan.
– S mit szólt ehhez Kovács
Kati? Végül is ő már akkor
sztár volt Magyarországon…
– Kezdetben csak zongorakíséretet akart. Aztán meghallgatta a zenekart. Szinte lement hídba.
– Annyira szenvedett?
– Ellenkezőleg… Nagyon
felkészültünk a számaiból. Rendkívül lelkesített bennünket,
hogy Katit kísérhettük. Kerekes
Gazsit akkor már felvették a
Zenekonzervatóriumba.
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– Egyre inkább érlelődött
bennetek, hogy elmentek, szerencsét próbáltok a fővárosban…
– Igen.
– Ez a továbblépés igénye
volt?
– Részben. Másrészt Kerekes Gazsihoz nagyon ragaszkodtunk már. Ugyanakkor Orbán Sanyi (Hota) is már irányba indult. A vendéglátóiparon
kívül a Zalai Táncegyüttesnél
korrepetitor szerepkört töltött
be, sőt a felesége révén a családi szertartásoknál is zenélt.
Gondár Lala is megnősült, s
búcsút vett a zenekartól. Én a
házasságkötés után is zenéltem
tovább. Sőt, még csak utána
zenéltem igazán. Volt olyan év,
amikor 368 koncertünk volt az
Old Boyssal.
– S még ma is aktív vagy…
– Sőt, orvosi papírom van
arról, hogy zenélnem kell!
– Most viccelsz?
– Nem! Negyven éve vagyok asztmás. A tüdőkórházban
panaszkodtam a főorvosnak,
hogy ez tűrhetetlen állapot. Mit
gondolsz, mit mondott?
– Nem vagyok tüdőgyógyász…
– Magának énekelnie kell
és játszani jó mélyhangú fúvóshangszeren! Egész eddigi életemben ezt csináltam, főorvos
úr! – mondtam neki.
E.E.
(Folytatjuk)
(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres Katalin történésznek azért a segítségért, hogy a múzeum birtokában lévő egykori Cyklonfotókat szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy megosztották velünk és olvasóinkkal az egykori felvételeket. S
köszönet jár mindazoknak is,
akik ugyancsak archív fotók segítségével teljesebbé teszik sorozatunkat.)

Ezt a Cyklon-fotót még nem közöltük… Balról Kerekes „Gazsi”, Orbán Sándor „Hota”, Tóth János és Krecsár Péter.
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Natúrparkban gondolkodnak
Pacsán alakulhat meg az egyesület
Natúrparkot kívánnak létrehozni Zalában. Megyei szinten
ez lenne az első, míg országosan a tízedik tájszintű együttműködés. Az önkormányzatok
és helyi közösségek a természeti és kulturális értékek
megőrzése, fejlesztése céljából
fogják létrehozni a Zalai-Balaton Natúrpark Egyesületet. A
két éve felmerült kezdeményezés legújabb egyeztetése
március 2.-án volt Gyenesdiáson, a Természet Háza Látogatóközpontban.
Elhangzott, hogy a Keszthelyi-hegység, a Nyugat-Balaton
térsége számos természeti és
kulturális értékkel rendelkezik.
A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag
területein létrehozott tájszintű
együttműködés. Kiss Gábor, a
Hermann Ottó Intézet szakmai
tanácsadója kiemelte: egyrészt
táji léptékű, közösségi alapú

kezdeményezésről van szó, aminek középpontjában az adott
térség értékei állnak. Másrészt
természeti-, táji-, és kulturális
örökségről, melyek az ott élő
közösségek a boldogulását hivatottak szolgálni.
Zalában úttörő kezdeményezés, hogy natúrpark létesüljön. Ezért gyűltek össze a
térség mintegy 25 településének és egyéb közösségének
képviselői a Természet Házában. Dancs Zoltán, Zalaszentmárton polgármestere kiemelte,
a natúrpark egyesületi formában működő szervezet, melyhez miniszteri elismerés szükséges. Ha létrejön ez az együttműködés, sok fejlődési lehetőség nyílik. Hozzátette: a Balatontól 20-30 kilométerre, Zala
megyében nagyon sok olyan
település van, amely értékkel
rendelkezik, de nem tudja bemutatni, mert nincs meg hozzá
a szervezeti keret, nincsenek

Az akció a megjelenéstől március 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Manninger Jenő (balról) jó kezdeményezésnek tartja a natúrpark létrehozását.

meg hozzá a pályázati lehetőségek, ha nem fognak össze. Ez
egy összefogás ebből a célból.
Jó kezdeményezésnek tartja
a natúrpark létrehozását Manninger Jenő. A térség országgyűlési képviselője, miniszteri
fejlesztési biztos kiemelte,
hogy a kezdeményező önkormányzatok, egyesületek min-

dent megtesznek a tájvédelemért és a táj fellendüléséért.
Elmondta: a natúrpark segíthet
abban, hogy megőrizzük a
tájnak az értékeit, hisz ez a
célja egy natúrparknak, a természeti értékek, a kulturális értékek megőrzése és ezzel együtt
természetesen a vidékfejlesztés.
Számos kormányzati és uniós
program van ezt illetően, de a
natúrpark is segíthet ezen.
A találkozón megvitatták az
egyesület alapszabályának tervezetét. A mintegy 25 település
feladata az, hogy helyi szinten
is megerősítsék a csatlakozást.
Ezt követően április 19-én,
Pacsán alakulhat meg a ZalaiBalaton Natúrpark Egyesület.
Ez a civil szervezet kezdheti
meg a szükséges tanulmányok
elkészítését, melyek az alapjai
a natúrparknak.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

39900 Ft

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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A riválisokat oda-vissza legyőzték
Megérdemelten lett bajnok a ZTE ZÁÉV
A bajnokság befejezése
előtt két fordulóval már bajnok
lett a ZTE ZÁÉV szuperligás
női tekecsapata. A hölgyek
magabiztosan lettek aranyérmesek, a riválisokat mindanynyiszor legyőzték.
– Az esély a szezonkezdés
előtt már megvolt, hogy előbbre tudunk lépni a második helyről – vélekedett Baján János, a
ZTE ZÁÉV edzője. – A Rákoshegyi VSE első csapata gyengült. A másik riválisunk, az
Ipartechnika Győr játékoskerete viszont erősödött. A bajnokság elején azt mondtam, hogy
inkább kell riválisnak tekinteni
a győrieket. Ennek ellenére
mindkét ellenlábasunkat odavissza megvertük, ami döntőnek bizonyult a bajnoki cím
szempontjából. Olyan csapatoknál botladoztunk, amelyek
nem a bajnoki címért szálltak
harcba az idény során. Ez is
belefért, mivel riválisaink is
hullajtottak pontokat. A tavaszi
idényben a Győrt hazai pályán
vertük meg. A bajnoki címün-

Magabiztosan szerezték meg az aranyérmet.

ket a Rákoshegyi VSE otthonában biztosítottuk be.
A ZTE ZÁÉV szakvezetője
elmondta: sokat jelentett, hogy
az idei bajnokságban bővebb

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

kerettel gazdálkodhatott, több
játékos állt rendelkezésére. A
sérülések, betegségek is elkerülték a csapatot.
– A bajnoki címet teljes
mértékben megérdemeljük, mivel két botlást leszámítva magabiztosan hoztuk a mérkőzéseinket – folytatta Baján János.
– A csúcsrangadón, a Rákoshegy I. ellen 3:0-ás hazai vezetésnél sem estünk kétségbe.
Számítottunk arra, hogy a fő-

Lapunk
legközelebbi 2018
nyomtatott
száma
2018. április 19-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

városiaknál az első körben a
három legjobbjuk szerepel.
Utána jöttek a mi legjobb dobóink közül ketten, s magabiztosan hozták a meccspontot.
A harmadikért nagyon meg
kellett küzdenünk, de megérte,
mivel az már a bajnoki címet
jelentette. Számomra is nagy
élmény az aranyérem, mivel
felnőtt csapattal ez az első bajnoki címem.
(b)
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„A kereszténységet komolyan kell venni”…
Dr. Márfi Gyula napjaink fenyegető veszélyeiről is beszélt Egerszegen
A Zala Megyei Kormányhivatal által életre hívott Megyeháza klub dr. Márfi Gyula
veszprémi érseket látta vendégül március 8-án. Szemes Béla,
a klub vezetője és dr. Sifter
Rózsa megyei kormánymegbízott köszöntötte az egyházi
méltóságot, akinek „A keresztény hitélet gyakorlásának helyzete a mai magyar társadalomban” című előadása számos történelmi, irodalmi és bibliai utalásokkal bővítve vetítette a közönség elé napjaink egyik
aktuális problémáját.
Az érsek atya 1943-ban született a Zala megyei Pördeföldén, és mint utalt rá, mindig is
hitt a keresztény tanításban,
amely átszövi életünk számos
pontját, így az emberi kapcsolatokat, a napi tevékenységek
sorát, a művészetek világát.
„Azt lehetett hallani, hogy a
papok butítják az embereket” –
e mondattal indította az est sokakat érdeklő témáját, a Magyar Püspöki Konferencia tagja. Ezt cáfolva világított rá a
kereszténység, valamint közvetve a papok életünkre tett
pozitív hatásaira, köztük az emberek kellő kibontakozásával, a
családok fontos szerepével,
eredetével, utóbbit bibliai alakokkal érzékeltetve. Mint mondta, Jézusnak nem volt szüksége
hazára, de ő hűséges maradt
Izraelhez. A hazaszeretet nem
polgári szokás, keresztényi feladat, amellyel vezérelve telepedtek le őseink a Kárpát-medencében. Tamási Áron szép
gondolataival folytatta: „Azért

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. A
kereszténység fellelhető abban
is, hogy Magyarország elismert
ország lett Európában. Fontos
szolgálatot tett a fennmaradást
segítve, hiszen megtanította
őseinket az állattenyésztésre, a
szerzetesek által a növény,
szőlő, fűszer-és aroma növények termesztésére. A kereszténységtől származik az adott
kor minden tudománya, a hét
szabad művészet, iskolák, árvaházak, kórházak, valamint a
hittan oktatása. A magyar nyelv
gazdagsága is ide vezethető
vissza, melyet a Bibliából idézve támasztott alá a neves vendég, így a „paradicsomi állapot”, „matuzsálemi kor”, „utánam a vízözön”.
Beszédében jelezte, hogy
Európa tele van magyar szentekkel, nagyjaink közül számos
uralkodó, egyházi vezető és
költő szentté avatása is történelmünk része, mint István király, Szent László, Árpád-házi
Szent Erzsébet. Kiemelte Zalaegerszeg számára oly fontos
egyházi személy, Mindszenty
József nagyságát, méltatta az
egyházban és az emberek életében betöltött több éves szerepét. Hangsúlyozta, hogy a világ egyházi köreiben magyar
vonatkozásban Mindszenty József személye jelenti a vallásosságot. Említést tett a csodálatos hatással bíró búcsújáró
helyeinkről, megemlítve köztük
Búcsúszentlászlót. Rávilágított
a magyar irodalom megteremtésében óriási szerepet játszó

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Dr. Márfi Gyula (balról) lélekemelő előadása a Biblia és jelenünk összefüggéseit taglalta.

Bibliára, amely fellelhető Vass
Albert műveiben vagy Ady verseiben. Napjaink nagyhatású
alkotásai, mint az István, a király, a Magyar mise, valamint a
néplélek alkotta népdalok is a
hit hatására íródtak.
Váci Mihály hívő, proletár
családban nevelkedett, majd
ateista, kommunista világba keveredett, de költészetében megjelenik az igény arra, mely
szerint visszavágyódik abba a
világba, ahol olyan értékek vannak, mint a karácsony. „Csak
gondolok Reád: - agyam fagyos tekervényei /mit neoncsövek, felderengenek /reszketeg
piros fényével szelíden izzó/
betlehemi nevednek.” – idézte
a nagy költő Ave Mária című
versének sorait.
Az érsek felhívta a figyelmet gótikus stílusban épült
templomainkra, melyekre méltán lehetünk büszkék, közülük
kiemelve a türjeit és a keszthelyit. Szobrok, stációk, ipar-

művészeti remekek és palástok
készültek liturgikus célból. Számos festmény adja vissza a kereszténység egy-egy mozzanatát, így a Jézus születése,
Angyali üdvözlet, Mária és a
kis Jézus. Isten dicsősége, emberek lelkisége és hite által
inspirált életutak, alkotások
szerte a világban a kereszténység hatására születtek és születnek ma is.
Dr. Márfi Gyula hangsúlyozta, hogy a kereszténységet
komolyan kell venni, különösen napjainkban van nagy jelentősége, amelynek aktualitását az Európát támadó migráció
adja, fenyegetve a keresztény
kultúrát és hitünket.
A lélekemelő gondolatokat
közvetítő találkozó gazdag művészeti, történelmi, irodalmi és
zenei tartalommal bíró perceit
követően a hallgatóság soraiban felmerült kérdések megválaszolása következett.
Török Irén

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!

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