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Elérhetõségeink:

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

Az április nyolcadikai vá-
lasztás cáfolt sok tévhitet, le-
leplezett számos hazugságot, s
több tanulsággal is szolgált.
Többek között:

– Megdőlt az az állítás, mi-
szerint a magas részvétel csak
az ellenzéknek kedvezhet.

– Nem volt kormányváltó
hangulat, sokkal inkább ellen-
zékváltó.

Cáfolt tévhitek, leleplezett hazugságok
Választás után…

– A jelenlegi ellenzék nem
hogy képtelen lenne kormá-
nyozni, még egy normális el-
lenzéki szerepkör betöltésére is
alkalmatlan. Ráadásul vezetői-
nek egy része a politikai kul-
túra legelemibb szabályait sem
képes betartani.

– Önmagában kevés So-
ros György és Simicska La-
jos pénze az ellenzéknek,

ha nincs hiteles politikai
stábjuk.

– A rendszerváltás után elő-
ször fordult elő, hogy egy
párt(szövetség) egymás után
harmadszor kapott felhatalma-
zást kormányalakításra. Rá-
adásul kétharmados többséggel.

– Magyarország lakosságá-
nak döntő része reálisan gon-
dolkodik a tömeges beván-
dorlás veszélyeiről.

– A fölényes győzelem nem
altathatja el a választást meg-
nyerő pártszövetséget, gondo-
lok itt személyi ügyekben a
szükséges tanulságok levonására.

S most folytatódhat (kez-
dődhet) a munka. Mert április
nyolcadikán ugyan itthon meg-
nyerte a választást a Fidesz-
KDNP, de kezdődik (folytató-
dik) a politikai harc a nemzet-
közi porondon. S itthon is szá-
míthat további aknamunkára.

E.E.

Zala megyében ugyanaz a három politikus szerzett
mandátumot, aki eddig is képviselő volt a Fidesz-KDNP
színeiben.

1. sz. választókerület (Zalaegerszeg): Vigh László
2. sz. választókerület (Keszthely): Manninger Jenő
3. sz. választókerület (Nagykanizsa): Cseresnyés Péter

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Teljes testi-lelki feltöltõdésre vágyik?
Látogasson el a Hévízi Tófürdõbe!

A tavasz a megújulás, a természet
újjászületésének az idõszaka, a Hévízi-tó is új életre kel.

Párafelhõben megcsillanó napsugarak között ringatózva,
a hideg és meleg áramlatok váltakozásával
új energiák szabadulnak fel a testünkben,

ezáltal nem csak a természet, de a szervezet is felpezsdül.
Festetics Fürdõházunk terápiás részlege pedig kényeztetõ,

frissítõ masszázsokkal, hévízi testkezelésekkel
biztosítja a teljes relaxációt.

A tavaszi fáradtság már a múlté,
használja a természet adta energiát!

Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

+36 83 342 830

spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Mintegy 3 milliárd forintos
beruházással, 100 új munkahe-
lyet teremtve bővíti zalaeger-
szegi Flexautóipari gyárát a
(korábban Flextronics) – jelen-
tette be áprilisSzijjártó Péter
hatodikán a zalai megyeszék-
helyen.

A külgazdasági és külügy-
miniszter közölte: az amerikai
gyökerű cég beruházásához a
magyar kormány 769 millió
forintos vissza nem térítendő
támogatást biztosít. A fejlesz-
tésnek köszönhetően a szeg-
mensben a legmodernebbnek
számító felületkezelő technoló-
giát tud bevezetni a cég, hoz-
zájárulva ezzel a Magyarorszá-
gon vezériparágnak számító
autóipar beszállítói kapacitá-
sának bővítéséhez.

Szijjártó Péter arra hívta fel
a figyelmet, hogy az új tech-
nológiák bevezetése, „a mo-
dernkori ipari forradalom” a
kormányokat is versenyhely-
zetbe hozza, hiszen azok az
országok lehetnek sikeresek,
amelyek meg tudják győzni a
fejlődés zászlóshajóinak szá-
mító vállalatokat, hogy az adott
ország jelenti a legjobb hely-
színt a fejlesztésekhez. Ebben a
versenyben Magyarország „ko-
moly sikereket ért el az új
világgazdasági korszak beruhá-
zásainak ösztönzésében”.

Telephelyet és létszámot bővít a Flex Zalaegerszegen

A sikerességhez szükség
volt Európa legalacsonyabb
adóira, a felsőoktatás struktu-
rális átalakítására a műszaki,
informatikai, matematikai sza-
kok erősítésével, német mintájú
szakképzési rendszer bevezeté-
sére, vagy Európa legrugalma-
sabb munkajogi szabályozására
– fejtette ki a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy az
autóipar kiemelt jelentőségű
Magyarország számára, hiszen
a teljes ipari kibocsátás 28,8
százaléka ebből a szegmensből
származik, amely 175 ezernél
is több dolgozót foglalkoztat. A
magyar autóipari termékek
91,8 százalékát exportálja az
ország. Az autóipar termelési
értéke tavaly minden korábbi
rekordot megdöntve megha-
ladta a 8 ezer milliárd forintot,
de idén januárban is 10 szá-
zalékos növekedést mutatott.

Szijjártó Péter szerint Za-
laegerszeg az itt zajló innová-
ciós, járműipari és logisztikai
beruházások révén a modern-
kori ipari forradalom „frontvo-
nalába” került. Kiemelte az
önvezető és elektromos jármű-
vek tesztpályáját, az ország el-
ső 5G-s mobilhálózati rendsze-
rét, vagy a mindehhez kapcso-
lódó M76-os gyorsforgalmi
utat, amely Ausztriával és Né-
metországgal majd szintén

tesztkörnyezetként kapcsolódik
össze.

A Flex zalaegerszegi bőví-
tése kapcsán a miniszter arra is
kitért, hogy a Magyarországon
jelenlévő 1700 amerikai vál-
lalat a németek után a második
legnagyobb befektetői közössé-
get jelenti. Tavaly 17 százalék-
kal nőtt a magyarországi be-
ruházásaik értéke, és 10 nagy
amerikai befektetésről született
megállapodás. Idén a Flex már
a hetedik amerikai vállalkozás,
ezek összesen 1500 új munka-
helyet teremtenek 64 milliárd
forintnyi beruházási összeggel
– ismertette Szijjártó Péter.

Lang János, a Flex európai
és amerikai vállalatainak al-
elnöke arra hívta fel a figyel-
met, hogy szakértők szerint az
autóiparban a következő 5-10
évben nagyobb, forradalmibb
változások jönnek, mint az
elmúlt 50 évben történtek. Eb-
ben a folyamatban a Flex
egyfajta katalizátor, hiszen be-
szállítóként 16 országban 34
telephelyen gyárt autóipari al-
katrészeket több mint 450
autótípushoz.

Magyarországon 25 éve van
jelen a cég, az ország ma már

a legnagyobb európai gyártó-
bázisa.

Világszerte 12,5 ezer term-
ék fejlesztésében és gyártásá-
ban vesz részt, partnereik kö-
zött van a Google, a Lenovo
vagy a Nike. Több mint 30
országban 200 ezernél is több
munkavállalót foglalkoztat, kö-
zülük mintegy 20 ezren mér-
nökök.

Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz) elmondta: a
Flex Zalaegerszegen jelenleg
több mint 3000 embert foglal-
koztat, tevékenysége tökélete-
sen illik a városban zajló in-
novációs fejlesztésekhez. Ma
már nem a munkanélküliség
számít problémának a város-
ban, hanem az, hogy honnan
lesz elég munkaerő a fejlesz-
tésekhez, ezért is indított a vá-
ros 600 milliós beruházást egy
korszerű munkásszálló kiala-
kítására.

Kiemelte azt is, hogy a
kormány 8 évvel ezelőtti ígé-
retéhez híven 10 év alatt egy-
millió új munkahelyet teremt,
mostanra már időarányosan csak-
nem 800 ezer új álláshely jött
létre Magyarországon. (Forrás:
MTI)

Szijjártó Péter kiemelte: Zalaegerszeg a modernkori ipari forra-
dalom „frontvonalába” került.
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Kérek egy jogosítványt!
Új szerepet kapott a Zóna

Kevesen hittek benne, de
most már sokan örülnek annak,
hogy nem az enyészeté lett
Zalaegerszeg egyik városképi-
leg is meghatározó épülete, a
Zóna.

Egykor a megyeszékhely
egyik legforgalmasabb vendég-
látóhelye volt, aztán lehúzták a
rolót, hosszú évekig üresen állt.

A megoldást végül az je-
lentette, hogy az állam átvette a
várostól az épületet. Kilenc hó-
napig tartott a felújítás, mint
egy normális várandóság, s
megszületett a második kor-
mányablak a városban, ahol he-
lyet kapott a kormányhivatal
agrár- és vidékfejlesztési rész-
lege is.

Az épület megmentése igazi
csapatmunka volt – emelte ki
az április harmadikai átadáson
dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott, miután a kivitelező
képviselője, dr. Burján Richárd
készre jelentette a beruházást.
A kormánymegbízott hangsú-
lyozta: példaértékű volt az
összefogás a zalaegerszegi ön-
kormányzat megyei önkor-, a
mányzat kormányhivatal, a , az
állam Vigh Lászlóés ország-

gyűlési képviselő között. A
beruházás 364 millió forint ma-
gyar és 45 millió forint uniós
forrásból valósult meg.

Balaicz Zoltán polgármester
személyes emlékét is feleleve-
nítette az épülettel kapcsolat-
ban. Arról az időszakról be-
szélt, amikor még nem hiva-
talos ügyek intézése miatt
tértek be ide az emberek, ha-
nem ízletes konyhája vagy ép-
pen egy-egy hűsítő korsó sör
miatt.

Vigh László az értékmentés
fontosságát említette. Nem a
könnyebb megoldást, a lebon-
tást választották, hanem az épí-
tett környezetet óvták.

A szalagátvágás előtt Stró-
ber László apátplébános áldotta
meg az épületet, majd Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Ható-
ság elnöke mondott pohárkö-
szöntőt.

Április harmadikától tehát
már nem sört rendel a kuncsaft
a Zónában, hanem mondjuk
jogosítványt vagy új személyi
igazolványt kérhet. Vagy éppen
agrárügyekben segítik a kor-
mányhivatal munkatársai.

E.E.

A felirat maradt, a funkció változott… Balról dr. Pál Attila, a
megyei közgyűlés elnöke, Vigh László, Rigó Csaba, dr. Sifter
Rózsa és Balaicz Zoltán.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

(2002.11.28.)

(2003.01.16.)

(2003.02.27.)

Matekdoli előtt

A kórus és a szólista

Nyomós érv

– Megkínálhatom egy marihuánás cigivel tanár úr? Nekem

bevált…

– Nem értem, miért ilyen szkeptikus Kovács szaki, hiszen az

EU-ban is annyi mákos gubát ehet, amennyi csak magába

fér!...

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív fog-

lalkoztatási paktum meg-
valósítása elnevezésű pro-
jekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érde-
kében közel 963 millió forint
támogatási összeget hasz-
nálhat fel 2021. június vé-
géig.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében je-
lentős inaktív réteg nem je-
lenik meg a munkaerő-pia-
con. A foglalkoztatási pak-
tum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradá-
sának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdők-
nek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolá-
si díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást he-

lyettesítő támogatásban ré-
szesülőknek. Továbbá vár-
ják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott mun-
kaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelent-
kezését is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkoz-
tatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány szoro-
san együttműködve biztosít-
ják a munkaerőpiaci szol-
gáltatásokat, folyamatos kap-
csolatot tartanak az ügy-
felekkel, illetve tanácsadá-
sokat (munka, -pálya, -ál-
láskeresési), mentori szol-
gáltatásokat nyújtanak ré-
szükre.

A célcsoport támogatá-
sához kapcsolódó program-
rész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első kép-
zésbe vonással, augusztus-
tól pedig foglalkoztatási tá-
mogatásokat is tudtak igény-

Fotó: Zala megyei foglalkoz-
tatási paktum kiadványa

be venni a munkáltatók, vál-
lalkozók és az ügyfelek.

Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támo-
gatásokra.

2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpia-
ci szolgáltatásban, akik kö-
zül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támo-
gatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizs-
gával zárták a tanfolyamot.

A közeljövőben új kép-
zések is indulnak, a tá-
mogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályáz-
hatnak a munkaadók.

-------------------------------------

ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió
forint

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-

00001

www.zalapaktum.hu

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.

A környezet és a közmûvek nem sérülnek,

az eredeti állapotot visszaállítjuk,

a terület késõbb bármilyen célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu
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Volt egyszer egy Cyklon (8.)
2018. április 19.

Horváth Péter „Dörge”: – A Cyklon valami újat hozott a fúvó-
sokkal Magyarországon.

A Cyklon 1970-ben. A kép jobb szélén Horváth Péter „Dörge”,
balról Tóth János Rudolf. Mindkettőjükre lecsapott a Kex
együttes.

Amikor még élt „Tunyó”... Jobbról Tóth János, Tunyogi Péter,
Horváth Péter, Kerekes István és Karsay László.

Vannak, akik úgy vélik,
hogy a megszépítő messzeség
átír bizonyos értékeket. Ez sok-
szor előfordul, de nem mindig.

A zalaegerszegi ze-Cyklon
nekarral kapcsolatban nem ér-
kezett ilyen kritika. Jó zenekar
volt, valóban.

S miért nem lett még sike-
resebb? Ennek több oka is le-
het. Feltételesen írom, mert nem
vagyok szakértő. Csak egy
olyan újságíró, aki szereti és
makacsul ragaszkodik szülővá-
rosa értékeihez, legyen az a
sport, a kultúra, vagy a tudo-
mány területén. Vagy „csak” az
egyszerű emberek értékteremtő
közössége. Túl vagyunk már
sok részen, s riportalanyaim ar-
ról győznek meg, hogy a to-
vábblépés egyik oka talán a

kishitűség volt. Voltak, akik nem
bíztak magukban, s féltek a fő-
városi darálótól.

Akik pedig a továbblépés
reményében elmentek Zala-
egerszegről, azokra lecsaptak a
budapesti zenei fejvadászok.
Mert nagyon jól tudták, hogy a
Zalaegerszegről érkezett fiúk
nem zenei analfabéták.

Bizony, nem voltak azok, s
ezt bizonyították is. Mint pél-
dául ,Horváth Péter „Dörge”
aki sikeres pályafutást mondhat
magáénak. Az előző részben őt
faggattuk, s még nem értünk
beszélgetésünk végére.

– Ott hagytuk abba, hogy a
tüdőgyógyász főorvos azt aján-
lotta: játsszál többet fúvós
hangszeren, az jót tesz az aszt-
mádnak…

– Humoros szituáció volt. A
doktor úr nem tudta, hogy
egész életemben ezt tettem. Ta-
lán már nem is élnék zenélés
nélkül. Amúgy érdekes dolog
ez, ha belegondolsz. Mindenki
vesz levegőt, de nem fújja ki
igazán, s a mérgező anyagok
bentmaradnak a tüdőben.

– Törvényszerű volt, hogy
szétessen a Cyklon?

– Azt hiszem, hogy igen.
Szétkaptak bennünket rende-
sen. Jó lett a zenekar. Ahogy el-
mentünk Egerszegről, fél év
múlva már azt vettük észre,
hogy nagyon sokan járnak a
klubunkba. Az Illés, az Omega,
a Bergendy együttes tagjai jöt-
tek megnézni a vidéki fiúkat.

Nagyszerű volt a hangulat, sor-
ban állás a belépésnél. A pesti
közönség vevő volt a Cyklon
zenéjére.

– Minek köszönhető ez?
– A Cyklon valami újat ho-

zott a fúvósokkal. Ez a stílus
szokatlan volt ebben a műfaj-
ban Magyarországon. Sokat
köszönhetünk Karsay „Papá-
nak”, aki korábban csak voká-
lozott. Sorban kaptuk a meg-
hívásokat az Illés, az Omega, a
Bergendy klubba előzenekar-
nak. Egy disszidálás változtatta
meg az életünket. A Kex együt-
tes akkor nagyon menő banda
volt. Baksa-Soós János elment
külföldre, ahogy akkor mond-
ták, disszidált. Ezt követően
Tóth Jancsit, s engem hívtak az
együttesbe. Bevallom, nem tud-
tunk ellenállni. Tunyogi Péter
egy ideig maradt, de később őt
is elszipkázta a Beton zenekar,

aztán Schuster Lóránt. Ez azt
bizonyítja, hogy ugyan „fel-
mentünk” Budapestre, de nem
kallódtunk el. Valljuk be őszin-
tén: Egerszegen nem volt elő-
relépési lehetőség. Az itthon
maradtak is álmodoztak kar-
rierről, de nem volt bátorságuk
belevágni a fővárosi életbe.

– S most térjünk vissza hoz-
zád! Veresegyházán élsz…

– Papíron nyugdíjas vagyok,
de továbbra is zenélek. Talán
csak ketten vagyunk ilyen stá-
tuszban Tóth Jancsival az egy-
kori Cyklonból.

– Mint említetted, most is
zenélsz…

– A Gödöllői és a Veres-
egyházi Fúvószenekarban. Büsz-

ke vagyok arra, hogy idén is
szerepeltem a Volt-fesztiválon.

– Tóth János nem szereti a
nyilvánosságot. Hol zenél je-
lenleg?

– Úgy tudom, hogy most a
Magyar Atom zenekarban.

– Sajnálnám, ha őt nem tud-
nánk megszólaltatni…

– Ehhez nem tudok hozzá-
szólni…

– Köszönöm, hogy segítsé-
günkre voltál!

– Ez természetes!
***

Megkeressük Tóth Jánost
is, hogy megszólaltassuk a
Cyklon együttes pályafutásával
kapcsolatban.

Addig is emlékezzünk arra
a zenekari tagra, aki már nincs
közöttünk. Tunyogi Péterről
van szó.

Péter Anonymusa győri együt-
tesben kezdte zenei pályafutását
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1963-ban. Ezt követően a za-
laegerszegi dobosa, ké-Cyklon
sőbb gitárosa volt, majd Bu-
dapesten a és aSpirál Beton
együttesben énekelt. Vikidál
Gyula kiválása után 1979-ben a
P. Mobil énekeseként lett iga-
zán közismert előadó. A zene-
kar szinte összes nagylemezét
az ő hangja fémjelzi. Két évig
együtt dolgozott a legendás gi-
tárossal, Bencsik Sándorral és
Cserháti István orgonistával is.
A P. Mobil 1985-ben leállt, a
zenekar nélkül maradt énekes
külföldre ment vendéglátózni.
1991-ben újra feltűnt a magyar
zenei életben és megalakította a
Tunyogi Bandet, amelynek kon-
certjein főként P. Mobil-dalok
hangzottak el. A P. Mobil 1994-
ben visszatért, de a Tunyogi
Band párhuzamosan tovább mű-
ködött. Ez Schuster Lóránt rosz-
szallását váltotta ki, ezért Tu-
nyoginak 1997-ben el kellett
hagynia a P. Mobilt. Később
azonban többször is vendégsze-
repelt, utoljára 2007-ben a Tu-
nyogi Évek turnén, amely azon-
ban éppen az ő rosszulléte
miatt két koncert után véget ért.

1997-től a Tunyogi Band
neve Tunyogi Rock Band
(TRB) lett, és saját dalokat is
elkezdtek írni, bár a P. Mobil-
slágerek is műsoron maradtak.
Olyan sikeres dalok és lemezek
születtek, mint A tegnap ittha-
gyott Szárnyakon szédülő, a , a
Boszorkányrepülés vagy az
Öregesen. 2008-ban Zeffer
András több volt P. Mobil-tag-
gal együtt megalapította a
Mobilmánia együttest, melynek
Tunyogi egyik énekese lett.

Tunyogi Pétert 2005-ben
gerincdaganattal operálták. Ez-

után egészségügyi állapota hol
jobb, hol rosszabb volt. 2008.
november 1-jén egy koncert előtt
összeesett, súlyos fejsérülést
szenvedett, majd több napon át
mesterséges kómában tartották.
November 9-én hunyt el.

E.E.
(Folytatjuk)

(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres Ka-
talin történésznek azért a se-
gítségért, hogy a múzeum bir-
tokában lévő egykori Cyklon-
fotókat szerkesztőségünk ren-
delkezésére bocsátották közlés

A P. Mobil zenészeként… A hátsó sorban középen Tunyogi
Péter.

céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy meg-
osztották velünk és olvasóinkkal
az egykori felvételeket. S köszö-
net jár mindazoknak is, akik
ugyancsak archív fotók segítségé-
vel teljesebbé teszik sorozatunkat.)

A régi zalaegerszegi zeneiskola a Pázmány Péter utcában. Itt
kapták a zenei alapokat a későbbi Cyklon zenekar tagjai. (Ma
már nem létezik ez az épület.)
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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

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

A Mura Program mezőgaz-
dasági fejlesztései mellett a tu-
rizmus lehet a térség jövőjének
záloga – szögezte le Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
(Zala megye 3. sz. választóke-
rület, Nagykanizsa – a szerk.)
beszélgetésünk elején.

– Mi a Mura Program leg-
fontosabb üzenete Ön szerint az
ország e térségében élők
számára?

– A Mura Program e térség
történetében az egyetlen olyan
átfogó fejlesztési terv, amely az
itt élő emberek boldogulásával
és a települések fejlődésével
foglalkozik, az itt élők életét
kívánja támogatni már rövid
távon is, de 10-15 éves táv-
latokba tekintve. Soha nem volt
még ehhez fogható program,
ezért ennek sikere valóban e
térségben élők számára komoly
téttel bír. Hiszen a célkitűzése a
helyi, vidéki gazdaság újra-
megerősítése, a megélhetési le-
hetőségek fejlesztése, ezáltal a

Murafölde értékei
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

térség népességmegtartó erejé-
nek növelése. Számomra az a
legfontosabb, hogy az itt élő
emberek megtalálják a megél-
hetésüket, a boldogulásukat, és
az, hogy a külső szemek meg-
lássák azokat az értékeket,
amelyek minket jellemeznek.

– Mi a célja a programnak, mi-
ként tudná jellemezni a lényegét?

– Az a cél, hogy a Mura
Programon keresztül mind a
mezőgazdasági, mind a turisz-
tikai területet az együttműkö-
dés jellemezze. A Mura Prog-
ram miniszteri biztosaként fel-
adatom, hogy olyan összefo-
gást teremtsünk, melyhez a tér-
ségből minél több szereplő
képes kapcsolódni a háztáji
termelőtől, a feldolgozón át
az értékesítőig. Mindezt egy,
„Mura” márkanév alatt, magas
minőségben. A bogyós és a
különlegesebbnek számító gyü-
mölcsökön túl foglalkozunk a
gyógynövénytermesztéssel és
feldolgozással, mely a kisebb

önkormányzatoknak jelenthet
megoldást. Természetesen ma-
gasabb hozzáadott értékű ter-
mékeket, zöldségeket, húské-
szítményeket is szeretnénk, ha
találunk vállalkozó kedvű em-
bereket. Fontos, hogy ezek a
termékek a majd ide érkező
turisták számára is fogyaszt-
ható termékeket, megvásárol-
ható ajándékokat jelentsenek.
Itt beszélhetünk a vidék és a
város együttműködéséről is,
hisz a vidék adja a termelést és
feldolgozást, míg a város adja a
technológiát, az értékesítést és
a logisztikát.

– Említette a turizmusfej-
lesztést. Mire építenék Mura-
földe turizmusát?

– Elsősorban a természeti
értékekre és az élményre sze-
retnénk építeni. Annak érde-
kében, hogy a figyelmet ráirá-
nyítsuk Muraföldére, minden-
képp szükség van egyedi, él-
ményt nyújtó attrakciók tele-
pítésére a térségben. Erre már
komoly tervekkel rendelke-
zünk, az elmúlt hónapokban
kidolgoztunk egy több mint 25
milliárd forint összértékű fej-
lesztési stratégiát, itt a támo-
gatási döntésre várunk a kor-
mány részéről. Ha ezek a fej-
lesztések megvalósulnak, akkor
nagy esélyünk van rá, hogy
Muraföldét néhány éven belül
egy lapon fogják említeni olyan
nagy hagyományokkal rendel-
kező turisztikai célpontokkal,
mint a Balaton-felvidék, a
Fertő-tó vagy a Dunakanyar.
Emellett fontos szerepet szá-
nunk a gasztronómiának. Ter-
mészetesen ahhoz, hogy ez egy
valódi célterületté összeálljon,
szükséges a helyi infrastruktúra
hálózat fejlesztése is. Sokat
dolgozom ezért, és azért is,
hogy elérjük, a kormányzat

Muraföldét kiemelt turisztikai
térséggé nyilvánítsa. Ez továb-
bi nagyon jelentős fejlesztési
forrásokat jelentene. Vannak
azonban már konkrétumok is,
hisz megvalósítás alatt áll a
Zalaerdő 1 milliárd forint ér-
tékű kisvasút fejlesztése, ami
fontos turisztikai vonzerő, il-
letve a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park is egy újabb szür-
kemarha- és bivalytelepet hoz
létre a Mura mentén, Letenye
térségében, ami például a kis-
gyermekes családok számára je-
lenthet kikapcsolódást. Ugyan-
akkor ez a fejlesztés a már
említett gasztro alapanyag elő-
állítást is segíti, tehát a prog-
ram pillérei itt látható módon
összeérnek. Úgy gondolom,
hogy a munka az elmúlt idő-
szakban szépen elindult, és
nemsokára ennek komoly lát-
ható és kézzelfogható ered-
ményei is lesznek.

Cseresnyés Péter dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
terrel. A távlati jövőt is biztatónak látják.
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A területén üzemelőLenti Gyógyfürdő

I. számú büfébe

szakácsot, konyhai kisegítőt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Magyarország minden te-
kintetben felkészült arra, hogy
az autóipar hagyományos kor-
szakát követően a digitális
autóipari korszakban is a leg-
sikeresebb legyen Európában –
jelentette ki a külgazdasági és
külügyminiszter április 6-án
Zalaegerszegen.

Szijjártó Péter a 45 milliárd
forintos beruházással készülő,
önvezető és elektromos autók
tesztelésére is alkalmas jármű-
ipari próbapálya megtekintése
kapcsán beszélt arról, hogy
Európában is egyedülálló mó-
don a zalaegerszegi pályán
nemcsak városi és közúti teszt-
környezetben lehet majd vizs-
gálni a járműveket. Ausztriával
és megállapodvaSzlovéniával

„A zalai Szilícium-völgyben”
határon átnyúló tesztutakat is
biztosítanak a fejlesztőknek,
így a határt keresztező infrast-
ruktúrában is tesztelhetik az
autókat.

A miniszter úgy vélekedett:
„a világban zajló modernkori
ipari forradalmat az autóipar
vezényli” az önvezető és elekt-
romos autók fejlesztése révén.
Magyarország az új autóipari
korszak sikereinek alapját is
megteremti, ennek egyik fontos
eleme a zalaegerszegi teszt-
pálya, amely 2020 elejére ké-
szül el teljesen.

Az új autóipari technoló-
giákban is érdekelt legnagyobb
német fejlesztő vállalatok, mint
a , a vagy aBosch Continental
Thyssen-Krupp már magyar-

országi fejlesztési tevékenysé-
get is folytat – tette még hozzá.

Az MTI kérdésére Szijjártó
Péter azt is elmondta: jelenleg
150, a világon vezető autó-
gyártóval, alkatrészbeszállító-
val vagy informatikai céggel
folynak tárgyalások a zalaeger-
szegi tesztpálya igénybevételé-
ről. Egy másik kérdésre úgy
fogalmazott: a zalai létesít-
ménynek köszönhetően Zala-
egerszeg „a globális járműipari
forradalom frontvonalában van”.

Vigh László országgyűlési
képviselő, a tesztpálya minisz-
teri biztosa felidézte, hogy két

évvel ezelőtt jelentették be a
tesztpálya építését, tavaly má-
jusban pedig Orbán Viktor
miniszterelnök jelenlétében tet-
ték le az alapkövet.

„Japán munkatempóban”
március végére elkészült az
első technikai épület, továbbá
két pályarész aszfaltozása, il-
letve készül a fogadóépület.
Egy komplett „okosváros” is
épül, ahol utak, járdák, lámpák
és épületek között tesztelhetik
majd a járműveket a „zalai
Szilícium-völgyben” – fogal-
mazott a képviselő. (Forrás:
MTI)

Vigh László a tesztpályáról tájékoztatta Szijjártó Pétert.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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május 01.-től - május 06.-ig
a Vörösmarty Általános Iskola mellett

Idei műsorunkban sok újdonságot láthatnak.
Fiatal, tehetséges, dinamikus artistaművészek mutatkoznak be:

lábzsonglőr, egykerekű bicikli akrobaták,
egyensúlyozás a guruló hengereken, focilabda zsonglőr.

Vidámságról, humorról a tehetséges Johnny bohóc gondoskodik.
A Monte Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Fesztiválján Bronz Díj nyertes5. NEW GENERATION
ugródeszka akrobatákat láthatják az EXIT Cirkusz porondján!

A gyerekek találkozhatnak kedvenc mesehőseikkel.
Papagáj show, egyedülálló, különleges, okos és vicces lovas produkció.

Sztárvendégünk: Rafaela Honden és ,,hófehér farkasai ”.

EXIT CIRKUSZ 2018'  ÚJ MŰSOR!!
,,KÉSZ CIRKUSZ!”

LENTI

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
A premier napon a belépő csak: 1.500 Ft / fő a lelátóra!

Ne feledjék:  EXIT Cirkusz = kijárat a mindennapokból!

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32.
www.exitcirkusz.hu

Keressen a Facebookon: Exit Cirkusz.
!Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről

,,Likold ” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt

Előadások időpontjai:
Kedd, május 1.: 18.00 órakor
Szerda: 18.00 órakor
Csütörtök: 18.00 órakor
Péntek: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 órakor

Elterjed bizonyos körökben
a városban az a hír, hogy
megvettek. Ezért nem foglal-
kozom közel egy éve a ZTE
FC-vel.

A hír kacsa. Egyrészt azért,
mert nem szoktak megvenni.
Azért, mert nem tudnak. S ezt
jól tudják azok, akiknek ezt
tudniuk kell.

Másrészt: ha lenne is erre
pénzük, bizonyára épkézláb
labdarúgóra költenék inkább, s
akkor nem ott állna a csapat,
ahol áll.

A hallgatásnak prózaibb
oka van. Egy éve annak, hogy a
klub vezetőjétől eléggé dör-
gedelmes hangú levelet kap-
tam, amelyben arra kért: ha se-
gíteni nem tudok, legalább nem
bántsam a csapatot. A „bántás”
az volt, hogy kritikát fogal-
maztam meg a gyenge sze-
replés miatt.

Egy év is eltelt azóta. Va-
lóban: egyetlen szót nem írtam
a ZTE-vel kapcsolatban. A ZTE
szereplése azonban nem lett

Nem bántom…

A csapat vergődik, a nézők elfogynak.

A Budaörs elleni hazai vereség (1-2) után kieső helyen áll a ZTE.

jobb. Pedig nem „bántottam” a
csapatot.

Csak szurkoltam néma le-
venteként. Előbb a felkerülé-
sért, aztán a középmezőnyben
való megkapaszkodásért.

Most pedig az NB II-ben
maradásért… Ugyanis kieső he-
lyen áll a ZTE!

Április 12-én írtam Végh
Gábornak, a ZTE FC többségi
tulajdonosának, interjút kértem
tőle. Válasz nem érkezett.

Azóta csend van. Ám Paul
Simon és Art Garfunkel nagy-
szerű száma óta tudjuk, hogy a
csendnek is vannak hangjai.

E.E.
Közvetlenül a cikk nyom-

dába kerülése előtt megérkezett
Végh Gábor válasza. Ebben
arról értesít, hogy jelenleg
minden energiáját a csapat jobb
szereplésének elősegítésére kí-
vánja fordítani. Véleménye
nem változott: „bajban ismered
meg ki a barátod (szurkolód).”
A bajnokság befejezése után a
Zalatáj rendelkezésére áll.
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