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Építeni annyit tesz, hogy hi-
szünk a jövőben. Olyan történet
részeseiként vagyunk itt, ami
400 évvel ezelőtt kezdődött, és
ma mi írjuk sorait a holnap
számára. Ezt Françoise De-
beaupte Notre Dame Rend, a
magyarországi elöljárója fogal-
mazta meg azZalaegerszegen
általuk fenntartott Mindszenty
József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium projekt-
záró rendezvényén. Az intéz-
mény 497 millió forintból meg-
valósult korszerűsítése 2017 ja-
nuár végén kezdődött. A másfél
év alatt teljes egészében meg-
újult a kollégium, létrehoztak
két új informatikai termet, va-
lamint két új, többfunkciós te-
rem szolgálja a zene- és tánc-
oktatást, megújult a sportpálya,
a hozzá tartozó út- és járda-
hálózat, illetve a belső udvar is.

Arról igaz-Csordás Róbert
gató emlékezett meg, hogy a
Notre Dame Tanító Rend Mind-
szenty József, Zalaegerszeg egy-
kori apátplébánosa (1919-1944)
hívására települt a városba, és
az oktatás az iskolában 1929-
ben indult meg. A tanítórend a
rendszerváltás után visszakapta
az intézményt és 1993-ban újra
megkezdődött a tanítás.

A megújult intézményt Szé-
kely János püspök áldotta meg.
Az önkormányzat nevében Ba-
laicz Zoltán polgármester arról
beszélt, hogy a beruházás il-
leszkedik a város céljai közé,
hisz elhatározott szándék, hogy
2020-ig megújuljon minden, a
jövőt, a gyermekeket szolgáló
intézmény. Erre 10 milliárd fo-
rintot költenek. A most zárult
rekonstrukció folytatásaként
kormányzati támogatással, 2,5
milliárd forintból tornaterem és
vívócsarnok is épül az iskola
mellett. Kitért a Mindszenty-
programra is, melynek során

Több, mint 10 milliárd forint intézmények felújítására, építésére
már megújult a plébánia épü-
lete, hamarosan elkezdődik a
templom felújítása, új orgona
beszerzése, a botfai kastély
átalakítása modern zarándok-
szállássá, és a Mindszenty Jó-
zsefnek emléket állító múzeum
és zarándokközpont megvaló-
sítása is.

Vigh László országgyűlési
képviselő az egyházi fenntartá-
sú intézmények fontosságát
hangsúlyozta, a szerepet, amit
betöltenek keresztény kultú-
ránk megőrzése érdekében. Eb-
ben ma is példa számunkra
Mindszenty József élete – tette
hozzá.

* * *
A zalaegerszegi intézmény-

rendszer megújításának prog-
ramja:

2016-ban a Landorhegyi
Óvoda 30 millió forintos, az
Ady-iskola oktatási épületei
150 millió forintos, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium pedig 120
millió forintos ráfordítással
újult meg.

2017-2018:
– Elkészült a Napsugár ut-

cai bölcsőde felújítása 101 mil-
lió forintból

– Elkezdődött a Cseperedő
bölcsőde felújítása 150 millió
forintból

– Andráshidán új óvoda
épült 360 millió forintos ráfor-
dítással

– Elkészült a Mikes utcai
óvoda felújítása 84 millió fo-
rintból

– Elkészült a Petőfi utcai
óvoda felújítása 150 millió fo-
rintból

– Hamarosan kezdődik a
Kodály utcai óvoda felújítása
127 millió forintból

– Ovi sport pályák épültek
– Jövőre kezdődik a Szent

Család Óvoda újjáépítése 350
millió forintos ráfordítással

– Elkészült az Ady iskola
tornatermének felújítása 147
millió forintból

– Elkészült a Landorhegyi
Általános Iskola felújítása 314
millió forintból

– 497 millió forintos ráfor-
dítással megújult a Mindszenty
József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium

– Új multifunkciós pálya
épült az Eötvös iskola udvarán

– Elkészült a Kaffka Margit
Kollégium 140 millió forintos
felújítása

– Szeptemberre elkészül az
Izsák Imre Általános Iskola bő-
vítése 110 millió forintból

2018-2019-ben induló pro-
jektek:

– Dózsa iskola felújítása
(nyertes pályázat 303 millió
forint)

Közel 500 millió forintból újították fel a Mindszenty-iskolát.
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A újsalomvári Gépalk Kft.
üzemcsarnokot építtet a zala-
lövői ipari parkban. Az 1990
óta fennálló családi vállalkozás
várhatóan 85-90 millió forintos
beruházása 30%-ban vissza nem
térítendő támogatásból, 60%-
ban kedvezményes hitelből és
10%-ban önerőből valósul meg.
Az üzemcsarnok építéséhez a
cég a GINOP (Gazdasági Inno-
vációs Operatív Program) kere-
tében meghirdetett 1,5 éve be-
nyújtott kombinált pályázaton
nyert támogatást, melynek alap-
kövét június 15-én tette le az
építkezés helyszínén Csáky Ist-
ván Csáky Tamásügyvezető,
ügyvezető és Za-Pintér Antal,
lalövő polgármestere.

Az építkezési projekt átadá-
si határideje 2019 szeptember
30-a, de a tulajdonosok remé-
nyei szerint már jövő tavasszal
befejeződnek a munkálatok és

Új üzem épül Zalalövőn
birtokba vehetik az új csarnokot.
Csáky István ügyvezető igazgató
elmondása szerint már régóta
tervezik, hogy a cégük frekven-
táltabb helyen jelenjen meg. A
kivitelezést egy 22 éve működő
– szintén családi vállalkozás – a
már üzemcsarnok-építési múlt-
tal rendelkező Zeg-Építő Építő-
ipari Szolgáltató Kft. Gaálvégzi
Lajos ügyvezető vezetésével. A
350 négyzetméteres alapterületű
építmény raktáráruházként és
üzemként funkcionál majd.

A fémipari vállalkozás első-
sorban a mezőgazdasági szeg-
mens piaci igényeit teljesíti,
amelyhez az új telephely ele-
gendő árukészlet tárolására és
folyamatos vevői kiszolgálásra
ad lehetőséget, továbbá állandó
munkaerő foglalkoztatottságot
is tud biztosítani. Pintér Antal
polgármester elégedettségét fe-
jezte ki, hogy egy újabb fog-

lalkoztató jelenik meg Zalalö-
vőn, mert ez a helyi iparűzési
adót növeli és a település fog-
lalkoztatottsági arányát növeli.

A jelenleg 15 főt foglalkoz-
tató vállalkozás tervei között
szerepel a létszámbővítés, hogy
erősíteni tudják a már meglévő
fiatal és felkészült szakemberi
csapat munkáját. A Gépalk Kft.

dolgozói teljes körűen kezelik a
megrendeléseket az előkészí-
téstől egészen az értékesítésig,
a szállítmányozást is 90%-ban
saját tulajdonban lévő teher-
autókkal bonyolítják le. A fog-
lalkoztatási viszonyban a cég a
családbarát körülmények meg-
teremtését tartja szem előtt.

Kép és szöveg: Trojkó Tímea

– Új tornaterem a Dózsa
iskola mellett (nyertes pro-
jekt, zajlik a közbeszerzés,
ősszel alapkőletétel, 300 millió
forint)

– Petőfi iskola felújítása
(nyertes pályázat, 278 millió
forint)

– Liszt iskola felújítása
(nyertes pályázat, 332 millió
forint)

– Eötvös iskola felújítása
(nyertes pályázat, 373 millió
forint)

– Pálóczi Horváth Ádám
Zeneiskola felújítása, zajlik a
felmérés

– Nyitott Ház felújítása,
zajlik a felmérés

Több, mint 10 milliárd forint intézmények felújítására, építésére
– Zrínyi Miklós Gimnázium

felújítása (nyertes pályázat, 500
millió forint)

– Új tornacsarnok és vívó-
csarnok épül a Mindszenty is-
kola mellett (nyertes pályázat,
2,5 milliárd forint)

Emellett a zalaegerszegi ön-
kormányzat a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarával, a
Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rummal, és kilenc helyi vállalko-
zással összefogva létrehozta az
ország első, az iskolarendszeren
kívüli, vállalkozói alapon műkö-
dő duális szakképző központot,
600 millió forintos beruházással.

Egyetemi beruházások, fej-
lesztések, projektek összege:
4,4 milliárd forint.

Emellett 433 millió forintos
ráfordítással megújult a város
minden szociális, idősügyi intéz-
ménye, klubja:

– Belvárosi Idősek Klubja,
Nyugdíjas Otthonház

– Landorhegyi Idősek Klubja
– Család- és Gyermekjóléti

Központ
– Szociális Klub
– Andráshidai Idősek Klubja
– Idősek Otthona
– Idősek Gondozóháza (át-

adás néhány hét múlva)
353 millió forintos ráfordí-

tással megújult 8 felnőtt házior-
vosi rendelő, 5 gyermekorvosi
rendelő, 17 védőnői körzet, va-

lamint a Botfy utcai ügyelet.
Ebből a munkából már csak
egy zajlik, a Petőfi utcai védő-
női szolgálat, a többi mind
megújult.

A felsorolásban nem sze-
replő intézmények felújítására
pedig egy közvetlen brüsszeli,
európai uniós pályázatot, az ún.
Elena projektet nyújtottuk be.

– Ez azt jelenti, hogy né-
hány év alatt több mint 10 mil-
liárd forintos nagyságrendben
újítottuk meg az intézmény-
rendszerünket nyertes pályáza-
tokkal, és a munka tovább foly-
tatódik – összegzett Balaicz
Zoltán.Új óvoda épült Zalaegerszeg andráshidai városrészében.

Nemrég fejeződött be a Landorhegyi-iskola felújítása.

Csáky Tamás leteszi az első építőkövet.
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Tovább folytatódnak a már
elkezdődött kerékpársportos fej-
lesztések a és aNagykanizsa
nyugati határszél között elte-
rülő, új nevén tér-Murafölde
ségben.

Cseresnyés Péter, a körzet
országgyűlési képviselője a Lis-
peszentadorjánban tartott sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy a
83 települést magába foglaló
térség az előző században a
magyar olajipar központja volt,
amely akkor jelentősen élénkí-
tette a helyi gazdaságot. Hoz-
zátette: az olajforrások kiapa-
dása az itt lakók elszegénye-
déséhez vezetett, ezért a Mura
Program keretében most a tu-
rizmus – azon belül is a ke-
rékpáros turizmus –, valamint
az agrárium fejlesztésével igye-
keznek fellendíteni a környék
gazdaságát.

„Az elmúlt években több tíz
kilométer új kerékpárutat épí-
tettünk, illetve száz kilométeres
nagyságrendben jelöltünk ki
kerékpárúra-útvonalakat a már
meglévő úthálózaton” – jelen-

Murafölde „beleteker”
tette ki Cseresnyés Péter, aki
emlékeztetett rá, hogy Zalaka-
rosról Nagykanizsa érintésével
kerékpárúton már elérhető a
horvátországi ésKapronca
Csáktornya, a közeljövőben
pedig egy nemzetközi pályázat
segítségével kerékpárutas ösz-
szeköttetést létesítenek Nagy-
kanizsa, Zalakaros, a Kis-Bala-
ton Balaton-körés a között.
Hozzátette: ezzel párhuzamo-
san figyelmet fordítanak az ala-
csonyabb rendű utak állapotá-
nak javítására, felújítására is.

Cseresnyés Péter, aki egyút-
tal az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium parlamenti
államtitkára is, kiemelte: a szá-
mos természeti értékkel rendel-
kező Muraföldén öt-hat, a lip-
seszentadorjánihoz hasonló tú-
raközpontot kívánnak kiala-
kítani a bakancsos és a biciklis
turisták számára. Felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy nagyka-
nizsai csónakázó-tó mellett
működik az ország egyik leg-
színvonalasabb mountain-bike
pályája.

„A sport és a turizmus kéz a
kézben járnak” – hangsúlyozta
Princzinger Péter, a Magyar
Kerékpáros Szövetség elnöke,
aki hangoztatta, hogy a vasár-
nap megrendezett Tour de
Zalakaros a maga közel há-
romezer fős résztvevőjével – a
Tour de Pelso után – az or-
szág második legnagyobb tö-
megeket megmozgató ország-
úti kerékpáros szabadidősport
rendezvénye, így annak tu-
risztikai hatása sem elhanya-
golható.

A Magyar Turisztikai Szö-
vetség elnöki tisztét is betöltő

sportvezető szerint ezért érde-
mes elgondolkozni a verseny
egy nappal való kibővítésében,
vagy a kerékpárosok által ked-
velt környéken egy másik ver-
seny megszervezésén.

Princzinger Péter beszélt ar-
ról is, hogy a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség tanulmányút-
jait követően a külföldi kerék-
páros szaklapokon keresztül
idén Murafölde és Zalakaros
környékének természeti, turisz-
tikai és gasztronómiai értékeire
hívja fel az európai országok
biciklis turistáinak figyelmét.
(Forrás: )MTI

Versenyzők a Tour de Zalakaros viadalon a Kis-Balaton térsé-
gében.
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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.

(2003.05.29.)

(2003.10.16.)

(2003.10.30.)

Készülődő privatizáció

Átmázolt történelem

„Pesti srácok”

– Én azt gondoltam, Kovácsné, hogy kivásárolom a felmo-
sószettet, úgy talán biztosan megmarad a helyem…

– Arról mesélj nekünk, Gyula bácsi, hogyan robbantottátok
ki '56-ban a szocialista forradalmat.

– Azt mondják: mi állunk a jó oldalon. A „pufajkás” szomszé-
domnak mégis húszezerrel több a nyugdíja!...

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A fantasztikus Örkény Ist-
ván Egy-klasszikus műve, az
perces novellák adta az ötletet
az „egymondatos” cikkekhez.
Időnként megjelenünk majd
ezekkel honlapunkon és nyom-
tatott újságunkban is. Íme az
első tömör „cikkek”!

*

„Egymondatos” cikkek
Karácsony Gergely MSZP-, az

Párbeszéd kölcsön miniszterel-
nök-jelöltjének árnyékkormá-
nya csak árnyéka önmagának
napjainkban.

*
Az ta-Európai Parlament

karítónői brigádértekezlet ke-
retében határozatban ítélték el

hazánkat a magyarországi kol-
légák által használt, a kakasok
állati jogait sértő hagyományos
tollseprű miatt.

*

Gyurcsány Ferenc még
mindig nem akarja tudomásul
venni a választások végered-
ményét, ezért javaslom neki,
hogy sportoljon és olvasson
Hemingwayt; ő írja ugyanis,
hogy a sport megtanít be-

csületesen győzni, vagy emelt
fővel veszíteni, tehát mindenre
megtanít.

*
Jules Verne fantáziájára, jö-

vőbe és múltba tekintési zse-
nialitása és íráskészsége kelle-
ne ahhoz, hogy képet kapjunk
egy különleges időutazás ke-
retében arról: mi lenne Ma-
gyarországgal 2010 óta, ha
mondjuk Gyurcsány Ferenc,
Vona Gábor, vagy éppen a „de-
mokratikusan liberális” csapat
valamelyik másik miniszter-
elnök-jelöltje vezetné az or-
szágot?

*
Brüsszelből kiszivárgott hí-

rek szerint az Európai Par-
lament legszívesebben megtil-
taná a válogatott sportrendez-
vények előtt a nemzeti him-
nuszok eljátszását, mert ez is
akadályozza az egységes Euró-
pa kialakítását.

*
Óriási mértékben megnőtt a

fogkrém és a szájvíz eladása
Franciaországban, miután a
gallok migránsügyben az ola-
szoknak küldött sértő üzenetére
a taljánok ezt válaszolták
vissza: mossátok ki a szá-
tokat, mielőtt országunkról be-
széltek!

E.E.

Le a kakastollas tollseprűvel!

A nemzeti himnuszokat is sutba lehetne dobni, ha eljönne a
Kánaán, az Európai Egyesült Államok.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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• 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

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

Volt egyszer egy Cyklon (10.)

Volt egyszer egy ,Cyklon
egy nagyszerű zalaegerszegi
zenekar. S volt ennek a zene-
karnak egy törzsközönsége,
jobban mondva egy rajongó
tábora is. Közéjük tartozott
Zsuppányi Gyula tervezőmér-
nök, egykori önkormányzati
képviselő, aki közel a hetven-
hez (férfiak esetében ez nem
titkos adat) is aktív szakmá-
jában. S nagyon szívesen em-
lékszik arra az időszakra, ami-
kor ő is szereplője volt a fia-
talság lázadásának.

– A zenekar és a Te szemé-
lyes sorsod több ponton is ta-
lálkozott. Valójában elválaszt-
hatatlan volt ifjúságodtól a
Cyklon…

– Vonattal szoktam utazni
Budapestre, az Ybl Műszaki
Főiskolára, s azt hitték, hogy én
is a zenekarhoz tartozom, hi-
szen mindig együtt láttak a
fiúkkal, ráadásul sokszor meg-
fordultunk a hegyünkön is. S
arról sem feledkezhetem el,
hogy sok koncertre mentünk
együtt Budapesten, például a
Traffic, vagy a Spancer Davis
előadásait említhetném. Talán
már nem sokan emlékeznek ar-
ra, hogy Zalaegerszegen is fel-
lépett a Nasville Teens, Ray
Philipssel, aztán mentek csak
koncertezni a fővárosba. Az ak-
kori zalaegerszegi fiatalság
együtt élt a Cyklonnal, amely
egy kultikus csapat volt. Addig

rockzenét csak a Szabad Eu-
rópa Rádión keresztül hallgat-
tunk. Az adást azonban zavar-
ták, így a Cyklon tagjai sem
értették pontosan a szöveget,
tehát amolyan göcseji dialek-
tussal szóltak a dalok az elő-
adásokon.

– Részben kamuszövegek
voltak…

– Ez így volt. A zene
azonban nagyszerűen szólt. Mi
akkor a fiatalságunkat éltük, a
szocializmus amolyan bejára-
tott dolognak tűnt, hiszen a má-

sik oldalt nem ismertük, oda
nem mehettünk. Egy kicsit lá-
zadtunk a szülőkkel, a tanárok-
kal szemben, úgy éreztük, hogy
mindenben nekünk van iga-
zunk. A hosszú haj szimbólum
volt. A Zrínyi-gimnáziumból
engem egy nap háromszor
küldtek el fodrászhoz. Bizsók
bácsi volt a borbély, édesapám
jó barátja, most nem részle-
tezem a háromszori hajvágás
történetét. Csak annyit, hogy
végül a borbélyhoz küldő ta-
nárom fizette a költségeket.
Közben a tanárom is átment
Bizsók bácsihoz, jól elbeszél-

gettek, de a hajam hossza nem
sokat változott. Szóval ilyen
világban éltünk, miközben a
határőrök szedtek le bennünket
a vonatról, ha Kanizsára Fla-
mingó, vagy Szombathelyre
Saturnus koncertre mentünk.
Ez a három zenekar akkor
nagyjából hasonló színvonalú
volt, de számunkra természete-
sen a Cyklon volt az első.

– Aztán megalakult az
Univerzum Klub…

– Baranyai György megen-
gedte, hogy legyen a megyei

művelődési ház pincéjében egy
klub. Itt gyülekeztünk tanítás
után, sokszor tanulás helyett.
Jött a hír, hogy a Cyklon, leg-
alábbis a tagok egy része sze-
rencsét próbál Budapesten. Ez
nagyon bántott bennünket. Bár
már voltak akkor alakulófélben
lévő zenekarok Egerszegen, de
nekünk a Cyklon volt a fontos.
Volt egy búcsúbuli, szeszesitalt
nem árultak, de a hangulat így
is nagyon kiteljesedett. A sajtó
ezt egy kicsit másképp fogta
fel, s írta meg. A zenekar teljes
odaadással játszott, a közönség
azonosult ezzel, a hangulat

Zsuppányi Gyula: – Számunkra természetesen a Cyklon volt
az első.

A „színház” egykor. Itt kapott helyet az Univerzum Klub.

A Cyklon együttes 1970-ben.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: archívFotó: archív
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fokozódott, s ennek a berende-
zés látta a kárát. Ezt utólag el-
ismerem. Ám úgy éreztük,
hogy igazságtalanság történik
velünk azzal, hogy elmegy a
csapat Egerszegről.

– Az Univerzum Klubban
volt az a bizonyos búcsúbuli.

– A hangulat a tetőfokra há-
gott. Ne szépítsük a dolgokat, a
berendezés nem maradt épség-
ben. A Zalai Hírlapban úgy je-
lent meg a cikk, hogy a nor-
mális többség némán nézte az
őrjöngő kisebbséget. Nos, ott
nem volt a „normális többség”,
mindenkit magával ragadott a
Cyklon játéka. A Hota (Orbán
Sándor – a szerk.) saját zongo-
rája tetején vonalzóval verte a
hangszerét.

– A korabeli cikkben többen
vagytok megnevezve, mint rend-
bontók: ifj. Krecsár Péter, Bedő
István, Zsuppányi Gyula, Tóth
Ferenc, Tóth István és Kovács
Ferenc.

– Krecsár Péter a zenekar
egykori tagja volt, Bedő István,
vagyis „Zsülien” később maga
is zenész-énekes lett, sajnos
már nem él. Tóth Ferenc, va-
gyis „Forte” Svédországba
disszidált, havonta jár haza idős
édesanyjához. Kovács Ferenc
fiatalon meghalt.

– Viharos búcsúkoncert volt.
A Cyklon Budapesten zenélt
tovább…

– A Közgáz Kinizsi úti
klubjában játszottak. Elfogult-
ság nélkül mondhatom, hogy
akkor Magyarország egyik leg-
menőbb együttesének számí-
tott. Gyakorlatilag minden nap
buli volt. A magyar rockzene
színe-java megjelent ott. Együtt
éltem a zenekar tagjaival a
Práter utcai, majd a Rosenberg
házaspár utcai albérletben. A
koncertre jövő egerszegieket az
ablakon húztuk be. 15-20-an
aludtunk ilyenkor egy szobá-

ban. Boncz Jimmivel, a ké-
sőbbi színházi titkárral laktunk
egy albérletben.

– Az ő édesapja járt közbe,
s megszüntették az eljárást az
Univerzum Klubban történt
balhé ügyében…

– Baranyai György kitalál-
ta, hogy kitiltásunk miatt fel-
lebbezzünk. Ezt a döntést a
művelődési ház hozta, hát te-
gyen igazságot egy igazi bíró.
Nos, a bíró Boncz Jimmi édes-
apja, dr. Boncz Imre volt. Jó
barát volt, a fia még jobb barát.
Szabályszerű tárgyaláson fel-
mentésben részesültünk. Az
enyhítő körülmény fiatalsá-
gunk, bohémságunk, a zene
szeretete volt. Az is közreját-
szott az ítéletben, hogy a klubot
mi hoztuk létre, két kezünk
munkájával. A mentő körül-
mény sokkal több lett, mint az
elmarasztaló, így újra mehet-
tünk a klubba. Csak közben a
Cyklon elköltözött Budapestre.

– Ott is figyelemmel kí-
sérted a zenekar működését?

– Az első nagy bulira az
Omega törzshelyén, az E-klub-

ban került sor. A Cyklon volt az
előzenekar. Miközben játszott,
bementem az öltözőnek hasz-
nált nagyelőadóba. Egyszer-
csak bejött Kóbor János, s fel-
dúlva ezt mondta: ezt nem lehet
tűrni, nem engedik le a Cyk-
lont! Erre Benkő László meg-
jegyezte: játszanak csak még
két-három számot, legalább mi
nem fáradunk el annyira. Vég-
tére is mi vagyunk a híresebb
zenekar, miattunk jöttek. Ám
van itt egy fiatal, jó csapat,
örüljenek annak is.

– A Cyklonnál amolyan me-
nedzsereként vállalt szerepet
Boncz (Jimmi) Barnabás, aki

évekkel később a Hevesi Sán-
dor Színház művészeti titkára
lett – folytatja a múltidézést
Zsuppányi Gyula. – Ahogy
Egerszegen a színházban, úgy
Budapesten is szívvel-lélekkel
szervezte a fellépéseket, me-
nedzselte a zenekart. Könyör-
gött, ígért, tárgyalt a kultúr-
házak vezetőivel. Olvastam a
Zalatáj sorozatának korábbi ré-
szeiben, hogy a zenekar egy-
kori tagjai tisztelettel, elisme-
rően beszéltek egymásról. Min-
denki saját belátása szerint
döntött a folytatásról. Tóth Já-
nos Rudolfot a Kex együttes
csábította először, s amikor a
Belgrád rakparton sor került az
első bulira, arra mindannyian
elmentünk, s örültünk, hogy ő
annak a zenekarnak a tagja lett.
Ez azonban – ismerjük el –
megroppantotta a csapatot. Ke-
rekes Istiék például óceánjáró
hajóra szerződtek zenélni.

– S mi lett Tunyogi Péterrel?
– Ő egy időre eltűnt. Róla

tudni kell, hogy dobosként
kezdte, aztán énekelni kezdett.
A hangja sokat változott, fej-
lődött, nem véletlen, hogy a
P.Mobilhoz került, miután Vi-
kidál Gyula elhagyta a zene-
kart. Megpróbálkoztak Tunyó-
val, s ha jól emlékszem, az el-
ső buli Debrecenben volt. A

P.Mobil pesti hívei elmentek a
koncertre, mert kíváncsiak vol-
tak arra, hogy ki az az énekes,
aki Vikidál helyett színpadra
mer lépni. Ezen a koncerten az-
tán kiderült, hogy a neves előd
is pótolható. Aki ismeri a tör-
ténetet, tudja, hogy már Tu-
nyogi Péter sincs közöttünk
egy tragikus baleset miatt.

– A zene nagyszerű volt, a
zenészélet viszont keserves.
Mint korábbi riportalanyaim
elmondták, nem kellett az el-
hízástól tartaniuk.

– Inkább éheztünk, mint
jóllaktunk volna. Szegény Boncz
Jimmi még a kefirgombát is

megette, ami egyébként azt a
célt szolgálta, hogy „termelje”
a kefirt. Kerekes Isti fel is há-
borodott: Jimmi, most leszel
agyonütve, mert megetted a jö-
vőnket! Teát tudtunk főzni, zsí-
roskenyér is akadt. Szóval ilyen
időszak volt ez… Aztán végez-
tem a főiskolán, s mint a Zala
Megyei Állami Építőipari Vál-
lalat ösztöndíjasa visszajöttem
Zalaegerszegre.

– Kerekes Isti is ösztöndíjas
volt, így említette. S ő is jött
Egerszegre.

– De visszajártak a többiek
is, és ilyenkor reggelig tartó
beszélgetések voltak nálunk.

E.E.
(Folytatjuk)

*  *  *
(Köszönettel tartozunk a

Göcseji Múzeumnak, munka-
társainak, Béres Katalinnak és
Megyeri Annának azért a se-
gítségért, hogy a múzeum bir-
tokában lévő egykori Cyklon-
fotókat szerkesztőségünk ren-
delkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy meg-
osztották velünk és olvasóink-
kal az egykori felvételeket. S
köszönet jár mindazoknak is,
akik ugyancsak archív fotók
segítségével teljesebbé teszik
sorozatunkat.)

Dr. Boncz Imre. Zalaegerszeg közismert egyénisége volt. Saj-
nos csak ez a fotó került elő róla, de ez is jellemzi sokrétű ér-
deklődését.

Boncz Barnabás szívén visel-
te a Cyklon sorsát.

Tunyogi Péter (a hátsó sorban középen) a P. Mobilban folytatta.
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Nyári szerkesztőségi munka diákoknak
A Zalatáj Kiadó

nyári szerkesztőségi munkára

keres elsősorban felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákokat.
A munkavégzés helye ,Zalaegerszeg

ideje .hétköznapokon

Azok jelentkezését várjuk, akik jártasak számítógép-használatban
(levelek, fotók  fogadása, küldése, kéziratok kezelése, archiválás, stb.),

jó helyesírással, fogalmazási készséggel rendelkeznek, tárgyalóképesek,
s nem ismeretlen számukra az adminisztrációs tevékenység.

Jelentkezés rövid bemutatkozással elektronikus levélben:
zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com
Telefon: 30/378-4465

Rátermettség esetén középiskolások is jelentkezhetnek.

Sajtótájékoztató keretében
jelentették be minap a Lenti
Termálfürdő legújabb induló
fejlesztéseit. ügy-Kutfej Attila
vezető igazgató a tájékoztatón
kiemelte, hogy most kezdődik a
tervezési fázis és a 2019-es
kivitelezés után 2020-ra fejező-
dik be az építkezés, ami a fürdő
teljes felújítását tartalmazza.

– A meglévő fedett fürdő
részt majdnem teljesen felújít-
juk: a főépületnél emeletet hú-
zunk, ahol az új gyógyászati
részleg és szépségfarm kap
helyet, kibővítjük a szaunát –
hangzottak az induló beruházás
részletei a sajtótájékoztatón. –
A jelenleg már korszerűtlennek
számító nyári bejáratot és a
vendéglátó egységeket elbont-
juk, egy teljesen új megjele-
nésű főbejáratot építünk, bü-
fékkel és további vendéglátó
egységekkel, vendégszobákkal.
Medencéink is megújulnak,
köztük például a külső gyógy-
vizes medence, de a gyerme-
kekre is gondolunk, hiszen a
pancsoló- és gyermekmedence

Közel 3 milliárdos fejlesztés a Lenti Termálfürdőnél!
is átalakul. Újra füvesítjük, par-
kosítjuk az egész fürdő terü-
letét, öntözőrendszerrel látjuk
el. Létesítményünk új irodahe-
lyiségekkel is bővül. A fejlesz-
tésnek köszönhetően teljes bel-
sőépítészeti átalakuláson me-
gyünk keresztül, mely egy új
arculati megjelenést is ered-
ményez.

– Mekkora összegbe kerül
ez a megújulás a terveik szerint
és honnan a támogatás?

– Számításaink szerint 2
milliárd 790 millió forintos be-
ruházást indítunk, melyhez a
Magyar Kormánytól kapjuk a
támogatást. 2017 őszén szüle-
tett egy kormánydöntés, mely-
ben nevesítve volt a Lenti Ter-
málfürdő és Szent György Ener-
giapark az említett összeggel.

– Hová helyezhető majd a
versenytársak ismeretében, vagy
akár nemzetközi viszonylatban
a Lenti Fürdő a fejlesztések
után?

– A fejlesztések megvaló-
sulása után véleményem szerint
Európa bármely országában

magas színvonalat képviselne a
fürdő. Elhelyezkedésünk miatt
a közelben lévő osztrák, szlo-
vén, horvát konkurenciára is
gondolnunk kell, a beruházás-
nak köszönhetően ezeken a
területeken továbbra is ver-
senyképesek leszünk. Olyan lé-
tesítményt szeretnénk kivitelez-
ni, – a folyamatos karbantartási
munkálatok elvégzése mellett –
amely a következő 15-20 évben

megállja a helyét ebben az erős
piaci versenyben.

A sajtótájékoztatón Horváth
László, Lenti polgármestere is
köszöntötte a megjelenteket,
majd a tervezői szerződés alá-
írása következett, Trajer Fe-
renc ügyvezető igazgató, a
Domo Plan Építész Kft. és
Kutfej Attila, a Lenti Gyógy-
fürdő Kft. részéről.

dj

A szerződés aláírása… Balról Trajer Ferenc, Kutfej Attila és
Horváth László.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

Hirde
ssen

nálu
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Déri Guszti… Úgy 200 mé-
terre laktunk egymástól a Rá-
kóczi utcában. Egyébként Lász-
lónak hívják. Mégis, még a
ZTE-nél kiadott bérletén is Déri
Gusztáv név szerepel. Már
édesapját is Gusztinak szólítot-
ták, noha volt a hiva-Ágoston
talos keresztneve.

Tizenkét évesen a Mező Fe-
renc Sportiskolában kezdődött
pályafutása, majd a ZTE ifjú-
sági csapatában Marancsics
Imre (aki korábban szintén a
klub labdarúgója volt) lett az
edzője.

Mielőtt pályafutásának to-
vábbi állomásait és sikereit fel-
idéznénk, eláruljuk, hogy miért
is kerestük meg „Gusztit”. Ép-
pen 45 évvel ezelőtt, 1973-ban
a őt választotta az évNépsport
kapusának Magyarországon.

„Guszti” jelenleg Németor-
szágban él, már nyugdíjasként.
Most hazajött, s az 1973-as cím
apropóján beszélgettünk az
Arany Bárány Étteremben. A
vendéglátás egyébként sem volt
idegen tőle.

Csókolommal köszönt csapattársának
Zalaegerszegi beszélgetés Déri „Gusztival”, aki az „Év kapusa” volt 1972/1973-ban (1.)

– Mikor ért véget 1973-ban
az NB I-es bajnokság? A ZTE
első élvonalbeli szezonja?

– Június 20-án.
– S egy újonc csapat kapu-

sát választották a legjobb-

nak… Aki ráadásul nem is a
ZTE elsőszámú portása volt.

– A teljes mezőnyt tekintve
pedig a második lettem a fe-
rencvárosi Juhász István mögött.
Minimális volt az eltérés kö-
zöttünk. Több, mint 400 játékos
szerepelt akkor az NB I-ben.

– Bolemányi János megsé-
rült, s így kaptál bizalmat…

– Már az NB I B-s bajnok-
ság utolsó kilenc mérkőzésén is
én védtem Jancsi sérülése miatt,
akit meg is kellett műteni.

– Aztán az NB I-ben is te
álltál a kapuban…

– 1972 szeptember 17-én a
Tatabánya ellen hazai pályán
mutatkoztunk be az NB I-ben,

de sajnos 1-0-ra kikaptunk, a
gólt Szabó György, a vendégek

nagyszerű játékosa szerezte.
Ennek ellenére bekerültem a
forduló válogatottjába.

– 17 éves voltál, amikor be-
mutatkoztál a ZTE NB II-es
csapatában.

– 1967. augusztus 13-án
Nagykanizsán Pyber István
edző bizalmat szavazott a Bá-
nyász elleni mérkőzésen. 3-3-
mal végződött az a találkozó.

– Azt mondják, hogy amikor
beléptél a ZTE felnőtt csapa-
tának öltözőjébe, csókolommal
köszöntél Madár Gábornak, a
csapattársadnak.

– Én tiszteltem az idősebb
játékosokat. Most már más vi-
lágot élünk. Mosolyogva vették

tudomásul, de aztán sok segít-
séget kaptam az Öregtől (Ma-
dár Gábor – a szerk.), Luttyától
(Tóth József – a szerk.), vagy Re-
mótól (Szabó Rezső – a szerk.).

– Hogy kezelte ezt a helyze-
tet Bolemányi János, aki ugye
válogatott képességű kapus volt?

– Szerintem a legjobb kapus
volt az országban.

– Te pedig „helyettesként”
az „Év kapusa” lettél az akkor
európai élvonalba tartozó ma-
gyar labdarúgásban.

– Beszélgettünk erről Já-
nossal. Mi jó kapcsolatban vol-
tunk, annak ellenére, hogy a
kapusok között – egy csapaton
belül – ez nem volt jellemző.

Déri László: – A teljes mezőnyt tekintve a második lettem a fe-
rencvárosi Juhász István mögött.

Déri László 1973-ban.

Az első NB I-es szezonban, 1973 tavaszán. Állnak (balról): Szőcs János vezetőedző, Molnár,
Szabó R., Soós, Papp I, Mihalecz, Gáspár, Szimacsek, Józsi, Bita. Elöl: Filó, Tóth Gy., Vígh, Fe-
hér II, Déri, Prokisch, Kocsis T.
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– Bolemányi János, a ZTE
elsőszámú kapusa sérült volt
akkor, ezért kaptál lehetőséget.
Nem akármilyen beugrás volt…

– Csak a szeretet és a tisz-
telet hangján beszélhetek Já-
nosról, hiszen nagyon sok min-
dent tanulhattam tőle. S ne fe-
lejtsük el, hogy 1973/74-ben
pedig ő lett Magyarország leg-
jobb kapusa.

– Ott voltatok ketten a
frontvonalban, s ott volt a hát-
térben Fehér Imre. Nem került
szóba, ha Bolemányi Jancsival
beszélgettetek, hogy Fehér II.
„Bindzsit” is fel kellene avatni
az NB I-ben?

– Miért, ő nem védett az
NB I-ben?

– Nem.
– Ezt nem is tudtam. Ko-

molyan… Én jó viszonyban
voltam az Imrével, most is tart
ez a kapcsolat. Olyan ruganyos
volt, hogy álló helyzetből meg-
rúgta a felső kapufát.

– Egy nevet mondok, egy
trénerét. Nem vezetőedző volt:
Jánky Miklós. Úgy tudom, hogy
Szőcs mester őt bízta meg, hogy
külön foglalkozzon a kapu-
sokkal.

– Miki nagyszerű, rendkívül
intelligens ember volt. Kiváló
edző és gitáros. Teljesen új
módszerekkel ismertetett meg
minket.

– Mi volt ennek a lényege?
– A hagyományos forgató-

könyv addig az volt, hogy ka-
pura rugdostak, az elvetődést
gyakoroltatták. Ő teljesen más
módszert alkalmazott. Például
ketten álltunk Bolemányi Já-
nossal a kapuban és úgy zá-
poroztak a lövések.

– Szőcs János vezetőedző
hogyan kezelte a kapusokat?

– Külön kasztnak tekintette
őket. Nála „Bole” volt az első-
számú kapus, én akkor kaptam
lehetőséget, ha sérült volt, vagy
valami történt vele. A premi-

zálásnál viszont nem tett kü-
lönbséget Szőcs mester.

– Hány évig voltál az NB I-
es ZTE-nél?

– 1972-től 1981-ig. Akkor
kerültem Tapolcára.

– Hogyan következett be ez
a váltás?

– Nem szép emlék számom-
ra, de erről is beszélni kell,
nem csak a dicsőséges idő-

szakról. A sógorom volt akkor
a klub egyik vezetője.

– Kicsoda?
– Dr. Lackner Ede. 1982

június 30-ig volt érvényes
szerződésem… Nem szívesen
emlékszem erre az időszakra,
de azért elmondom a rész-
leteket.

E.E.
(Folytatjuk)

Együtt a kapuban Bolemányi Jánossal.

Az 1971/72-es csapat, álló sor (balról): Szőcs János vezető-

edző, Prokisch Károly, Fehér István, Papp Antal, Bolemányi Já-

nos, Vörös István, Gáspár Gyula, Fehér Imre, Bita József, Lang

József intéző. Alsó sor: Tóth József, Józsi György, Szabó Re-

zső, Déri László, Madár Gábor, Kocsis Tamás, Papp Zoltán, Filó

László.
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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



12 201 . 1.8  június 2Zalatáj

Előző nyomtatott lapszá-
munk megjelenése után néhány
nappal történt, de még most is
érdemes visszatekinteni erre a
hagyományteremtő rendezvény-
sorozatra, s annak csúcspontjá-
ra. Még felsorolni is csak egy
hosszabb cikk keretében lehet-
ne azokat a fellépőket, akik a
debütáló Örvényeshegy Piknik
rendezvényein szerepeltek. Za-
lacsány Páloskülterületén, a

A zalai „Woodstock”
Világsztárok az Örvényeshegy Pikniken

Ház Művészetek akörnyékén a
Vidékfejlesztésért Alapítvány jó-
voltából olyan háromnapos
programsorozatot láthattak az
érdeklődők május 25. és 27. kö-
zött, ami párját ritkítja .Zalában

Most csak az első nap fe-
lejthetetlen koncertjére szeret-
nénk visszapillantani. Nem ze-
nei kritikát megfogalmazni,
hiszen egy amatőr zenekedve-
lőtől ez nem is várható el.
Egyébként is: mű-Al Di Meola
vészetét sokkal hozzáértőbbek
méltatták már, s fogalmazták

meg egyértelműen, hogy a dél-
olasz származású amerikai ze-
nész a világ egyik legjobb, so-
kak szerint legvirtuózabb gi-
tárosa.

Eljött tehát Zalacsányba a
zseni, de nem egyedül: vele
tartott – ahogy ő fogalmazott –
legkedvesebb harmonikása, az
olasz Fausto Beccalossi.

– Egy csodálatos környezet-
ben, egy kis falu hegyén va-

gyunk – mondta a koncert előtt
Al Di Meola. – Szokatlan hely
a zenélésre, de nagyon tetszik.
Ez egy kis Woodstock! Egy
mini Woodstock (1969 augusz-
tus 15-18.-án az Egyesült
Államok-beli Woodstockban
500 000 néző előtt rendezték
meg a korszakos jelentőségű
fesztivált – a szerk.)... Én akkor
15 éves voltam, de az apám
nem engedett el. Emlékszem,
sírtam akkor, de ez egy fan-
tasztikus zenei korszak volt. Ez
az időszak határozta meg a

zenei ízlésemet, a sok kultúra
találkozása inspirált a zeneszá-
mok megalkotásában az idők
során. Itt most nem csak az új
albumomról, az Opusról fo-
gunk játszani, hanem régebbi
dalokat is, még Lennon és
McCartney számokat is, mert
nagyon szeretjük a Beatlest.

Aztán megszólalt az utá-
nozhatatlan gitárzene, amit a
harmonika „kísért”. Ki gondol-

ta volna, hogy ez a két hang-
szer ennyire „megfér” egymás
mellett ebben a műfajban. Igaz,
ehhez két olyan nagyszerű ze-
nész kellett, mint Al Di Meola
és Fausto Beccalossi.

Feledhetetlen este volt. Kö-
szönhető ez a fellépőknek, a szer-
vezőknek és persze az égiek-
nek. Csillagfényes koncertet
adhatott a két zenei csillag.

Ekler Elemér

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!

Örömzene Al Di Meolától.

Fausto Beccalossi: a legkedvesebb harmonikás.

A jól végzett „munka” öröme...

Fotók: Ekler MártonFotók: Ekler Márton

Örvényeshegy: piknik ezrekkel és világsztárokkal.

A BABATI HÚSBOLT KESZTHELY,
szakképzett bolti eladót

vesz fel.
Tel.: 30/2276-636


