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Ez már a jövőnek szóló üzenet
Hulladékválogató üzemet avattak Egerszegen
A 2021-2027 közötti támogatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető környezet két olyan terület, amelyre az Európai Unió több forrást
szán – közölte az innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen, az 1,4 milliárd forint ráfordítással létesült hulladékválogató üzem július tizenharmadiki avatásán.
Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tudatossági és szabályozási kérdés

egyszerre – hogy kevesebb hulladék keletkezzen.
Megoldást kell keresni a
hulladék hasznosítására, a lerakás kikerülhetetlen, de törekedni kell arra, hogy a keletkezett
hulladék minél nagyobb része
hasznosuljon, például az energiatermelésben – mondta. Kitért arra is, hogy a minisztérium a következő időszakban is
támogatja az innovatív hulladékgazdálkodást szolgáló kezdeményezéseket.
Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár elmondta: a zalai megyeAz új üzem Egerszeg határában.

székhelyen megvalósuló projektben az innováció, a technológiai fejlesztés és a fenntarthatóság egyesül, amely a nemzeti stratégia alapköve tud
lenni.
A biogáz hasznosításban, az
alternatív energiák használatában, a napelemek telepítésében
élen jár a város, és ebbe a

folyamatba jól illik a hulladékválogató üzem építése – hangsúlyozta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
Vigh László országgyűlési
képviselő fontosnak tartotta elmondani: Ez a beruházás a
jövőnkről szól. Az eddigi hulladék mennyiségnek csak a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ez már a jövőnek szóló üzenet
Hulladékválogató üzemet avattak Egerszegen
legegyszerűbb és legkisebb
energiával működő rendszert
hozzák létre. Kifejlesztettek
négy új berendezést, amelyek
közül az egyedülálló technikai
megoldásokat tartalmazó 5F
szeparátort (KLME) nemzetközi szabadalom védi.
Tájékoztatása szerint az
üzem által kevesebb anyag
kerül a lerakóba, és nő a tele-

pülési hulladékból származó
újrahasznosítható
anyagok
mennyisége.
A 3B Hungária Kft. tavalyi
árbevétele 4 milliárd forint,
nyeresége 5-6 százalék volt. A
cég 64 üzemet épített Európában, a világ számos országába exportál anyagmozgató
és -feldolgozó berendezéseket.
(Forrás: MTI)

Egy nagyon fontos beruházást avattak fel.

(Folytatás az 1. oldalról)
töredékét kell majd lerakni és
ezzel sokat teszünk az egészségesebb környezetért.
A 3B Hungária Kft. és a
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműködésével megvalósult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) pályázatán
506 millió forint támogatást
nyertek el, a fennmaradó

összeget önerőből finanszírozták – ismertette Nagy Zoltán, a
kft. ügyvezető igazgatója.
Az építkezési területet Zalaegerszeg városa biztosította, a
jelenlegi hulladékkezelő telep
közelében, Búslakpusztán.
A projektben résztvevő
egyetemek és szakemberek
legfőbb célként a zéró hulladék
koncepció megvalósítását tűzték ki. A tervezéskor arra
törekedtek, hogy a lehető

Egy kis rögtönzött eszmecsere az üzemavatáson.

„Egymondatos” cikkek
A fantasztikus Örkény István klasszikus műve, az Egyperces novellák adta az ötletet
az „egymondatos” cikkekhez.
Időnként megjelenünk ezekkel
honlapunkon és nyomtatott
újságunkban is.
*
Új időzónába kerültünk
alighanem, mert a Kossuth Rá-

dióban minap reggel – valószínűleg Salvador Dali szétfolyt óráinak hatására – így
jelezték a pontos időt: háromnegyed hét múlt öt perc múlva.
*
Ez nem volt szép szabálytalanság – mondta az M4 tvstúdióban valaki a Franciaország-Argentína VB-mérkőzé-

A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig
Munkabér: megegyezés szerint
Tel: 30/2276-636

Vajon hány órát mutatnak Salvador Dali szétfolyt „ketyegői”?

sen látottak kapcsán, ezzel
megerősítve azt a tételt, hogy
csak az a szép, ami érdek
nélkül tetszik.
*
A foci világbajnokságnál
maradva elmondhatjuk, hogy
egy szőke magyar riporternő
cáfolta az anyagmegmaradás
törvényét, hiszen szerinte Argentína csatára, Ángel Di Ma-

ría a semmiből szerzett valamit,
vagyis gólt.
*
A sláger továbbra is a foci
VB: a magyar riporter megoldotta a nézők szelektálását
kedélyállapotuk alapján, hiszen
észrevétele szerint csak pár
„csomagnyi” francia örvendezik a lelátón.
E.E.
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Tiszta szívből jövő hagyományápolás
Jubileumi aratás és cséplés Göcsej szívében

Kis- és nagybandák vágták a rendet, kötötték a kévét.

A Térségi Kulturális Randevú, a Göcseji Dombérozó
harmadik alkalommal fogja
össze huszonnégy település helyi értékeit és hagyományait
bemutató rendezvényeinek sokaságát, melynek részeként valósult meg a XXX. Göcseji
Aratónapok- Kézikaszás Arató
és Cséphadarós Cséplőverseny
július 14-én Nován.
A reggeli órákban az ünnepélyes megnyitóval vette
kezdetét a két rangos esemény,
melyen a szervezők mellett
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta e programsorozat falvak
életében betöltött jelentőségét.
A hagyományőrzést zászlajára tűző fesztivál létrejötte az
alföldi születésű Kiss Mihály
nevéhez köthető, aki a település
népművelőjeként
dolgozott
1987-ben.
– Borozgattunk a hegyen,
és vitatkozni kezdtek az öregek, hogy annak idején ki volt
a jobb kaszás. Mondtam nekik,
hogy majd nyáron ki fog derülni. Utána jártam, mi is a
módja, hogy versenyt rendezzünk, amelynek a lebonyolításában az akkori tanácselnök és
a tsz-vezetés is fogékonynak
bizonyult, de felkarolták az
ötletemet a művelődési központban is. Az akkor kialakult
menet azóta is változatlanul
zajlik, néhány új elemmel
megtoldva. A verseny népszerűségét az évek során a hagyomány tisztelete, és a föld szeretete adja, ami ezekben az
emberekben a mai napig él. Ez
a hagyományőrzés megalapozott és tiszta szívből jön. A
harminc év alatt csak egyszer
hiányoztam, mindig eljövök és
egy alkalommal még verset is
írtam „Kaszák ünnepe” címmel
– mondja a zsinóros mentét
viselő Miska bácsi.

Az országos rangúvá vált
népi kulturális kavalkád házigazda szerepét betöltő község
harmadik évtizede vállalja fel e
tájegység hagyományait felsorakoztató fesztivált, melynek
egyik fő szervezője a település
polgármestere, Lendvai Jenőné.
– Nova életében évente a
legjelentősebb esemény, amelynek célja főként a hagyomány
továbbvitele, és megmutatni a
fiatal korosztály számára, hogy
őseink milyen fáradságos munkával szenvedtek meg a kenyérgabonáért. Mi úgy mondjuk, hogy Nova „Göcsej szíve”,
ezért is csatlakoztunk a Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozathoz, valamint az időpont is
egybe esik. Az idén igyekeztünk egy kicsit különlegesebb
programmal készülni. Első alkalommal kerül megrendezésre
a I. Göcseji Tarlófutóverseny és
az Élő Bika Rodeó Középeurópai-bajnokság, valamint
nagy örömünkre elfogadta
meghívásunkat a 100 Tagú Cigányzenekar. Az arató bandák
idén zalai településekről neveztek be a versenybe, az előző
években más megyékből és a
határon túlról is jöttek a megmérettetésre, de reméljük, hogy
nézőként érkeznek érdeklődők
– foglalta össze a rendezvény lényegét a polgármester asszony.
A kis- és nagy aratóbandák
hagyományos eszközökkel (kasza, fagereblye, favilla) a kezükben, és aratóétkekkel a kosaraikban kivonultak a mezőre,
ahol az előre kimért parcellán
kellett kézi erővel learatni a
búzát. A kaszapengéses, gabonaszagú levegőben, a dalra fakadt asszonyok körében a férfiak rendet vágtak, majd a búzamező fogyásával, sokasodtak
a keresztek.
Kisbandaként nevezett be a
versenybe a Zalabaksai Kultu-

rális és Ifjúsági Egyesület, a
Vasboldogasszonyi
Községi
Népdalkör Egyesület, az Alsórajki Betyárok, a Gellénházi
Galagonyák, a Becsvölgyei
Aratóbanda, a Handa-banda
Gutorföldéről, a Novai Kisbanda és a Náprádfai Banda.
A következő nagybandák
vállalták az aratást: Lakhegyi
Önkormányzat Hagyományőrzői, Felsőrajki Törekvők, Lakhegyi Daloskör, Gyöngyvirág
Nyugdíjas Egyesület a megyeszékhelyről, Betyárbanda Németfaluból és a Nagykutasi
Dalkör.
A kaszásokból, marokszedőkből, kévevetőkből és kötözőkből álló bandák a déli órákban fejezték be a munkát, majd
az öttagú zsűri bírálta a tarló
magasságát, a tarló-és a kéve
egyenletességét, rendezettségét,
kötözés-és a keresztek minőségét, keresztezést és a tarló tisztaságát is, valamint a mezőre
kivitt, a tábla szélén megterített
étkek hagyományhoz igazodó
jellegét. Az ebédet követően a
cséphadarós cséplőverseny következett tíz percben, ahol figyelni kellett a megtisztított
gabona minőségére, a kicsépelt
mag mennyiségére.
A bíráló bizottság szavazata
alapján az aratóverseny nagybandái közül a Gyöngyvirág
Nyugdíjas Egyesület, a kisbandák tekintetében a Zalabaksai
Kulturális Egyesület bizonyult
a legügyesebbnek. A cséphadarós cséplőversenyt a Lakhegyi Önkormányzat Hagyományőrzői nyerték. A legszebb
aratókoszorú elkészítése idén a
nagykutasi Németh Mihályné
keze munkáját dicséri. Az aratóétkek kategóriájában a Nagykutasi Népdalkör nyert. A kasza
karbantartási művelete, a kaszakalapálás a zalabaksai Szép
Gyulának sikerült a legjobban.
I. Göcseji Tarlófutóverseny győz-

tese két fiatal lett, a lenti Kulcsár Patrik és a novai Jakab
Renáta.
Újdonságként jelent meg a
programok sorában az Élő Bika
Rodeó Közép-európai-bajnoksága, amely igazi látványossággal szolgált. A nézők a
vakmerő vállalkozók és a bika
viadalát, vadnyugati hangulatot
teremtve, szalmabálákon ülve
izgulhatták végig. Az elszánt
küzdelemben legügyesebben
Horváth Kristóf tudott fent
maradni a vad bika hátán.
A helyi és az idelátogató
érdeklődők számára számos
egyéb, feltöltődésre alkalmas
lehetőséget kínáltak a szervezők. Kovács Gyula erdész-pomológus előadása a gyümölcsészetről a Tündérkertet képviselve kérte a figyelmet, míg a
Zala Múltja Hagyományőrző
Egyesület a mezőgazdaságban
évtizedekkel ezelőtt használt
gépeket vonultatott fel, mint
kukoricamorzsolót, répadarálót
és petróleumfőzőt. A Polgári
Lövész Egylet, valamint a Négy
Kos Hagyományőrző Íjász
Egyesület bemutatója alkalmat
adott e két sport kipróbálása is.
A rendezvénysátor színpadán
különböző zenei stílust képviselők álltak a közönség elé,
közülük is kiemelendő a már
említett harminc éve alakult
Magyar Örökség díjas, világhírű 100 tagú cigányzenekar,
valamint a szintén méltán népszerű, és Zalában gyakran fellépő Ismerős Arcok Együttes. A
versenyek közötti percekben
bemutatta produkcióját számos
megyei hagyományőrző csoport is. A gyermekek számára
körhinta, láda-vasút, különböző
nép játékok tették szórakoztatóbbá a fesztiválon töltött órákat. Az esti programok között
aratóbál és tűzijáték, valamint
koncertek szerepeltek.
Török Irén

Hatalmas, megérdemelt sikert arattak a világhírű muzsikusok.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Reggeli mese

2018. július 19.

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

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

– És akkor a kiscica azt mondta, hogy rá sem bír nézni a
170 forintos tejre…
(2004.01.29.)

• 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

Viszonylatok

Elérhetõségeink:
– Micsoda szerencsés maga, Lapiskáné. Magának nem kell
fogyókúrázia, és ez az istentelen gázár-emelés sem érinti…
(2004.02.26.)

Jó füle van…

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

www.zalatajkiado.hu

– Hallotta, Kovács néni? A kormány csökkenti a gyógyszerek árát!
– Mit mond? Hogy megint választás lesz?...
(2004.03.25.)

* 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.

2018. július 19.
HIRDETÉS
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Volt egyszer egy Cyklon (11.)
évtizedekben. Az élet nagyon
sokat változott, voltak, akik
mertek tenni ezért a változásért.
– Te közéjük számítod
magad?
– Igen. Ezt nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem. Talán
egy-két évtized, s eljuthatunk
ebben az országban oda, ahová
fiatalon szerettünk volna. Bár
az a szabad világ azóta nagyon
megváltozott. Nyugat-Európában most visszafejlődés van,
nekik akkor természetes volt az
általunk vágyott világ.
– Talán egyetlen előnye volt
annak a szocializmusnak nevezett rendszernek, hogy a túl-

nem a munkatábor, Recsk vagy
a deportálás várt. Az egyetemi
felvételinél még számított a
családi pedigré, a mozgalmi
múlt. A helyzet aztán megváltozott. S ez köszönhető volt a
lázadó ifjúságnak, az új zenének, s Zalaegerszegen talán a
Cyklon zenekarnak is.
E.E.
(Folytatjuk)
* * *
(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, munkatársainak, Béres Katalinnak és
Megyeri Annának azért a segítségért, hogy a múzeum birtokában lévő egykori Cyklon-

Zsuppányi Gyula: – Úgy emlékszünk a hatvanas, hetvenes
évekre, mintha tegnap történt volna minden.

Zsuppányi Gyula (Zsugi) zalaegerszegi építésznek, tervezőmérnöknek még vannak élményei a megyeszékhelyi Cyklon
zenekarral kapcsolatban. Olvassák hát tovább a múltidézést!
– A zalaegerszegi találkozások mellett voltak egyéb közös
programjaink is – folytatja
Zsuppányi Gyula. – Lengyelországba utaztunk Tóth Jancsival, feleségestül. Varsóból vonattal indultunk a tengerpartra,
s hosszú út alatt megkukacosodott a sonka, amit vittünk
magunkkal. Lengyel barátunk
kertjében húztuk fel a sátrunkat. Időközben teljesen „megindult” a sonka, ezért nem mertük megenni. Mit csináljunk? –
tépelődtünk. Adjuk oda a kutyának? Lengyelországban akkor hiánycikk volt a hús és a
kolbász. Odaadtuk lengyel ba-

rátunk nagymamájának, persze
a kritikus részt levágtuk. Öt óra
múlva jött a mama, hozott egy
fazék sonkaszuflét. Nem mertünk enni belőle, csak szegény
János, aki még két hét múlva is
beteg volt tőle. A mi részünket
elástuk a sátor sarkában. Egy
kicsit hagytunk az edényben,
hogy ne legyen gyanús.
– Zalaegerszeg ifjúságának
ez egy meghatározó időszaka
volt…
– Akkor alakult ki egy
olyan csapat, amely most is
összetartó. Hiába múltak el az
évek, évtizedek – magam is a
hetven felé közeledek –, de
bizonyos értelemben mi örök
fiatalok maradtunk. S úgy emlékszünk a hatvanas, hetvenes
évekre, mintha tegnap történt
volna minden. A tinédzser korban megszerzett életfelfogás,
életderű végigkísért az elmúlt

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

élési ösztön nem veszett ki
belőlünk.
– A mi fiatalságunk egybeesett az úgynevezett három T
korszakával (tiltás, tűrés, támogatás – a szerk.). A határokat az
állam, s mi sem feszegettük
igazán. Ezért tűrt állapotban
volt a haj hossza, a farmernadrág és a beatzene. Ránk már

fotókat 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.)

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um
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• Bérfőzés

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!

Cyklon „szoborcsoport” az egerszegi színház előtt. Balról: Tóth
János, Karsay József, Horváth Péter, Kerekes István és Karsay
László.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2018. július 19.
HIRDETÉS
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Így készül ma az infláció

A jelenséget aranyinflációként jegyzi a pénztörténet.

A huszadik században és
azóta élő nemzedékek természetes jelenségként, szinte magától értendő dologként élik meg
a pénz értékének romlását, az
inflációnak nevezett jelenséget.
A történelem során azonban
nem volt ez mindig így. Amikor a forgalmat fémek (arany,
ezüst) bonyolították le, szinte
kivételesnek volt tekinthető az
árszínvonal általános emelkedése. Ilyenről egyszer keletkeztek feljegyzések, amikor a nagy
gyarmatosításokat
követően
iszonyú tömegben áramlottak a
nemesfémek Amerikából Spanyolországba, és az ottani nagyon gazdagok (grandok) féktelen költekezésbe kezdtek, kerül, amibe kerül alapon.
Ez az észszerűtlen viselkedés bontotta meg aztán a korábban mindig meglévő tartós
egyensúlyt az áruk és a fémek
belső értékviszonyai között –
az előállításukhoz szüksége elfogadott munkamennyiségek
alapján – a fémek kárára. A jelenséget aranyinfláció néven
jegyzi a pénztörténet.
Bajt ezen kívül a pénzforgalmat monopolizálók (uralkodók, bankok) is tudtak okozni,
azzal, hogy rontották a pénzérmék fémtartalmát, vagy a forgalmat olyan papírokkal hígították, amelyek végül nem voltak átválthatók fémre. Ilyenkor
a valódi értékes fémek előkelően kivonultak a forgalomból,
mindenki zsebre vágta őket, és
a romlottal kívánt fizetni –
Gresham törvénye szerint. Manapság pedig napi gyakorlatként éljük meg a pénzérték
romlását. Az infláció jelenségére egész megmagyarázó (félreértelmező) közgazdaság-tudomány épült, főként a második
világháború után, ott is inkább
a hozzánk közelebb eső évtizedekben. Hangzatos mondataik szerint egy bizonyos inflá-

ció egyszerűen szükséges a
gazdaságban, mert az infláció
„egészséges” mértéke stimulálja a gazdasági növekedést. Nálunk például változatlanul inflációs célkövetésről szól az okfejtés. Avatatlan szemlélőnek
ez azt sugallja, hogy bizony
egy meghatározott inflációs
szintet el kell érni, mert ez a
gazdaság szempontjából hasznos, ezért szinte aggódnunk
kellene, hogy ez be is következzen.
A lényeget illetően a célkövetés helyett inkább csak inflációkövetésről kellene beszélni, azt sugallva, hogy figyelünk, és ha az infláció egy bizonyos szintet elér, cselekednünk kell, hogy a további nyomulásának ellenálljunk, de a
maximálisan tolerálható mérték
alatt még normálisnak mondott
rendben képes a gazdaság
igazodni. Az inflációs nyomás
ugyanis a nemzetközi pénzügyi
rendszer belső természetéből
adódik, ami ellen tenni sokat
amúgy sem tudunk.
Európában 1914 előtt a
pénzérték-stabilitást jórészt a
szabályoktól való bűnös eltérés
(nemesfémek keverése értéktelenekkel, banki mohóság), tehát
rendszeridegen, szubjektív okok
veszélyeztették, és napjainkra
ez a fajta szubjektív behatolási
lehetőség már általánossá vált.
Kezdődött mindez azzal, hogy
a pénzhelyettesítők és a fémek
átváltási kapcsolatát fokozatosan korlátozták, és végül 1971ben az Egyesült Államokban egy elnöki rendelettel (azaz már negyvenhét éve, de
„ideiglenes” jelleggel) meg is
szüntették. (Már a Monarchiában forgó korona is sánta
valuta volt, tehát érte nem
lehetett automatikusan aranyat
kapni, csak aranyra váltható
nemes valutát, többnyire angol
fontot.)

Nagy lendületet a pénz nemesfémtelenítése a második világháború után kapott, amikor
az amerikai dollár vette át az
arany helyett a világpénz funkciót. Lendületesen haladt a
pénzügyi átváltási korlátok leépítése is, azaz az erős pénzek
akadály nélkül hatolhattak a
gyengé(bb)nek mondott nemzeti pénzek piacára. Az esetek
jó részében oda jutottunk, hogy
a helyi jegybankok már nem
igazi pénzteremtők, hanem
asszisztálnak az erős pénz, többnyire a dollár) bejövetelének.
Ez azt jelenti, hogy a jegybankok jórészt nem teremtik a saját
pénzt, csak a dollárt váltják át
hazai pénznemre, illetve vissza.
A pénz, amint az általánosan
tudott, keresletet támaszt, ha túl
sok van belőle, de egyúttal
áremelkedést is okoz, viszont
hiánya sem kedvező hatású.
Ezzel el is jutottunk oda,
hogy a pénzérték-stabilitást honnét lehet a leghatékonyabban
veszélyeztetni:
nyilvánvaló,
hogy nem a nemzeti pénzteremtő (jobbára azonban átváltó
funkcióra kényszerített) jegybankokból. Ráadásul a jegybankokat a nemzetközi regulák
attól is eltiltották, hogy saját
hazájuk államkasszáját szükség
esetén finanszírozzák, tehát
hogy ezen a csatornán keresztül
pénz áramoljon ki, ami árszínvonal-emelkedést okozhat. A
2008-as nagy pénzügyi válság
viszont egyértelműen igazolta,
hogy amit szabad Jupiternek
azt nem szabad a kis ökörnek.
A nagy államok – főként az
Egyesült Államok – jegybankjai teleszívták magukat állampapírokkal, és az Európai Unió
központi bankja is roskadozik a
bedőlés határain álló országok
állampapír-milliárdjai alatt, miközben a kicsiknek emiatt
azonnal a körmére lépnének a
nemzetközi pénzügyi fogdmegek, főként a hitelminősítők,
amelyek bonitásukat a porba
húznák, kitagadnák őket a befektetésre javasolt kategóriából.
Napjainkban a pénzértékstabilitás, ami egyrészt az árszínvonalat, másrészt a nemzeti
valuták árfolyamát illeti, legnagyobb részben külső és erősen szubjektív körülmények
foglya. Nézzünk ezek után
néhány pénzértékromboló, közelmúltbeli gyakorlatot. Kézenfekvő a török példa. A törökök,
felülve a nagyon alacsony nemzetközi kamatoknak, dollárból
finanszírozták magukat. (Hazánk is három évtizeden keresztül többször felült az olcsó
kamatú svájci franknak.)
A törökök az olcsó dollárfinanszírozással a pénzügyi
(pénzteremtő) világhatalom kezébe adták a fegyelmezés lehetőségét, amire ismert közel-
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múltbeli politikai okok miatt
nagyon rá is szolgáltak. A dollárok hazahívása Törökországból drasztikus árfolyamromlást
okozott, ami hozta magával a
megnövekedett inflációt. A
drasztikus kamatemelés szinte
automatikus volt. Törökország
„méltó” büntetést kapott, sokkal több kamatot kell ezután
külföldre fizetnie.
Külön figyelmet érdemel a
hazai inflációs ügymenet 1985
és 2013 közötti gyakorlata. Az
államot idegen pénzből finanszírozták, ami időről időre valutaleértékelésekhez vezetett,
és utána jött az infláció, három
„dicsőséges” évtizeden keresztül.
A költségvetés nem is csinált mást, mint igyekezett az
adósságszolgálathoz szükséges
kamatokról gondoskodni, tovább növelte az amúgy is
tobzódó inflációt, adókat emelt,
főként áfát, személyi jövedelemadót, de jövedéki adókat is.
Tehát részese volt az inflációgyártásnak, lehet, hogy ezért
harapózott el nálunk az infláció
imádata?
Két azonos méretű, de az
infláció hasznosságáról ellentétesen vélekedő ország (Csehország és hazánk) példája támasztja alá, hogy mégis az
inflációellenes politika volt a
nyerő. Csehországban rövid
ideig volt magas infláció, nálunk egészen 2010-ig alig ment
tíz százalék alá, a csúcson
pedig harminc százalék felett
volt. Folyó dollárban mérve a
cseh gazdaság 1990 és 2018
között 4,7 szeresére, a mienk
pedig csak 3,3 szorosára nőtt. A
csehek az induló rosszabb pozícióból három évtized alatt
állva hagytak minket, amiben
az inflációhoz való ellentétes
viszony nagy szerepet játszott.
Távolról se higgyük azonban, hogy a nemzeti jegybankoknak nincsen szerepük az
inflációellenes küzdelemben, a
hazai pénzvolumen irányításában. A különbséget éppen napjainkban lehetett lemérni a
magyar és a török jegybank
esetében az MNB javára, ahogy
sajátos eszközeikkel a megtámadott nemzeti pénzek védelmére keltek, illetve nem keltek.
Végül válasz adható arra a
kérdésre is, hogy miféle gazdaságnak hasznos az infláció.
Nem kétséges, hogy egyrészt a
pénzteremtő és finanszírozó
hatalmasságoknak. Rajtuk kívül pedig azoknak, akik termékeik révén monopol szállítói
pozícióban vannak. Ilyenek az
energia- és a hightech cégek,
amelyek még ritkán sem köthetők egyértelműen egyetlen
nemzetállamhoz, ők az igazi
nemzetköziek.
Boros Imre
közgazdász
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GRATULÁLUNK
A SIKERESEN BEFEJEZETT TANULMÁNYAIDHOZ!

ÉS A VIZSGÁK UTÁN? MIK A TERVEID?
Ha szeretnéd pénzre váltani a megszerzett tudást,
ha tudatos pályakezdõként nem szeretnél lehetõségeket elszalasztani,
de nem tudod merre, hogyan, mennyiért:
TÖLTSD KI már most - kötelezettségek nélkül - az Adatfelvételi ûrlapot a
www.paktumportal.hu oldalon az Álláskeresõknek menüpont alatt,
vagy érdeklõdj személyesen

IRÁNYT MUTATUNK!
Tudtad, hogy
• Csaknem 400 zalaegerszegi állás közül választhatsz?
• 30 év alatti pályakezdõként több esélyed van az elhelyezkedésre, mivel
munkáltatód bértámogatást igényelhet a foglalkoztatásodhoz?
• vállalkozóvá váláshoz is igényelhetsz szakmai és anyagi támogatást?
• ingyenes képzéseken bõvítheted ismereteidet?
• mindehhez tanácsadói (mentori) segítséget kapsz?

Kontakt Nonprofit Kft.
Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3-5.,
tel: 92/707-621
e-mail: iroda@paktumportal.hu

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
(volt munkaügyi kirendeltség)
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.,
tel: 92/549-480

Honlapunkon további hasznos információkat találsz: www.paktumportal.hu

Kövess minket Facebook-on is: @zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum
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Nagykanizsán épül fel a nyugat-magyarországi velodrom
Nagykanizsán épül fel a nyugat-magyarországi velodrom –
jelentette be az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos minap, a dél-zalai városban
tartott sajtótájékoztatón.
Révész Máriusz hozzátette:
a kormány 2017-ben döntött
arról, hogy a budapesti velodrom mellett két vidéki helyszínen épít pályakerékpáros edzőcsarnokot. Jelezte, a velodromért Nyugat-Magyarországon
hét város versengett: a legvégiggondoltabb, legjobban kidolgozott pályázatot Nagykanizsa városa nyújtotta be.
A Kelet-Magyarországra tervezett velodrom Debrecenben
épül fel.
A nagykanizsai velodrom
kiszolgálja a versenysportot, de
egyben a szabadidős sportolásra is lehetőséget ad. A 200-250
méter hosszúságúra tervezett,
fedett körpálya közepén sportolásra alkalmas teret alakítanak ki – ismertette Révész Máriusz. Hozzátette, a nyugat-magyarországi velodrom lendületet adhat a magyar kerékpár-

sportnak, az országúti kerékpárosoknak pedig téli edzési lehetőséget biztosít. Ha elkészül
a létesítmény, várhatóan a környező országokból is sok kerékpáros érkezik majd a Nagykanizsára. Cseresnyés Péter, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, Nagykanizsa térségének
országgyűlési képviselője kiemelte: a városban tíz éve dolgoznak a kerékpározás népszerűsítéséért, fejlesztéséért. A
velodrom építésével óriási lehetőséget kapott a térség, és az
üzemeltetésével kapcsolatban
olyan koncepció készült, amely
a fenntarthatóságát is biztosítja.
A Nagykanizsán épülő kerékpáros edzőcsarnok egy nagyszabású stratégiai terv egyik
alkotóeleme – hangsúlyozta
Princzinger Péter, a Magyar
Kerékpáros Szövetség elnöke.
A távlati tervek szerint a versenyszerű és a szabadidős kerékpározás egyenértékű alternatívája lehet bármely más
sportnak. Ehhez azonban szükség van olyan szakemberekre,

Fotó: nagykanizsa.hu
Dénes Sándor (balról), Révész Máriusz, Princzinger Péter és
Cseresnyés Péter adott tájékoztatást a beruházásról.

akik a fejlesztő és a nevelő
munkát is el tudják végezni,
továbbá olyan helyszínekre,
ahol a gyermekek is biztonságban vannak. A velodrom erre
alkalmas teret biztosít, a zárt
létesítményben a sportolók is
nyugodt körülmények közt készülhetnek fel a versenyekre.
Nagykanizsa „kerékpárosbarát”
település, az elmúlt években
kerékpárutakat építettek, a Csó-

nakázó-tó partján hegyikerékpáros pályát alakítottak ki –
emlékeztetett Dénes Sándor
(Fidesz-KDNP), Nagykanizsa
polgármestere. A kerékpáros
turizmusban sok lehetőség rejlik, a velodromot pedig környező falvakban élők és a külföldről érkezők is igénybe vehetik. A nagykanizsai kerékpáros edzőcsarnok a Sport és
Rendezvénycsarnok, valamint a
Kanizsa Centrum szomszédságában lévő önkormányzati területen épül fel. A tervek szerint a
létesítmények közös terveket is
meg tudnak valósítani, míg
hosszabb távon a dél-zalai városban egy kerékpárosakadémia is létrejöhet. (Forrás: MTI)

Lapunk
legközelebbi 2018
nyomtatott
száma
2018. augusztus 16-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
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„Azt hiszem, hogy rosszul döntöttem…”
Zalaegerszegi beszélgetés Déri „Gusztival”, aki az „Év kapusa” volt 1972/73-ban (2.)
– Az NB II-ben. Háromcsoportos volt akkor a második
vonal. Igent mondtam, egy évre
írtam alá. Nagyszerű évet zártunk a Tapolcai Bauxitbányásszal. Meg is keresett a
ZTE elnöke, hogy jöjjek vissza
Egerszegre. Kovács Béla volt
akkor a kapus, azt mondták,
hogy nyílt verseny lesz közöttünk, s ha kispados leszek, akkor is a prémium 75 százalékát
kapom. Több ok is közrejátszott, hogy nem jöttem vissza…
– A hiúság is?
– Igen. Azt hiszem, hogy
rosszul döntöttem, mert TapolDéri László: – A legjobb kapuskorban voltam, úgy éreztem,
hogy 4-5 év még előttem áll.

Folytatjuk beszélgetésünket
Déri Lászlóval, a ZTE egykori
labdarúgójával, aki az 1972/73-as
bajnokságban az „Év kapusa”
lett. Éppen 45 éve történt…
– Hogy történt a távozásod
a ZTE-től?
– A ZTE egyik vezetője
megkeresett az átigazolási szezon utolsó napján és megkérdezte: nincs kedvem átigazolni
Székesfehérvárra, esetleg Győrbe? NB II-es csapatokat említett. Nincs – mondtam, hiszen
1982 június végéig érvényes
volt a szerződésem. Az volt az

álláspontom, hogy inkább elmegyek dolgozni, ám közben
megkerestek Tapolcáról.
– Kicsoda?
– Németh Lajos, akivel nagyon jó volt a kapcsolatom ifiválogatott koromból.
– A kanizsai Németh Lajos?
– Igen!
– Ő nemrég halt meg…
– Ezt nem tudtam. Nagyon
sajnálom. Nagyon rendes volt
velem. Három nap gondolkodási időt kértem.
– Hol szerepelt akkor a
Tapolca?

A nemrég elhunyt Németh Lajos, aki Tapolcára hívta Déri
„Gusztit”.

cán belekeveredtem a totóügybe. Eltiltottak három évre.
A kishalakon verték el a port.
– Ez hogyan hatott ki további pályafutásodra?
– Nem adtam fel.
– Hány éves voltál akkor?
– Harminckettő. A legjobb
kapuskorban voltam, úgy éreztem, hogy 4-5 év még előttem
áll. Akár az NB I-ben is, de a
második vonalban feltétlenül.
Badacsonytomajban, a megyeiben kezdtem újra. Felkerültünk
az NB III-ba, a ZTE-ből Ambrus Zoli is itt játszott. Rengeteg
szurkoló volt a meccseinken.
Aztán visszakerültem Tapolcára, a TIAC-ban. Ezer néző volt
egy-egy meccsen, pedig a megyei bajnokságban szerepeltünk. Ez egy szép időszak volt.
Aztán 1994-ben Budapestre kerültem, de még onnét is eljártam Tapolcára védeni.
– Mit csináltál a fővárosban?
– Vendéglátóztam, hiszen
ez a civil szakmám. Öt évig
dolgoztam ott, miközben megismertem mostani feleségemet
és kikerültem Németországba.
E.E.
(Folytatjuk)

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
A ZTE csapatában… Déri László a felső sorban jobbról a harmadik. Mellette Bolemányi János
(balról) és Ambrus Zoltán, akivel Badacsonytomajban is együtt játszott.

