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62 éves régiségben valami
elképzelhetetlen, a józan gon-
dolkodást messze túlhaladó tör-
ténések reszkettették meg a vál-
tozhatatlannak tűnő világot. 1956.
október 23-án, Budapesten egy
békés, a lengyelek melletti szo-
lidáris tüntetésből viharban ter-
jedő tűzként lángolt fel a sztá-
linista alapvetésen regnáló,
népnyúzó el-Rákosi-rendszert
söpörni akaró forradalom.

Az akkori „helytartótanács
reszketni méltóztatott”, majd –
maga mögött érezvén a szovjet
szuronyokat – lövetett, s a kez-

Véráztatta macskaköveken virult ki a szabadság
1956 emlékezete

detben a rendszer békés meg-
reformálásáért indult tüntetés
átcsapott fegyveres harcba.
Egyre-másra alakultak meg a
szabadságharcos csoportok, s
héroszi küzdelem kezdődött a
hazai kommunizmus védereje,
az ÁVO, és a rendszer védel-
mére harcba küldött megszálló
szovjet hadsereg között.

Dávid és Góliát csatája zaj-
lott a pesti utcákon. „Dióve-
rő” puskákkal, „Molotov-kok-
télokkal” felszerelt felkelők
harcoltak a szovjet szolda-
teszka tankjaival támogatott „Ruszkik haza!” A nemzet akarata fogalmazódott meg…

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!

rákosista véderővel, az ávósok-
kal szemben.

Szabadságharcosok kiömlő
piros vére áztatta napokig a
pesti utcát, s megtörtént a vilá-
got ámulatba ejtő csoda: győ-
zött Pesten a forradalom! A for-
radalmi hevület végighullám-
zott az országon. A legkisebb
faluban is elzavarták a régi rend
kiszolgálóit, s valami régen
nem tapasztalt eufórikus érzü-
letben kezdődött meg Magyar-
ország új, valóban demokrati-
kus rendszerének újraálmodása.

Amikor már úgy tűnt, hogy
végérvényesen kivirult a sza-

badság – jött a kádári árulás. A
szovjet tankok ismét elözönlöt-
ték a fővárost, és a legendássá
lett „pesti srácok” halálmeg-
vető hősiessége ellenére, a mér-
hetetlen túlerő győzedelmes-
kedett a felkelők felett.

A pesti macskaköveket áz-
tató véráldozat mégsem volt
hiába való. Egy maroknyi
nemzet példát statuált hősies-
ségből, bebizonyította, hogy
nincs az a zsarnokság, amelyet
egyakaratú, együtt dobbanó
szívű nemzet nem tudna meg-
törni.

F.L.
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A közigazgatási rendszer
fejlesztésével gyorsabb, egysze-
rűbb, egységes és jó minőségű
ügyfélkiszolgálás valósulhat
meg; a következő évben 700
ügytípus egyszerűsödik vagy
szűnik meg – közölte a Mi-
niszterelnökség közszolgálatért
felelős államtitkára minap Za-
laegerszegen.

Tuzson Bence Zala Me-a
gyei Kormányhivatal, az egész
országra kiterjedő, ügyfélkap-
csolati rendszerek fejlesztését
szolgáló projekt nyitórendezvé-
nyét megelőzően, sajtótájékoz-
tatón beszélt arról, hogy hét
megyei kormányhivatalban in-
dultak olyan, a közigazgatást
egyszerűsítő és egységesítő,
illetve elektronizáló fejleszté-
sek, amelyek a teljes rendszerre
kiterjedő eredményeket hoznak.

Zalában csaknem hatmil-
liárd forintos európai uniós
forrásból valósul meg az ügy-
félkapcsolati rendszerek fejlesz-
tését szolgáló projekt, amely
lehetővé teszi majd például a
mobiltelefonos ügyintézést is.

Az államtitkár arra is kitért,
hogy a kormányhivatali rend-
szerben intézhető 2500 ügytí-
pus között 700 olyan van, amit
szeretnének egyszerűsíteni vagy
megszüntetni, még a közigaz-

Egyszerűsítik és elektronizálják a közigazgatási ügyintézést
Tuzson Bence zalaegerszegi bejelentése

gatási bírósági rendszer 2020-
ra tervezett indulása előtt.

Tuzson Bence úgy fogalma-
zott: a zalai fejlesztési projekt
az egész magyar közigazgatás-
ról szól, megteremti a hátterét
annak, hogy erősödjön Magyar-
országon az elektronikus ügy-
intézés. Olyan tudástárat hoz-
nak létre, amely egységesíti az
országban az eljárások menetét,
hogy az ország bármelyik kor-
mányhivatalában ugyanazt a
magas szintű szolgáltatást kap-
ják meg az állampolgárok.

A tudástár két lábra támasz-
kodik: az ügyintézők részletes
tájékoztatóhoz jutnak a kor-
mányablakokban intézhető mint-
egy 2500 ügytípus kezeléséről,
az ügyfelek pedig arról kapnak
közérthető információt, hogy
miként intézhetik az egyes
ügyeiket.

Hozzátette: nagyon sok olyan
ügytípus van, ami felesleges-
nek látszik, például meg lehet
szüntetni egyes bejelentési kö-
telezettségeket, illetve egysze-
rűsíteni lehet a hivatalokon
belüli többszörös ügyintézé-
seket. Ezekről a teendőkről
még idén kormánydöntés szü-
letik, az átalakítással, össze-
vonással vagy megszüntetéssel
kapcsolatos jogalkotási munka

pedig a jövő év elején meg-
kezdődik.

A közigazgatási bíróságok
indulásával az egyfokú ügyin-
tézési rendszer megteremtése a
cél, hasonlóan az Ausztriában
működő rendszerhez – mondta
Tuzson Bence.

Sifter Rózsa, Zala megyei
kormánymegbízott arról be-
szélt, hogy a zalai fejlesztési
projekt révén országosan egy-
ségesítik az informatikai és
létesítményüzemeltetési felada-
tokat, illetve az állami tiszt-
viselők teljesítményértékelési
rendszerét. Olyan mobilappli-
kációt fejlesztenek, amely tele-
fonról is lehetővé teszi az egyes
ügyek elindítását és nyomon kö-
vetését az állampolgárok részére.

Bővülnek a kormányablak-
ban intézhető ügykörök is, így
TAJ-kártya-másolatot, erkölcsi
bizonyítványt és európai uniós
egészségbiztosítási kártyát is
lehet majd igényelni – sorolta a
zalai kormánymegbízott.

Aznap egyébként Zalában,
Bagodban adták át az ország-
ban a tizedik kormányablak-
buszt. Az elsősorban a kiste-
lepüléseken élők életminőségét,
az állami szolgáltatások elér-
hetőségét javító, kétfős, mozgó
ügyintézési pontokat előre meg-
határozott időpontokban érhe-
tik el egy-egy település lakói
vagy egy nagyobb rendezvény
résztvevői. A kormányablakbu-
szok számát később szeretnék
tízről ötvenre növelni.

A tizedik kormányablakbusz átadásán Bagodban… Balról
Tuzson Bence, Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter
Rózsa és Sipos Ferenc, Bagod polgármestere.

Tuzson Bence és dr. Sifter Rózsa az egerszegi tájékoztatón.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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



Szeptember 22-én díszköz-
gyűlést tartottak a Megyehá-
zán, ahol a 2018. évi kitüntet-
tek díjazására került sor.

A Himnuszt követően dr.
Pál Attila Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnöke beszédében ki-
emelte az összefogás jelentő-
ségét, ami nélkülözhetetlen me-
gyénk erőssé és sikeressé vá-
lásához. Említést tett a gyors-
forgalmi utak építéséről, ame-
lyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaeger-
szeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanul-
mányról, a Zalaegerszegi Jár-
műipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kom-
munikációs hálózat kiépítésé-
ről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is vi-
selniük kell, mert meg kell fe-
lelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkese-
dést és ihletet kívánt.

Dr. Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostro-
mával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban fel-
robbantott. Napjainkban Euró-
pa szellemi, erkölcsi építmé-
nyeire hasonló veszély leselke-
dik, mint egykor a zalavári mo-
nostorra. „Amit a keleti barbá-
rok korábban nem bírtak ural-
muk alá hajtani, azt felrob-
bantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem sza-
bad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai ki-
sebbségbe szorítsák. Gondola-
tait Zala megye új díszpol-
gárának, ér-dr. Márfi Gyula
seknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszöné-
sével zárta.

Zala Megye Díszpolgára ki-
tüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékeny-
sége elismeréseként. A kitünte-
tett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény vi-
lág érdekében folyamatosan
fellépett.

Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas szín-
vonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.

A Zala Megye Egészség-
ügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szak-
mai tevékenységéért.

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásért Díjat adományoz-
tak , a Keszt-Dallos Ritának
helyi Idősek Otthona igazgató-
jának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.

A közgyűlés Zalai Pedagó-
gus Díjat ítélt oda Tóth Sán-
dorné intézményvezető-helyet-
tesnek (Lenti Lámfalussy Sán-
dor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kultu-
rális szerepvállalásáért.

Major Veronikának (Keszt-
helyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futó-
céllövészetben elért kiemelke-
dő eredményeiért, junior világ-
bajnoki aranyérmeiért.

Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az után-
pótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.

A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének Zala megye turiz-
musának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elis-
meréséül.

Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala me-
gye gazdaságának, idegenfor-
galmának fejlesztéséért, a fenn-
maradó fejlődés és a klíma-
védelem elősegítéséért.

Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vo-
nyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkás-
ságáért.

Joóné Baranyai Tímea pe-
dagógus (Életfa óvoda, Keszt-
hely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hiva-
tástudattal, szakmai alaposság-
gal, empátiával végzett mun-
kájáért.

A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemze-
tiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plé-
bánosnak közösségépítő mun-
kája elismeréseként.

A közgyűlés díjainak átadá-
sát követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Ami-
kor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védel-
mezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszöne-
tet mondott az elismerésért.

Az ünnepi közgyűlést kö-
vetően állófogadást tartottak,
amelyen kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntőt, amelyben szív-
ből gratulált a nap kitünte-
tettjeinek.

Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

32018. október 18. Zalatáj
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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.

(2005.01.27.)

(2005.02.10.)

(2005.02.24.)

A Zala Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2-16-2016-
00018 azonosítószámú, a „Zala Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése” című pályázati konst-
rukciónak köszönhetően 1.200.000.000 Ft összegű támo-
gatással 14 épületén hajtott végre energetikai korsze-
rűsítést.

A pályázatban érintett épületek:
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.
8800 Nagykanizsa, Platán sor 2.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 36.
8790 Zalaszentgrót, Csány u. 2.
8360 Keszthely, Balaton u. 17.
8868 Letenye, József A. u. 1.
8360 Keszthely, Kossuth u. 42.
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 4.
8900 Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2.

A beruházás keretében – épületenként eltérően – a hatá-
roló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje,
világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés, valamint a nap-
elemes rendszer kiépítése valósult meg. A pályázat során
az épületeken több, mint 800 db nyílászáró cseréje, vala-
mint 10 000 m felület hőszigetelése történt meg. Kor-
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mányhivatalunk kiemelt területként kezeli az üzemeltetési
költségek csökkentését, valamint a gáz-, és elektromos
energia tudatos, hatékony és ésszerű felhasználását.
Az így megvalósuló beruházásaink hosszú távon garan-
tálják az energetikai költségekkel való takarékoskodást, s
egyben szimbolizálja elkötelezettségünket a környezet
kímélése és a tudatos gazdálkodás felé.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult
meg.

2018. augusztus 15.

A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése.

Zala Megyei Kormányhivatal

Csökkenő energetikai költségek

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hárommillióan létminimum alatt

Gyurcsány-patika

Kettészakadt ország

– Látom, szomszédasszony, maga azért javítja a statisztikát,
mert százas égővel világol.

– Ott volt a hosszú nyár, Rozi néni. Igazán száríthatott volna
egypár gyógyfüvet a nyavalyáira, és most nem sírna itt ne-
kem a gyógyszerár miatt!...

– Nekünk többé nincs közös platformunk, Kovácsné. Magá-
nak az Orbán-beszéd tetszett jobban!
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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.

A termelési támogatás ki-
terjesztését kezdeményezte a
kivi- és fügetermesztésre Ma-
gyarország az Európai Bizott-
ságnál (EB) – közölte az Ag-
rárminisztérium (AM) mező-
gazdaságért felelős államtitkára
minap a Zala megyei Be-
csehelyen.

Feldman Zsolt a legna-
gyobb magyarországi kiviültet-
vényben tett látogatásakor el-
mondta: a tárca lehetőséget lát
a kivi és a füge magyarországi
termesztésében, ezért kezdemé-
nyezte az EB-nél a termeléshez
kötött, hektáralapú támogatás
kiterjesztését. Ezen felül elin-
dult ezen gyümölcsfajták ülte-
tési szakmai feltételeinek ki-
dolgozása, hogy telepítési tá-
mogatásra is lehetőség nyíljon.

A tervek szerint már a
2019-re vonatkozó támogatás-
kérelmek beadásakor jelezhetik
igényüket a gazdálkodók a
kivi- és a fügetermesztésre –
tette hozzá az AM államtitkára.

Láthatóan komoly piaci
igény van azokra a friss
gyümölcsökre, amelyek nem
messziről, tartósító eljárással
eltarthatóvá tett formában ér-
keznek Magyarországra és
árban is versenyképesek –
mondta. Ezen felül a kivi- és

Kivi Zalából
Az ország legnagyobb ültetvénye megyénkben

fügeültetvények munkaerőigé-
nye alacsonyabb sok más gyü-
mölcskultúráénál, ezért is ér-
demes a gazdálkodóknak át-
gondolni ezt a lehetőséget ott,
ahol megfelelőek a feltételek.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti államtitkára,
a térségi Mura Nemzeti Prog-
ram miniszteri biztosa arról
beszélt, hogy a Magyarorszá-
gon legnagyobbnak számító,
hathektáros kiviültetvény egy-
fajta mintaprogram. Arra is
példa, hogy a térség adottságait
kihasználva, innovációval, új
technológiákat alkalmazva mi-
ként lehet az elhagyott zárt-
kerteket ismét termelésbe fog-
ni, sőt importot kiváltani.

Hozzátette: az agrártárcával
egyeztetések kezdődtek arról,
hogy miként lehet a kisebb
ültetvények gazdáit támogatási
forrásokhoz juttatni, és piacra
segíteni, amire a közeli Nagy-
récsén bogyósgyümölcsök ter-
mesztésére, feldolgozására és
értékesítésére helyi gazdákból
alakult termelői összefogás is
példa lehet.

Gyuricza Csaba, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs
Központ főigazgatója arról be-
szélt, hogy a klímaváltozás a

mezőgazdaságban szükségessé
teszi a technológiaváltást. Lát-
ható, hogy elsősorban Dél-
Magyarországon olyan új nö-
vényfajták termesztésére nyílik
lehetőség az egyre északabbra
tolódó termesztési övezetek
miatt, amelyekre néhány év-
tizede még nem volt példa.

Példaként említette, hogy a
málnatermesztést ma már szin-
te nem lehet árnyékolás nélkül
végezni Magyarországon, holott
erre korábban nem volt szük-
ség, miközben megjelentek új
gyümölcsök, például a kivi vagy
a füge. Mindez a változás szük-
ségessé teszi a tudományos ku-
tatásokat is, hiszen új irányok-
ba kell mozdulnia a termelésnek.

A mintegy hathektáros ki-
viültetvény szakmai vezetője,
Miklós Ákos Márton azt mond-
ta: a tavalyihoz képest meg-
duplázódott a zöld kiviből a
termésmennyiség, ami idén
meghaladja a 20 tonnát, de
ezen felül a sárga vagy gold
kiviből is 3-4 tonnás termésre
számítanak. A nemrég kezdő-

dött betakarítás előtt már hó-
napokkal elkelt a teljes ter-
mésmennyiség, az egyik nem-
zetközi áruházlánc magyaror-
szági hálózata árusítja a be-
csehelyi eredetmegjelölésű ki-
vit, de a jelenlegi termés-
mennyiség többszörösére is
lenne igény.

Kitért arra is, hogy nemrég
a Pannon Egyetem Georgikon
Karának Nemzetikutatói és a
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (Nébih) szakemberei a
becsehelyi birtokon folyó fü-
gekísérlet fajtavizsgálatán vet-
tek részt. A most 226-fajta
fügével zajló kísérlet során
keresik azokat a változatokat,
amelyek a leginkább alkal-
masak a magyarországi viszo-
nyok közötti nagyüzemi ter-
mesztésre. Ezt segíti többek
között a Miklós Ákos Márton
által betelepített fügedarázs is,
az alig egymilliméteres porzó-
rovarnak köszönhetően ugyanis
keményebb héjú és magasabb
cukortartalmú a termés. (For-
rás: )MTI

Megkezdődött a szüret Becsehelyen.

Cseresnyés Péter és Feldman Zsolt is a szüretelők között volt.
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Dr. Szigethy István közis-
mert zalaegerszegi ügyvéd
szenvedélyes hanglemezgyűjtő.
Kollekciója mintegy 30 ezer
darabból áll jelenleg. Gyűjte-
ményében nincs megkülönböz-
tetés: ugyanúgy megtalálha-
tók az operairodalom gyöngy-
szemei, mint a beatkorszak
klasszikusai. Csak jó vagy rossz
zene van – szögezi le mielőtt
célzott témánkra rátérnénk.
Minket ugyanis ebben a riport-
sorozatban az érdekel, hogy
miképpen került kapcsolatba
fiatal korában a zenekarCyklon
tagjaival.

– A zene iránti rajongásom
feltétlenül köthető ahhoz is,
hogy édesanyám közismert
tánctanár volt a megyében.
1950-ben „kolhozosították” a
táncmestereket is, megalakult a
Zala Megyei Tánctanítók Mun-
kaközössége. Az öt tánctanár-
ból csak három volt zalai, kettő
Somogyból járt át. Valameny-
nyien kaptak egy járást, édes-
anyámnak a legkisebb, a zala-
szentgróti jutott. Később ez a
területi felosztás enyhült, s a
megye más részébe is elme-
hetett újra. A tánciskolák záró
aktusa az úgynevezett koszo-
rúcska volt. Ezeken én kezel-
tem édesanyám Supraphon tí-
pusú csehszlovák lemezjátszóit.

1962-ben érettségiztem a
Zrínyi-gimnáziumban, majd fel-
vettek Pécsre a jogtudományi
egyetemre. A Terta típusú mag-
netofonomat a kollégiumba is
magammal cipeltem rendsze-
resen. Mint a Beatles-korszak
fiatalja szorgalmasan gyűjtö-

Volt egyszer egy Cyklon… (14.)

gettem az akkori zenekarok
felvételeit, amiknek nagy hasz-
nát vettük az egyetemi bulikon.

– Az egyetemi évek jobbá-
ra Pécshez kötöttek. Hogy
kerültél kapcsolatba mégis a
Cyklonnal?

– Havonta általában egyszer
jöttem haza. Érdeklődve néze-
gettem ilyenkor a Cyklon pla-
kátjait, ezzel a helyesírással
nekem egyből a hatalmas zajjal
működő kompresszorok jutot-
tak eszembe. Egyébként volt
valami frappáns humor az
elnevezésben. Tulajdonképpen
először a televízióban láttam és
hallottam játszani a zenekart,
amikor az 1964/65-ös Ki-mit-
tud?-on a zalaegerszegi Bencze
Erzsit kísérték. A bátyja,
Bencze Pista szintén lakott a
kollégiumban, sokan ismertük,
így az egész közösség drukkolt
a húgának, hogy minél tovább
jusson. Bencze Erzsi és a
Cyklon is nagyon jó benyomást

keltett. A következő nyáron egy
régi ismerősöm, Varga Bori,
Orbán Sanyi, vagyis Hota fele-
sége megkért arra, hogy segít-
sek a Cyklonnak. Tudták, hogy
rengeteg felvételem van, sze-
retnének ezekből átvenni. Ez a
beszélgetés a szakszervezeti
művelődési házban (ma a He-
vesi Sándor Színház épülete – a
szerk.) zajlott több órán át, ott
ismerkedtem össze a zenekar
tagjaival. Szimpatikus, intelli-
gens, tehetséges srácok voltak,
örültem, hogy segíthettem ne-
kik. Orbán Sanyival később is
tartottam a kapcsolatot. Amikor
például 1995-ben Szurgutban
Zala megye képviseletében

együttműködési szerződést kö-
töttünk, ajándékba vittem a
hanti-manysi zenéket is fel-
dolgozó lemezét.

– Emlékszel, hogy mely
együttes számait kérték főleg?

– A Shadowsra határozottan
emlékszem, Ray Charlestól a

What'd l Say című dalra is,
továbbá a 60-as évek veze-
tő külföldi együtteseitől is
válogattak, de ezeket már nem
tudnám pontosan felsorolni.
Egy biztos: kiváló számok
voltak.

– Közismert kifinomult ze-
nei ízlésed. Visszatekintve a
múltba, milyen kaliberű együt-
tes volt a Cyklon?

– Az akkori produkciójuk és
több tag későbbi budapesti pá-
lyafutása azt bizonyítja, hogy
többre voltak képesek, mint a
vidéki városok akkori együt-
teseinek zöme, magasabb szín-
vonalon zenéltek. Tehetséges
zenészekből álló csapat volt.
Az igényes zenéjük egyik ösz-
szetevője lehetett – vélemé-
nyem szerint –, hogy a tagok
jelentős része zeneiskolában
alapozta meg tudását, amit az-
tán folyamatosan fejlesztett.

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 és
észrevételeik, emlékeik segít-
ségével teljesebbé teszik so-
rozatunkat.)

Dr. Szigethy István: – Tehetséges zenészekből álló csapat volt.

Középen Orbán Sándor Hota.

Hota két lábon járó zenei lexi-
kon volt.

Bencze Erzsébetet kísérte a
Cyklon zenekar.
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Kontakt Nonprofit Kft.
Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3-5. B fsz. 1.
tel: 92/707-621
e-mail: iroda@paktumportal.hu

Kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a képzéseken?
Zalaegerszegi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezõ, a program célcsoportjába
tartozó személyek álláskeresõként történõ regisztrációt követõen.
A képzések ingyenesek, a képzés idõtartama alatt havi bruttó 81.000 Ft keresetpótló juttatás jár.
Amennyiben a képzés helyszíne és a lakóhely közötti távolság több, mint 2 km, útiköltség
támogatást biztosítunk.
Töltse ki Adatfelvételi ûrlapunkat a www.paktumportal.hu oldalon az Álláskeresõknek
menüpont alatt - kötelezettségek nélkül - és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.
Vagy érdeklõdjön személyesen munkatársainknál:

Ügyfélfogadás: hétfõ-csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-14.00

www.paktumportal.huTovábbi információk:
Kövesse :Facebook oldalunkat
www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum
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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 www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a megjelenéstől október 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Nem tudom, hogy szólít-
sam… Asszonyomnak, kis-
asszonynak, talán másnak? A
hölgyem (ha ezzel nem sértem
meg) talán megfelelő.

Miután befejezte a Jelentés
Magyarországról című, fércmű
minőségű bérmunkáját, javas-
lok önnek egy igazán kihívó
feladatot, már amennyiben a
szürkeállománya ezt képes
megoldani.

Talán tudja – ha nem lan-
kadt koncentrációja ebben a
migránsbarát küldetésben –,
hogy összesen 11 országból 1
millió 128 385 aláírás gyűlt
össze a Minority SafePack ki-
sebbségvédelmi európai polgári
kezdeményezés támogatására,
miután az érintett tagországok
hatóságai hitelesítették az alá-
írásokat. A kezdeményezők
eredetileg 1 millió 320 246 alá-

Szorgalmi feladat Judith Sargentininek
Nyílt levél az Európai Parlament képviselőjének

írást nyújtottak be, ebből az
Európai Unió 28 tagállamának
nemzeti hatóságai 1 millió 128
385-öt hagytak jóvá. Azt is iga-
zolták, hogy összesen 11 tagál-
lamban sikerült elérni a szük-
séges minimális támogatói kü-
szöböt, noha a törvényes elő-
írások szerint csak hét állam-
ban lett volna kötelező. A tizen-
egy ország: Románia, Szlová-
kia, Magyarország, Bulgária,
Lettország, Spanyolország, Dá-
nia, Horvátország, Szlovénia,
Litvánia és Olaszország. A tag-
államok nemzeti hatóságai jó-
váhagyták a támogatói nyilat-
kozatokat, mert ez azt jelenti,
hogy a kezdeményezés beter-
jeszthető az Európai Bizottság-
hoz. Ez az eredmény az európai
nemzeti közösségek, a Kárpát-
medencei magyar közösség si-
kere, valamint az RMDSZ nagy

nemzetközi sikere. A Minority
SafePack csak az ötödik euró-
pai polgári kezdeményezés az
eddigi 70 közül, amely sike-
res volt.

Rendkívül fontos szerepe
lesz a jövő évi európai parla-
menti választásnak, hiszen ott
dől el: olyan személyek fognak
ülni az uniós intézményekben,
akiknek fontos a kisebbségek
sorsa, vagy azok döntenek
majd a jövőnkről, akik több
mint 1 millió ember határozott
kérését semmibe veszik.

Hát itt a valódi feladat Sar-
gentini képviselőnő! Egy igazi
nemes, konkrét feladat. Nincs
kedve képviselőként ezzel fog-
lalkozni?  Soros György nélkül.

S persze nem csak az ős-
honos kisebbségeket elnyomó
többségieket kell megkérdezni.
(Mint Magyarországon a mig-
ránsbarát, kormányellenes civil
szervezeteket.) A valós helyzet
megítéléséhez az érintett ki-
sebbségiek véleménye is szük-
séges. Vegye a fáradtságot és
látogasson el Kárpátaljára és
Erdélybe! Egyáltalán tudja,
hogy merre kell indulnia?

Képes erre az egyszerű, de
nagyszerű feladatra, hölgyem?
Az eddigi munkásságát ismerve
ez megoldhatatlan erőpróba
Önnek. Mint ahogy felénk, Za-
lában mondják: magas, mint
majomnak a pingponglabda.

E.E.

Judith Sargentininek találtunk egy valódi feladatot.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A Margaréta Kulturális
Egyesület pakodi önkor-és a
mányzat szervezésében már
kilencedik alkalommal került
megrendezésre a Hálaadás Na-
pi Dalkörök Baráti Találko-
zója Pakodon, az iskola tor-
natermében.

A találkozóra meghívást
kaptak a környező települések
dalkörei egy kellemes délután
erejéig, amelyet összekötöttek
a helyben termelt termények és
a házilag feldolgozott termékek
megáldásával. Horváth Zsolt
plébános hálaadó szentmisén
áldotta meg a szorgos kezek
munkájának gyümölcseit.

Fontos napra esett az idei
rendezvényük, az aradi vérta-
núk emléknapjára. Megemlé-
keztek az 1849. október 6-án
Aradon kivégzett magyar hon-

Dalkörök baráti találkozója Pakodon
védtisztekről és Batthyány La-
jos egykori miniszterelnök ha-
lálos ítéletéről. Főhajtás közben
gondoltak arra a 21 pakodi
hősre is, akik az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc-
ban estek áldozatul. Gyertyát
gyújtottak tiszteletükre, emlé-
kükre.

A fellépő népdalkörök kö-
zött szerepelt a zalabéri Bú-
zavirág Népdalkör, a pókasze-
petki , aVadkörtefa Énekkar
türjei Hétszínvirág Énekegyüt-
tes Margarétaés a házigazda
Dalkör. Előadásukban népdal-
csokrokat hallhattak a jelenlé-
vők, elsősorban zalai, sárközi
de Nyárád-menti népdalok is
felcsendültek. Énekeiket gitár
és furulya is kísérte, valamint
hallhattuk citerásPiacsek Péter
játékát is.

A helyi óvodások és kis-
iskolások is minden alkalom-
mal szerepelnek. Az idén szí-
nes őszköszöntő műsorukkal
álltak a publikum elé. Nekik
köszönhetően minden kor-
osztály képviseltette magát
és jó hangulatban telt el a
délután.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
Laskay Annamária, a zalaszent-
gróti néptáncegyüttes tagjának
közreműködésével vidám tánc-
házzal folytatódott a program.
A fellépők közös énekét kö-
vetően az emléklapok és ap-
róbb ajándékok átvétele után
került sor vendéglátásra, baráti
beszélgetésre.

Minden évben egy látvá-
nyos kiállítással is készülnek,
melyet az egyesületi tagok mel-
lett mint szakmabeli, Mikolás
Zoltánné Pus-koszorúkötő és
kás Ilona virágkötő segített
összeállítani. A pókaszepetki

Zalagrár Kft Nyírő. és a pakodi
József alma és körte felaján-
lásával járultak hozzá a kiál-
lítás sikeréhez, melyet az egye-
sület a helyi intézmények gyer-
mekeinek ajánlott fel.

A találkozóról Vízvári Ot-
tónét, az egyesület vezetőjét és
a találkozó fő szervezőjét kér-
deztem:

– Nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki az elmúlt években a
környező települések népdalkö-
reivel, szívesen vesznek részt
egymás rendezvényein. Ezek
nagyszerű lehetőséget nyújta-
nak az egymástól való tanu-
lásra, kikapcsolódásra és barát-
ságok kialakítására. Egy ilyen
délután összehozza az embere-
ket, kiszakadást jelent a hét-
köznapokból. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani min-
den résztvevőnek, fellépőnek,
támogatónak és a szervezésben
közreműködőknek.

Farkas Adél

A pakodi Margaréta dalkör.

A Búzavirág népdalkör Zalabérből.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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2018. szeptember 24-én a

zalaegerszegi Arany Bárány
Szálloda különtermében 15

taggal megalakult a Zete 1920
Hagyományőrző Egyesület. Az

alapító tagok a következők: dr.
Csordásné dr. Sallai Alexandra
(úszás), (asztali-Darvas József
tenisz), (újság-Ekler Elemér
író), (labdarúgás,Fehér Imre
masszőr), (ko-Gellér Sándor
sárlabda), (lab-Kereki Zoltán
darúgás), (atlé-Kozáry Ágnes
tika), (tenisz),Markó Béla Pa-
nácz Antal Szabó(kosárlabda),

Tibor Szakály István(B-közép),

(atlétika), (kosár-Szücs József
labda), Takács-Miszori Mária
(kosárlabda), ifj. Tancsics Lász-
ló Tomanóczy Ti-(súlyemelés),

bor (röplabda).

Október 15-én az egyesület

vezetői, Ekler Elemér elnök,

Kereki Zoltán és Szücs József

alelnökök sajtótájékoztató ke-

retében ismertették az új egye-

sület megalakulásának körül-

ményeit, a célkitűzéseket, prog-

ramjukat. Elöljáróban elhang-

zott, hogy a megalakulás óta öt

új tagja is lett a Zete 1920

Hagyományőrző Egyesületnek,

akik a következők: Berzicza

A ZTE értéke a városnak, a megyének
Hagyományőrzésre alakult az új egyesület

Tamás Deli Edit(birkózás),

(teke), (labda-Gáspár Gyula
rúgás), (sakk),Horváth Tamás
Soós István (labdarúgás).

Az egyesület célja az 1920-

ban alapított Zalaegerszegi Tor-

na Egylet szakosztályainak

méltó emléket állítani. Célja

továbbá az egyesület volt spor-

tolóinak felkutatása, tevékeny-

ségük bemutatása, a sportklub

népszerűsítése, kiváló sporto-

lóinak példaként állítása. Ja-

nuárban honlapot szeretnének

indítani, rendszeresen időszaki

kiadványokat megjelentetni,

szoros kapcsolatot kialakítani

az időközben már jogilag ön-

állóvá vált, az egykori szak-

osztályokból alakult klubok-

kal. Fontos feladatnak tekintik

a közelgő 100 éves jubileum

méltó megünneplését, ezzel

kapcsolatban már felvették a

kapcsolatot a város veze-

tésével.

Az újságírók részéről el-

hangzott a kérdés: miért nem a

létező ZTE-en belül szeretnék

végezni ezt a tevékenységet?

Ekler Elemér elmondta, hogy

ő már 2016 nyarán kérte fel-

vételét az egyesületbe, de több-

ször is elutasították. Ugyancsak

tagfelvételi kérelemmel fordult

a Zalaegerszegi Torna Egylet-

hez (nem a ténylegesen műkö-

dő, ZTE nevet viselő klubokat

jelenti, hanem az anyaegye-

sületet, amelyben jelenleg egy

ultiszakosztály működik – a

szerk.) a ZTE egykori 11 válo-

gatott sportolója, de nem is

válaszoltak a hivatalos levelük-

re. Hát ezért voltak kénytelenek

új egyesületet alakítani.

A klub elnöke, valamint két

alelnöke biztos abban, hogy

volt egyesületi társaikkal együtt

sikerül megvalósítani célkitű-

zéseiket.

Elhangzott a sajtótájékozta-

tón, hogy az egyesület nyitott,

várják az újabb tagokat. To-

borzásra nincs is szükség, hi-

szen naponta jelzik belépési

szándékukat a klub egykori

kiváló sportolói.

z.t.

A közel 100 éves ZTE klubszíneit (fekete-fehér, zöld-fehér, kék-
fehér) idéző zászlókkal az új egyesület vezetői… Balról: Szücs
József, Ekler Elemér és Kereki Zoltán.

A felvétel az alakuló közgyűlésen készült szeptember 24-én.

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu


