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A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye új kormánymegbízottjával
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatállyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Az új kormánymegbízottal
beszélgettünk eddigi életútjáról, kinevezésérõl és elképzeléseirõl.
– Az ön pályafutását ismerve elmondhatjuk, hogy
valamennyi korábbi munkahelyén szerzett tapasztalatát

új beosztásában nagyszerûen
kamatoztathatja.
– Pályakezdõként hét évet
dolgoztam a nagylengyeli tszben, ahol munkám során – noha jómagam is falun születtem
– nagyon sok mindent megtapasztaltam a vidéki emberek
életérõl. A következõ munkahelyemen, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába jutottam, amiket a késõbbi munkám során is hasznosíthattam.
A Kárrendezési Hivatal élén
(Folytatás a 3. oldalon)

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.

Februári szemüvegkeret akció

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

16774

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Az akció idõtartama: 2016.02.01. - 2016.02.29.
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Bölcsõtõl a ravatalig (3.)
Az eltûnt falu nyomában

A hosszú épületszárny két nagy osztálytermet foglalt magában. Jelenleg Nemeshetés község önkormányzata szolgálja az
épületrészben a falu lakosságát.
Augusztus utolsó napjai
már szinte teljes egészében a
várakozás jegyében teltek Nemeshetésen. S szeptember
nem késett. Elérkezett a nap,

amikor kimosdatva, kifésülködve elindultunk az iskolához vezetõ úton, hogy nekivágjunk az eljövendõ nyolc
titokzatos esztendõnek.

A hivatalos iskolakezdési
nap elõtt – afféle évnyitó keretében – búcsúztatta a község
az évtizedekig ott szolgáló
tanító házaspárt. Az udvaron
sorakozott fel a népes diákcsapat. Köztük mi, legkisebbek:
copfba söndörgetett hajú lánykák, tarra nyírt koponyájú parasztgyerekek hallgattuk a búcsúztató különös mondatait,
milyeneket sosem hallottunk a
családi nagyasztalnál, sem a
mezõn szorgoskodó apáinktól,
anyáinktól.
És eljött a másnap, amikor
beültünk a zöldre mázolt
hosszú padokba. Szemünk elkerekedett, szánk tátva maradt
a sok soha nem látott csodától.
A katedra közelében nagy fekete tábla lógott a falon, mellette állt a golyós számológép,
egy szekrény tetején földgömb

kéklett, rajta a föld összes országával. Ott állt még egy sunyi nézésû kitömött róka és egy
hosszú csõrû gólya is, melyek
a természetrajz órákhoz szolgáltak szemléltetõ eszközként.
Azzal a nappal elkezdõdött
az a nyolc esztendõ, amely
alatt legtöbbünk foltos nadrágja tovább vásott az öreg
padok deszkalapján. Az elbúcsúztatott „reakciós” tanító házaspár helyére fiatal, már az új
rend követelményeinek megfelelõ tanítópár költözött a szolgálati lakásba. Tõlük tanultuk
meg az ábécé kezdetben csak
egy furcsa cirkalomnak látott
betûinek saját kezû ábrázolását, megtanultuk a számokat
egytõl tízig, majd tovább s
megint tovább…
Farkas László
(Vége)

„A Zalatáj veled együtt létezik”...
Végsõ búcsú Farkas Lászlótól
Sajnos nincs tovább… 2015.
december 18-án kísértük utolsó útjára a nemeshetési temetõben Flamot, vagyis Farkas Lászlót, a Zalatáj grafikusát, karikatúristáját, újságíróját, a falu egykori alpolgármesterét, polgármesterét.
Utolsó írását olvashatják e
lapon. Már nem tudta befejezni. Önéletrajzi ihletésû sorozatában az iskoláskor kezdetéig jutott. Innét már a kegyetlen kór és sors írta a
szomorú történetet úgy, hogy
a tervezett sorozatnak általa
adott cím szerint a bölcsõtõl a
ravatalig jusson.
A ravatalnál szerkesztõségünk nevében Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ búcsúzott
kollégánktól:
„Nem szeretek papírról
felolvasni, de búcsúztatót
még soha nem mondtam. A
megírt beszéd korlátokat
szab, fegyelmez, különben elkalandozna az ember. Ezt viszont nem szabad. Most különösen nem, mert szomorú
az ember lelke.

Ezt az újságot majd vidd
magaddal Laci, s ha fent,
Szent Péter sajtótitkárához
bekopogtatsz, jó ajánlólevél
lesz. A Zalatáj legutóbbi száma. Még a Te írásaiddal.
Soha nem késtél a kéziratoddal. Most sem. Már ott volt
a számítógépedben készen a
tervezett cikksorozat második
része. A harmadik rész azonban töredék maradt.
Mert ez a gyilkos kór megelõzött. Alattomos módon. Tõle rettegünk, Téged szeretünk.
A szerkesztõség apja voltál
valamennyi kollégának. Fanyar humorod, bölcs életlátásod, higgadtságod kincs
volt. S ezek csak körítések
voltak nagyszerû karikatúráidhoz, írásaidhoz.
Különleges kapcsolat volt
a miénk. Még sehol sem volt a
Zalatáj, az én újságírói pályafutásom, de egy munkahelyünk volt akkor is. A közös
kapcsolatot a zalaegerszegi
vízmû asztalitenisztermében
zajló csaták jelentették. Emlékszel? Matolcsy Jóska, aki

most már ugyancsak fentrõl
néz le ránk, azt mondta: Figyeld a Flamot, jól pingpongozik, de még jobban rajzol!
Errõl meggyõzõdhettem.
Nem túlzott Matolcsy Jóska.
Nem jól rajzoltál, hanem
nagyon jól. Nem is értem,
hogy miért nem akadt ebben
az országban valaki ott fent,
aki ezt észrevette volna? Miért
ennél a kis vidéki lapnál, a
Zalatájnál kötöttél ki?
Számunkra szerencse volt.
Ráadásul úgy írsz, úgy írtál,
hogy az egyetemek médiaszakán végzettek kismiskák hozzád képest.
De nem adtad el a lelkedet. A lelkedet a rajzaidba, az
írásaidba tetted. Ezért olyan
jók. Azért voltak, akik felfigyeltek tehetségedre. 2008.
januárjában a Zala Megyei
Közgyûlés Sajtódíját vehetted
át. Nem sokan akadtak, akik
érdemesebbek voltak erre az
elmúlt évtizedekben.
Érdekes… Téged szinte mindenki Flamnak szólított. Én soha. Mindig azt mondtam, hogy

Laci. Vajon miért? Talán mert
az öcsémet is így hívják. S a munkatársinál több volt a kapcsolat
köztünk? Biztos vagyok ebben.
A búcsúztatásokon sokszor elhangzó frázis, hogy soha nem felejtünk.
Mi nem is tudnánk, hiszen
a 26 év alatt megjelent újságokba belevésted a neved.
Amíg a Zalatáj létezik, mindig velünk maradsz. Az újságban, s azon túl is.
Azt nem mondom, hogy
nyugodj békében. Mert hogyan is nyugodhatnál másképpen, hiszen jó ember voltál.
Ennek így kell lennie kívánság
nélkül is.
Aztán ott, ahol most már
vagy, ne változz meg! Rajzolj,
írj, fanyar humorodra ott is
szükség van.
Búcsúzni viszont elbúcsúzom Tõled társaim nevében
is. De ez csak jelképes búcsú.
A Zalatáj veled együtt létezik,
most már kitörölhetetlen léted és emléked.
Elkísérünk utolsó utadra.
De örökké velünk maradsz.”
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A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye új kormánymegbízottjával
(Folytatás az 1. oldalról)
eltöltött évek kellõ ismerettel
vérteztek fel, hogy rálátásom
legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasznosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálkodásra, valamint az állattenyésztéssel kapcsolatos problémákra. A Kincstár jogelõdje, a Zala
Megyei Területi Államháztartási Hivatal igazgatói posztján
az önkormányzatok finanszírozását ismerhettem meg. Az
elmúlt években ezeken a munkahelyeken nem csak szakmai
tapasztalatokat, hanem vezetõi
rutint is szereztem. Nagy hasznát vettem ennek késõbb, amikor két cikluson keresztül megyei fõjegyzõ voltam. Ezen idõszak alatt alaposan megismertem az önkormányzati testületi
munkát, az intézményfenntartást, s tapasztalatokat szereztem a területfejlesztés vonalán
is. A közigazgatási hivatalvezetõi beosztásom közvetlenül
megelõzte a megyei kormányhivatal fõigazgatói posztján eltöltött idõszakot. Úgy érzem,
hogy ennek a több, mint ezer
fõs hivatalnak az irányításához
szakmai és vezetõi tapasztalatokkal is rendelkezem, s ez

nagy segítséget jelent az új
beosztásban.
– A közigazgatásban szerzett tapasztalaton kívül bizonyára nagy elõnyt jelent, hogy
jól ismeri a hivatalt. Nem kell
ismerkedni a kollégákkal,
tisztában van a folyamatban
lévõ és leendõ feladatokkal, a
kapcsolatrendszer is gördülékenyen mûködik tovább.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megítélése szerint sem ütközött akadályba a
kinevezésem. Egyrészt a folytonosságot képviselem, hiszen
megalakulása óta fõigazgatója
voltam a kormányhivatalnak.
Közvetlenül Rigó Csaba kormánymegbízott mögött a hivatal szakmai munkáját irányítottam. Minden olyan folyamatban lévõ ügynek, amit elõdöm átadott, a részese voltam.
A munkatársak kiválasztásában
is részt vettem. Mindezek szakmai és vezetõi biztonságot adnak.
– Nem sok kormánymegbízottal fordult elõ, hogy kinevezése elõtt a miniszterelnök személyesen meghallgatja. Önt meghívta Orbán Viktor a dolgozószobájába...
– Óriási megtiszteltetést jelentett számomra, szakmai pá-
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Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

A keszthelyi kormányablak átadásán 2015-ben.
lyafutásom legemlékezetesebb
eseménye volt. Érdekessége a
dolognak, hogy az angol miniszterelnök, David Cameron
látogatása napján történt. Miniszterelnök Úr kíváncsi volt
arra, hogy ki az a hölgy, aki
Zala megye új kormánymegbízottja lehet, felkészült-e arra,
hogy ezt a felelõsségteljes feladatot ellássa. Orbán Viktor
rendkívül tájékozott Zala megyével kapcsolatban. Szavaiból
azt lehetett érezni, hogy figyelemmel kíséri a Zalában meghirdetett fejlesztéseket, a Modern Városok Program keretében induló nagyberuházások
sikerességét. Mint mondta, ebben a Zala Megyei Kormányhivatalnak, a kormánymegbízottnak is nagy szerepe lesz. A
sport sem maradhatott ki a
témák közül. Természetesen
magam is fontosnak tartom
ezt a területet, egyrészt közönségszórakoztató, másrészt egészségmegõrzõ és ifjúságnevelõ
szempontból is. Családanyaként én is érintett vagyok ebben, hiszen a fiam a ZTE korosztályos csapatának labdarúgója. Átérzem, hogy milyen
örömet tud szerezni egy zalai
sportsiker az emberek körében. Miniszterelnök Úr elmondta, hogy figyelemmel kíséri a zalai sportéletet, s megemlítette azokat az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek-

kel a kormányzat segíti a megyét ezen a téren is.
– Ön – mint fõigazgató –
eddig is tevékenyen vett részt
a hivatal irányításában. Kormánymegbízottként miket tart
most a legfontosabb teendõknek?
– A bürokrácia csökkentése, az állampolgárok és a vállalkozások ügyeinek magas szintû kiszolgálását. A rezsicsökkentés továbbra is napirenden
szerepel. Számos eljárási díj,
illeték január elsejével csökkent vagy megszûnt, ez országos szinten azt jelenti, hogy
10 milliárd forint marad az
emberek zsebében. Miniszterelnök Úr nagy hangsúlyt
fektetett beszélgetésünkön a
zalai fejlesztésekre. Nekem,
mint kormánymegbízottnak
jelentõs feladatom lesz ezen
a téren. A kormányhivatal
már hónapokkal ezelõtt felvette a kapcsolatot a zalaegerszegi és a nagykanizsai
polgármesterrel. Áttekintettük, hogy melyek azok a
pontok, amelyeknél egyszerûsíthetjük, gyorsíthatjuk az eljárásokat.
Dr. Sifter Rózsa – mint
mondta – kormánymegbízottként kiemelt feladatának tartja
a köz szolgálatát, a kormányzati célok maradéktalan megvalósítását.
Ekler Elemér

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Országosan egyedülálló a zalaegerszegi kamattámogatás
Zalaegerszeg városa országosan egyedülálló önkormányzati kamattámogatási rendszert fogadott el a helyi, zalaegerszegi, magyar tulajdonú
mikro-, kis- és középvállalatok
segítésére.
Errõl tartott január 6-án sajtótájékoztatót a Városházán Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Nagy András, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója.
A program a zalaegerszegi
székhellyel rendelkezõ mikroés kisvállalkozások fejlõdésének elõsegítésére jött létre,
ezen belül a Zalaegerszegen
megvalósuló új beruházásokat
támogatja. A kamattámogatásra Zalaegerszeg város évi 10
millió Ft keretet bocsát rendelkezésre öt éven keresztül. A
város által biztosított összegbõl a ZMVA egy alapot hozott
létre. Az ügyfelek a hitelkérelemmel egyidejûleg nyújthatják be kamattámogatási kérelmüket a ZMVA-hoz.
A kamattámogatás beruházási hitelnél a futamidõ elsõ 5
évében, forgóeszköz hitelnél
az elsõ egy évben jár az ügyfeleknek, és csak abban az
esetben, ha az idõszak alatt
nem kerül 15 napot meghaladó késedelembe. A kamattámogatás mértéke évi 2%.
További 1% kedvezményre
jogosult a kamattámogatási

program keretében a 35 év
alatti induló vállalkozó, így
összességében 3% kamatkedvezményre jogosult. Szintén
1% kamatkezdemény társulhat
a 2% kedvezményhez, ha teljes
egészében csak zalaegerszegi
székhellyel rendelkezõ vállalkozók által kibocsátott számlával számol el az ügyfél. A
teljes kamatkedvezmény 3%.
Eddig 29 vállalkozás részesült kamattámogatásban, a hiteligénylõk körében a tevékenységi kör nagy szóródást
mutat, a legkiemelkedõbb a
kozmetika, szépségápolás. A
szolgáltatás iparágon belül a
kamattámogatásban részesült
vállalkozások a szennyvízkezelés, kiadványkészítés, gépjármû-javítás, karbantartás és mosás, számviteli tevékenység,
biztosítási ügynöki tevékenység; víz-, gáz-, fûtésszerelés tevékenységi körben mûködnek.
Termelésben cukrászmûhely
létesítését, illetve fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozás beruházását is segítették. 2015. évben a kamattámogatási program keretén belül
az összes folyósított összeg
több mint 207 millió Ft, 162
millió Ft 2%-os, 45 millió Ft
3%-os kamattámogatással került közvetítésre. A kamattámogatás összege több mint
18 millió forintot tesz ki, ebbõl több mint 1 millió Ft az

Balaicz Zoltán (balról) és Nagy András adott tájékoztatást az
egyedülálló kezdeményezésrõl.
idei évben került felhasználásra.
Az ügyintézés hatékonyságát elõsegítve a benyújtott hitelkérelmek elbírálása folyamatos, a ZMVA a hitelkérelmeket
várhatóan 2016. májusig tudja
fogadni. Ezt követõen az ügyfélszolgálati irodában, valamit
telefonon érdeklõdhetnek a
jövõbeni lehetõségekrõl.
A vállalkozók 45%-a hölgy,
ami kiemelkedõnek számít! Az
igénylések beadása 2015. június, illetve október hónapban
realizálódtak, de az érdeklõdés
folyamatos, kamattámogatásra

igény mutatkozik a jövõben is.
Az iparági megoszlást tekintve
a szolgáltatás a legkiemelkedõbb, ezt követi a kereskedelem. A hitelcél fõként ingatlanvásárlás volt, székhely, illetve
telephely létrehozás céljára,
valamint haszongépjármû beszerzés, mely segítette az adott
vállalkozás tevékenységét. Többnyire mûködõ vállalkozások,
ezen belül már meglévõ, a
ZMVA szolgáltatásaival megelégedõ ügyfelek vették igénybe a kamattámogatási programot, de négy kezdõ vállalkozást is támogattak.

Jubilált a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

Dr. Bánfalvi Péter, az egyesület elnöke számolt be az elmúlt
25 évben végzett munkáról.
Az egyesület tavaly ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját. 1990. június 2-án
alakult meg a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ Egyesület a TIT Zala megyei Szervezetének jogutódjaként. Az
MMIK-ban volt az alakuló köz-

gyûlés, amelyen több mint
300 alapító tag vett részt.
A tagok száma ma is megközelíti a 200 fõt. A civil szervezet a hagyományos ismeretterjesztés mellett a megye
egyik meghatározó felnõttképzõ intézményévé vált az el-

múlt évtizedekben. A nevébe
is bekerült a szakképzõ szó.
A jubileumi ünnepségen
2015. december 17-én megemlékeztek a névadó Öveges
József születésének (1895. november 10.) 120. évfordulójáról és számot adtak az elmúlt
25 évben végzett munkájukról. Az ismeretterjesztésrõl és
a testületi munkáról Bánfalvi
Péter, az egyesület elnöke, a
felnõttképzésrõl és a 25 év
„pénzügyeirõl” Rózsás Csaba
ügyvezetõ igazgató tájékoztatta a meghívott vendégeket. Az
elért eredmények közül kiemelkedik, hogy az önfenntartás keretein belül közhasznú szervezetként sikerült megõrizni a mûködõképességet.
A megtartott ismeretterjesztõ elõadások száma meghaladta a tízezret, a résztvevõk száma megközelítette a
kétszázezer fõt. A hagyományos ismeretterjesztés mellett
kiemelt szerepet kapott az
ifjúság bevonása a TIT tehetséggondozó munkájába. A
megrendezett vetélkedõk, szak-

köri foglalkozások közül kiemelkedett a két évtizedes
sikeres múlttal rendelkezõ
Öveges József levelezõs verseny. A középiskolás tanulók
önkéntesként is segítik a közhasznú tevékenységet.
Az egyesület felnõttképzési tevékenysége az egyre szigorúbb feltételek ellenére is
dinamikusan fejlõdött az elmúlt negyed évszázadban.
A megszervezett és lebonyolított tanfolyamokon a
résztvevõk és a megszerzett
szakképesítések száma meghaladta a tízezret. A képzéseket eredményesen befejezõk
esélyt kaptak a munkaerõpiacon maradásra, illetve az
oda való visszakerülésre.
A rendezvény elismerések
átadásával zárult.
(x)
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
www.titzala.hu
E-mail: titzala@t-online.hu
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-6070
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Márokföld: ismét új utakon
Márokföld polgárai csendesen, de megállás nélkül dolgoznak, folyamatosan alakul a
falu arculata.
– A fõ irány továbbra is a
turizmus, természetközeliség,
aktív kikapcsolódás, feltöltõdés. Ehhez kapcsolódó egyik
új látnivalónk a tavaly elkészült
3 hektáros, Természet-mûvészeti park, melyet Á(R)TJÁRÓnak kereszteltünk el. A parkot
alapító elsõ 12 alkotás már
õsszel megtekinthetõ volt, ám
a park kialakítása, táblázása
most készül, tavasszal várjuk az
érdeklõdõket a megnyitóra
(bõvebben a honlapon). Szintén tavasszal nyitjuk Levendula ültetvényünket, ahol májustól októberig szedhetik a látogatók a levendula virágot a
harangláb szomszédságában.
Ennek megfelelõen egyre bõvítjük izgalmas honlapunkat
(www.marokfold.com) – mondja Szabó István polgármester.
– Tavaly nyáron azonban
egy másik területen próbálta
ki magát a közösség…
– Az elõzmény az volt,
hogy a 2 éve falunkba költözött a dokumentum filmes
Högl-házaspár saját ötlettõl vezetve Márokföld története után
kutatott Zalaegerszegen a levéltárban. Olyan adománylevélre találtak 1275-bõl, mely
tisztázza a falu nevének eredetét. Márk õrálló, IV. Bélától
adományként elnyert területe
volt. Ez fontos, mert több más
ténnyel együtt bõvíti az Õrvidéknek napjainkban elfogadott területi határait, azaz Márokföld is, de pl. Szentgyörgyvölgy is – régi nevén Õriszentgyörgy – a tágabb Õrség tagja.
Tudják-e, hogy az „Õrségre
jellemzõ” sökfás temetõkben
összesen alig néhány megmaradt faragott fejfát találhatnak
a turisták, miközben kis falunk
temetõjében több mint 50 (!)
ilyen látható? Ez persze nem
jelenti azt, hogy mindenáron
az Õrség részévé akarnánk válni, de egyre több jel mutat
arra, hogy része vagyunk.
Hogy pontosan minek vagyunk a része, széle, vagy közepe, az még nekünk is talány,

lévén, hogy három tájegység –
Õrség, Hetés, Göcsej – találkozásánál élünk.
– Ez nyilván adott egy
ötletet…
– Ebbõl született a gondolat, hogy az adománylevél átadó ünnepségének napját szenteljük a szûkebb és tágabb hazánk történelmét övezõ homályok eloszlatásának, örökségünk, eredetünk tisztázásának.
Ez a kezdeményezés az elsõ
hallásra talán nem újdonság.
De mielõtt folytatnám, álljanak
itt VI. Pál pápa alig ismert,
mondjuk ki elhallgatott szavai:
„A Vatikán szigorúan õrzött
iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós õstörténetét, történelmi küldetését nem ismerõ
európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának
feloldása ma még nem lenne
megalapozott cselekedet, mert
az emberiség nem érett az
ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd
az az idõ, amikor õszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a
magyarságot.”
– Mit jelenthet ez?
– Az európai és a világtörténelem oktatása számos tévedésre, hazugságra épül. Az
igazságot, mely ránk nézve felemelõ, szándékosan elhallgatják. A valóság sokkoló. Ezt a
valóságot gondosan eltüntették, vagy átírták, vagy helyébe
soha meg nem történt dolgokat állítottak. Így kezdõdik
kelták nélkül, Rómával a magyar iskolákban a történelem,
így kapjuk mi az írást a föníciaiaktól, ezért tanítják jószándékú félrevezetett pedagógusok a Habsburgok menedzselte finnugorisztikát, s
ezért szégyenkezik még sok
gyerek és felnõtt „a kultúrált
Nyugatot fosztogató pogány”ként megbélyegzett õsei miatt.
A csalás évrõl évre nyilvánvalóbb. Egyre másra kerülnek
elõ az újabb és újabb tények,
tudományos bizonyítékok kül-

Kistolmács Község Önkormányzata árverés útján értékesíteni kívánja
Renault Trafic 9 személyes (6 éves) kisbuszát.
Ajánlatok benyújtási határideje: 2016. 01. 31.
Érdeklõdni:
06-20-284-4771-es telefonszámon
vagy a
birkas.zoltan@freemail.hu email címen lehet.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész az 1275-bõl származó
királyi adományozó oklevéllel.

A Kalandpark igen népszerû a látogatók körében.
földi és magyar mûhelyekbõl,
melyek egészen más történelmet fednek föl. Egy olyan –
végre – fejtetõrõl talpára állított történelem körvonalai
kezdenek kirajzolódni, melyben egyszerre helyükre kerülnek a magyar, az európai, õskori történelem eddig furcsán
értelmezhetetlen részei. Ezzel
párhuzamosan a magyarság
története a vízözön elõttig, az
emberiség kultúrájának gyökeréig, az õsnyelvig, õsírásig nyúlik vissza.
– Ez meglepõ…
– Tudom most sokan csodálkoznak. Kérem olvassák el
újra az idézetet! És inkább
azon gondolkozzunk el, miért
nem tudnak az elmúlt 30-40 év
szenzációs eredményei a köztudatba kerülni! Azért, mert az
igaz történet napfényre kerülése idehaza is nagyon sok érdeket sért, politikai, vallási és
tudományos vonalon is. Ezen –
bármilyen fájó másoknak, –
saját érdekünkben változtatni
kell! Augusztus 20-i rendezvényünkön a meghívottak ilyen
elveszett tudásról, ébresztõ fel-

fedezésekrõl, megdöbbentõ tényekrõl beszéltek, s ezután
rengeteg biztatást, elismerést
kaptunk. Ezért elhatároztuk,
hogy évente egyszer vagy kétszer lehetõséget adunk olyan
kutatóknak, történészeknek –
akiknek felfedezései, következtetései nem (mindenben)
esnek egybe a hivatalos, akadémiai állásponttal –, hogy
nyilvános elõadások keretében
ismertethessék
eredményeiket, gondolataikat az érdeklõdõkkel. Így segítve igaz történelmünk megismerését. Nyilvános programjaink sorát Gürtler Katalin: Kelta emlékek a
Kerka mentén címû elõadása
nyitja január 29-én, 17 órakor.
A sorozat folytatódik februárban, áprilisban és augusztusban. Kivételesen izgalmas és
emelkedett alkalmak lesznek
hozzáértõknek és a téma iránt
még csak érdeklõdõknek egyaránt. Szeretettel ajánlom az
olvasók figyelmébe Márokföldet, és az idei programokat,
melyekrõl folyamatosan tájékozódhatnak
honlapunkon
(www.marokfold.com).
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Ünnepi és jelentõs esztendõ volt
Zalakaros nem egyenlõ a fürdõvel, de minden összefügg vele
– További céljaink vannak,
hogy azok megvalósításával továbbra is Magyarország turizmusának élvonalába tartozhassunk. A gyógyhelyfejlesztés keretében tervezzük egy rendezvényház építését mintegy 600
millió forint értékben, illetve a
második ütemként a Dísz tér
átalakítását, egy rendezvénytér
létrehozását 400 millió forint
összegben. Pályázatot nyújtunk
be az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, egy egészségház létrehozására a Jegenye
soron 60 millió forintért. A
Zöld város projekt keretében
az arborétum és régi településrész fejlesztését céloztuk
meg. A Fürdõ pedig csúszdapark építését tervezi 250 - 300
millió forint értékben, saját
forrásból, ez év nyarára. Egy
dologról azért nem feledkezhetünk meg: a település fejlõdése nem csak épületek, létesítmények felhúzásából áll,
hanem ugyanilyen fontos – ha
nem fontosabb – az itt élõ,
dolgozó emberek életminõsége.

Elkészült az új kerékpáros útszakasz.
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• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

Méltó zárása volt az évnek a Termáltó és ökopart átadása.
Zalakaros jubilált: 2015ben ünnepelték a település
életét meghatározó fürdõ létesítésének fél évszázados évfordulóját. Többek között errõl is
szót váltottunk Novák Ferenc
polgármesterrel folytatott beszélgetésünkben.
– Azt gondolom, kevés fontosabb dolog van Zalakaros
életében, minthogy valódi közösségeink legyenek. Azt kívánom, hogy számíthassunk egymásra, hogy tudjuk, számíthatunk a másikra bajban és
örömben egyaránt. Ebben van
rendkívül fontos szerepe a
településünkön mûködõ több
mint 30 civil szervezetnek. Ezúton és most is megköszönöm
munkájukat. Köszönöm a legnagyobb adófizetõknek, hogy Novák Ferenc
kötelezettségeik korrekt válla- vendégünk. Méltó zárása volt
lásával hozzájárultak a közös- ennek az évnek egy olyan jeségi célok megvalósításának lentõs projekt megvalósítása,
anyagi forrásaihoz. Ezúton is mint a Termáltó és ökopart
szeretném megköszönni min- több mint fél milliárdos beruden munkatársamnak, a város- házása. Magyarország legmagaban lévõ egyházaknak, magán- sabb csúszdája a Dísz tér fölé
embereknek azt a munkát, magasodva hívja fel a figyelamellyel hozzájárultak váro- met településünk új szabadsunk fejlõdéséhez. A rendõr- idõs központjára. Zalakaros
ségnek, hogy az ország egyik nem egyenlõ a fürdõvel, de
legbiztonságosabb városában minden összefügg vele, vagy
élhetünk. Köszönöm intézmé- közvetlenül, vagy közvetve. Így
nyeinknek, jegyzõ asszonynak, van ez e beruházás esetében
a közös hivatal vezetõjének is, hiszen a fürdõbõl elfolyó
lelkiismeretes munkáját, kollé- vizet hasznosítottuk. Ezzel a
gái fáradozását. A Karos-Park projekttel, a „Meríts erõt a terKft.-nek a település példaérté- mészet csodáiból!” települési
kû tisztaságát, virágosítását. A jelmondat tartalma egy újabb
Gránit Zrt. vezetésének, dolgo- értéktárral bõvült a zalakarozóinak a település gazdasági siak és idelátogatók örömére.
alapját jelentõ fürdõ eredmé– Milyen egyéb fejlesztések
nyes mûködtetését. Mindenki- voltak?
nek jár a köszönet, Zalakaros
– Lezárultak a kerékpáros
barátainak, segítõinek, a tiszte- fejlesztések is, nemrég adtuk
letbeli karosiaknak – mondta át a tóhoz is vezetõ új szakaszt.
elöljáróban a polgármester.
Egymást erõsítõ, egymást ki– Jubilált 2015-ben a vá- egészítõ fejlesztésekrõl van
szó, amelyek ugyanakkor toros…
– Zalakaros számára a múlt vábbi lehetõséget is biztosítaesztendõ ünnepi és jelentõs év nak. Szeretném megköszönni
volt. A város életét meghatá- Manninger Jenõ országgyûlési
rozó fürdõt ötven éve létesí- képviselõ, miniszteri biztos
tették. 50 év: 27 millió látoga- hathatós támogatását, aki néltó. Ennyien nem tévedhetnek kül mindezek nem valósulhat– mondta tréfásan egy kedves tak volna meg. Ezekhez a fej-

lesztésekhez kapcsolható – hiszen kiszolgálja a szabadidõközpontot is – a fürdõ gasztronómiai beruházása, mintegy
130 millió forint értékben,
melyhez 50 millió forintos tõkeemeléssel járultunk hozzá.
Egy 25 millió forintos beruházás keretében, november derekán vehették elõször birtokba
a volt szolgálati lakásból átalakított Civil Házat az Ezüst
Klub, a Dalárda vegyeskar tagjai. Ugyancsak közmûvelõdési
helyszínként jelent meg a
strandfürdõ bejárati épületének tetõtere, amelyet a Közösségi Ház és Könyvtár intézménye bérel a fúvósok és a
Bottalfogó együttes részére. Az
iskola és a könyvtár pedig
továbbra is színvonalas kulturális programokat szervez, helyet adva több mûvészeti csoportnak is. A két nagy beruházással – a tóval és a kerékpárút megvalósításával – Zalakaros életében lezárult egy
fejlesztési idõszak, egy jelentõs
ciklus.
– Újabb tervek?

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2016. január 21.
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Emberek és veszteségek
A szilveszteri és az azt követõ események Kölnben és
más európai nagyvárosokban
mindenképp gyors megfontolásra intenek.
Ma már nem csak az unió
keleti országcsoportja, a Visegrádi Négyek utasítja el a bevándorlók beözönlését, hanem
ezt növekvõ aggodalommal és
ellenállással fogadja Németország is. Ráadásul a német politikai vezetés is csak részben
ismeri a hivatalos álláspont
mögötti valós indokokat. Miközben Angela Merkel és az
Európai Bizottság elnöke,
Jean-Claude Juncker is üdvözítõnek tartja a bevándorlást,
velük ellentétben a bajor miniszterelnök és más vezetõk a
jelenleginél sokkal kisebb
mértékben tartják elviselhetõnek, ha tisztán politikai okokból nem is tudják megakadályozni. A valós bevándoroltatási cél csak egy limitált kör
elõtt ismert. A szilveszteri, a
migránsok által elkövetett molesztálások után – amelyekrõl
a német média, Ulfkottét igazoló módon, csaknem egy hétig hallgatott – a Kölnben zajló
demonstrációk résztvevõi elítélik ugyan a történteket, de
utcára vonultak azok is, akik
még ma is a Willkommenskultur, azaz a befogadási kultúra
hívei. Ilyesmi hazánkban képernyõképes méretekben aligha fordulhatna elõ, ezt jelzi a
bevándoroltatás ellen rohamosan gyûlõ, milliós számú aláírástömeg, és befogadáspárti
aláíróív nem is létezik.
A német és a hazai hozzáállás közötti különbség lényegét a demográfiai helyzet
markáns eltéréseiben látom.
Mindenekelõtt a népesség átlagéletkorát említeném. A németek – a legutolsó elérhetõ

adatok szerint – átlagban 46,1
évesek, szemben a mi 41,1-es
átlagéletkorunkkal. A miénk is
elöregedõ társadalom, de mégis öt évvel fiatalabb a németnél. Ez jelentõs különbség. A
német népesség kormegoszlása (korfa) szerint a ma negyvenöt és ötvenöt év közötti
életkorban lévõk képezik a
legnépesebb korcsoportot. Tartalmas, minõségi életet éltek
eddig, minimális halandósággal, és mintegy tizennégymilliónyian vannak jelenleg. Õk
már a német jólétbe születtek
bele 1960 és 1970 között. A
családoknak rendezett otthonuk és jó jövedelmük volt. A
hatvanas-hetvenes években úgy
tûnt, hogy a katasztrofális háborús népveszteséget Németországnak is sikerül majd pótolnia.
Ez az a nemzedék, amelynek szép létszáma bizonyára
összefügg az 1952-ben indított
és fokozatosan kibontakozó,
államilag irányított lakásépítési kedvezményekkel táplált
(Bauspar modell) gazdasági
növekedéssel és jóléttel. Ez a
társadalom mai, alkotó gerincét képviselõ, és a közbeszédre is hatással lévõ népréteg
azonban pánikban van. Könynyen rájött ugyanis, hogy az õt
húsz év múlva a munkaerõpiacon váltó (ma nulla-kilencéves) generáció – amely az õ
lélekszámának a felét (6,2 millió) sem teszi ki –, sehogy sem
lesz képes a nyugellátását biztosítani.
Sokan vannak köztük, akiknek Angela Merkel befogadáspárti retorikája elfogadható,
sõt üdvözölendõ. Ráadásul ha
a népszaporulat ugrásszerûen
meg is emelkedne, akkor sem
tudnának csodát mûvelni. A
húsz és harminckilenc év kö-

Már nem csak a Visegrádi Négyek utasítja el a bevándorlók beözönlését.

Lázár János bejelenti a családok támogatásáról szóló és a
gyermekvállalásra ösztönzõ kormányzati intézkedéseket.
zötti német nõk részaránya
sem éri el a nõi népességen
belül a tizenkét százalékot. Így
tehát a gyermekvállalási kedv
alacsony szintje és a szülõképes nõk alacsony száma is
további, fiatalabb rétegeket
hajthat a bevándorlást támogatók táborába. Annak ellenére, hogy nálunk sem fényes a
demográfiai helyzet, a 41,1
éves korátlaggal nem lógunk ki
az átlagos európai tendenciákból.
Demográfiai politikánk kialakításához érdemes a németek hatvanas-hetvenes évek
példájából – és az azt megelõzõ gyakorlatból – kiindulni.
A németek az elsõ világháborúban 6,2, a másodikban pedig 13,6 millió férfit veszítettek el. Mi viszont 1981 óta éljük meg a világháborús méretû emberveszteségeket. (Több
mint hétszázezer fõt vesztettünk ahelyett, hogy egymillióval gyarapodtunk volna, és
lennénk ma már mintegy tizenkétmillióan.) Szerencsére
nem nemzõképes férfiakból
van a hiány, hanem újszülöttekbõl. A háború után Németországban a deprimált lelkiállapotból a társadalom azáltal
kelt ismét életre és kezdte el a
reprodukciós folyamatot, hogy
biztos jövõt láthatott maga
elõtt. Dinamikusan nõttek a
jövedelmek, és szaporodtak a
kulturált otthonok. Újra volt
értelme az életnek, nem kellett
feltenni a kérdést, hogy milyen
világra szülessenek a gyermekek. Ráadásul a németek addigra már jórészt megszabadultak a háború lelkileg nyomasztó terheitõl is azzal, hogy
befogadták õket a nyugati szövetségi rendszerbe.
Lelkiekben hazánk hasonló
állapotban van ma. Gondolkodó ember már nem veszi komolyan azt az évtizedekig
sulykolt mantrát, miszerint bûnös, antiszemita nép volnánk,

sõt átlát az unió egyes illetékesei által alkalmazott kettõs
mércén is. A fiatalok körében
szerencsére végig töretlen volt
és ma is az a több gyermek
vállalásának vágya. Ehhez még
a biológiai alapok is számottevõen jobbak, mint Németországban.
Ott a szülõképes nõi korosztályok a nõi népesség 11,9
százalékát, míg nálunk 14,2
százalékát képviselik.
Ott a nõk nem kívánnak
gyermeket szülni a jólét ellenére, nálunk a szüléseknek a
vágyaknál kisebb számát éppen a jólét hiányával indokolják. A családok támogatása
és a gyermekvállalásra ösztönzõ kormányzati intézkedések a
huszonnegyedik órában érkeztek. Különös tekintettel az otthonteremtési támogatásokra.
A hazai jövedelmeket növelõ
gazdaságpolitika és a családosok otthonteremtését célzó intézkedések is fontosak, de
nem elhanyagolható az sem,
hogy a világpiac végre nemcsak nehezíteni, de könnyíteni
is tud a gazdaságon. Alapvetõen az olcsóbbá váló és jórészt importból származó
energiahordozók révén.
Néhány további intézkedésre még szükség lenne. Ilyen a
gyermeket tudatosan nem vállalók adóterheinek bevezetése,
vagy az eddig sikerrel adófizetõ állampolgárokat nevelõ
nyugdíjasok premizálása. Tekintettel arra, hogy a demográfiai helyzetben tartós változásokat csak évtizedek alatt lehet elérni, szükség van népességpolitikai sarkalatos törvénycsomag, egy gazdaságbarát
New Deal elfogadására is,
hogy idejekorán elejét vegyük
a késõbbi kormányok esetleges, az ellenkezõ irányba ható
intézkedéseibõl adódó negatív
hatásoknak.
Boros Imre
közgazdász
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor

létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeményezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyez-

ménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az
immár uniós tag Horvátországból Karlovac megye, Varasd
megye és Primorje-Gorski Kotar megye csatlakozott a szervezethez. Zala megye szempontjából kiemelten fontosnak tartom, hogy a közgyûlés
döntése alapján biztosítottá
vált a Zalaegerszegen létrejövõ
Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési irányok körvonalazódnak a horvát megyék csatlakozását követõen?
– Az észak-déli, a Baltikumot az Adriai-tengerrel összekötõ európai tranzitút fejlesz-

tésével kapcsolatban Zala megye a kezdetektõl fogva támogatta azt az elképzelést, hogy a
Baltikumtól déli irányba haladva valamennyi érintett országot bekapcsoljuk az együttmûködés ezen rendszerébe. Ezért
fontos állomásnak tekinthetõ a
három horvát megye csatlakozása, hiszen ez újabb lendületet adhat további országok régióinak csatlakozásához. A társulás igazgatója folyamatos
tárgyalásokat folytat szlovák és
cseh megyékkel a bõvítés érdekében. Amennyiben a tárgyalások eredményesen zárulnak, abban az esetben egy
olyan széleskörû európai öszszefogás alakulhat ki, amely
kellõ érdekérvényesítõ erõvel
rendelkezhet a kitûzött célok
mihamarabbi
megvalósítása
érdekében. Zala megye a Stratégiai Központ mûködtetésével segíteni és elõmozdítani
kívánja ezt a nemzetközi összefogást, amelyrõl a tavaszi közgyûlésen is meggyõzõdhetnek
majd a társulás tagjai.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os húsfajta malacok
eladók
Zalaszentivánon.
Ára: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Valami változott Egerszegen
Gyûjti a skalpokat a ZTE KK
A szezon kezdetén óvatosan a biztos bentmaradást,
illetve a 8-10. hely megszerzését tûzték ki célul a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda-csapatánál. Az elmúlt
évek kínkeserves szereplését
figyelembe véve az óvatosság
jogosnak tûnt, azonban ezúttal
már máshol bizonyító, jó képességû légiósokat sikerült a
zalai kötõdésû szakmai stábhoz csábítani.
Az elsõ bajnoki mérkõzés
elõtti esélylatolgatásnál sokan
mondták, hogy jó lenne kezdésként meglepni otthonában
a bajnokesélyesnek kikiáltott
fehérvári csapatot. Nos, a meglepetés sikerült, s a gyõzelmet
további kilenc diadal követte.
Ezek során két vállra fektették
idegenben a Szolnokot és a
Nyíregyházát, itthon a Körmendet és a Paksot is. Azt is
lehet persze mondani, hogy
könnyû úgy a címvédõ ellen
nyerni, hogy Szolnokon edzõt
szerettek volna váltani, de a
krónikák nem ezt fogják feljegyezni. A csapat sikereivel
meccsrõl-meccsre több önbizalmat gyûjtött, melyet Bencze
Tamás vezetõedzõ is folyamatosan táplál játékosaiba. Az
utóbbi években a döntõ pillanatokban talán ez hiányzott.
Fontos kiemelni, hogy az
eddigi 14 mérkõzésen nem

tudott teljes kerettel pályára
lépni a csapat: Gáspár Dávid a
múlt szezonról áthozott sérülése után gyógyulgat, Ante
Krapic több mint két hónapot,
Djordje Pantelic 10 napot hagyott ki sérülés miatt, James
Kinney az utóbbi két mérkõzésen vakbél-bántalmai miatt
kényszerült pihenõre.
Fehérváron szezonkezdetkor már sikerült nyerni, a csapat erõsségét az itthoni gyõzelemmel bizonyíthatta: odavissza megverni az évrõl évre
dobogóesélyes Albát nem kis
dolognak ígérkezett. A találkozó elõtt csökkentette az esélyeket, hogy Gáspár és Kinney se
léphetett pályára, így az Alba
Fehérvár létszámban is erõdemonstrációt tarthatott a belemelegítés alatt. A vendégcsapat olykor négy amerikai légióssal és a válogatott Lóránt
Péterrel egyszerre a pályán
rohamozott, azonban a zalai
csapat küzdeni tudásból is
jelesre vizsgázott.
Zalaegerszegen újra öröm
és tartalmas program kosárlabda meccsre járni, a nézõk
száma eléri a kétezret. A jövõt
tekintve természetesen mindenki óvatosan jósolgat, de az
feltétlenül elmondható, hogy
Bencze Tamás csapatának van
tartása, a bajnokság meghatározó szereplõjévé vált és senki

Cégünk a feldolgozás mellett nagy hangsúlyt
fektet a saját körben végzett
kiskereskedelmi értékesítés ellátására,
jelenleg is folyik bolthálózatunk,
valamint ehhez kapcsolódó kiskereskedelmi
boltpartneri körünk bõvítése.
A bolti értékesítésben saját feldolgozású marhahúsok,
valamint minõségileg ellenõrzött egyéb húsipari termékek
forgalmazása folyik. Megtalálhatóak szárnyas, valamint
sertéshúsok, továbbá egyéb húsipari termékcsoportok
minõségi kiegészítõi.

• friss tõkesertés csontozása naponta
• marhahús beszállítás heti több alkalommal
• egyedi kapcsolattartás viszonteladó partnerekkel
• egyedi igények kielégítése elõzetes megrendelés alapján

Darrin Govens (1) ponterõsen játszik és jól irányítja a csapatot.
Djordje Pantelics (21) most is vezéregyéniség volt, joggal
skandálta a nevét a közönség.

A csapat megköszönte a szurkolóknak a biztatást, akik a kritikus pillanatokon átsegítik õket.
sem mehet biztosra ellenük.
Az alapszakasz második felének kezdete után jó úgy a tabellára nézni, hogy a negyedik
helyen álló csapat a dobogó-

sokat mind legyõzte. Mi lesz
akkor, ha végre teljes kerettel,
rotációs lehetõségekkel léphetnek pályára a fiúk?…
Kép és szöveg: Pataki Balázs

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.
Zalaegerszegi üzletünk nyitva tartása:
• Hétfõ, kedd: 6:30 - 17:00
• Szerda, csütörtök, péntek: 6:30 - 18:00
• Szombat: 6:30 - 13:00

www.zalatajkiado.hu
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A kõszegi Széchenyi tértõl Buenos Airesig
Négyszemközt Kereki Zoltánnal (4.)
ez nem volt lényeges. Most,
hogy kijutottunk az Európabajnokságra, nagy az öröm.
Akkor 16 csapatos volt a világbajnoki döntõ mezõnye. Oda
jutottunk ki. Ezt szerintem a
szurkolók többsége értékelte.
Attól függetlenül, hogy többet
vártak tõlünk.
– Mint az 1986-os világbajnokságon a Mezey-féle csapattól...
– Így van. Ha megengeded,
azért én szubjektív vagyok, s az
1978-as csapatot erõsebbnek
tartom, mint az 1986-ost. Péter
Zolinak nyilván errõl más a
véleménye. Nálunk egy-egy

zott. Rengeteg szurkolói ankéton részt vettem, s elmondtam,
hogy nem igaz, amit írtak az
újságok. Nem az argentínai
világbajnokságon viseltem elõször a csapatkapitányi szalagot, hanem Wembleyben, azon
a balul sikerült elõkészületi
mérkõzésen. Kezembe került
egy olyan cikk, ami az Államvédelmi Hivatalnál volt. Egy
szombathelyi újságíró jegyzi,
aki egyébként jó barátom.
Azért érdekes, hogy ezt a cikket másolták be a történészek.
Kereki nyilatkozott, Bodor Ferenc, az újságíró leírta, az államvédelmis pedig bemásolta.

Kereki Zoltán: – Szinte mindent erre a meccsre tettünk fel.
Harminchétszer volt válogatott vidékrõl a Haladás és a
ZTE játékosaként. Akkor, amikor nem okozott különösebb
gondot a magyar csapatnak a
világbajnokságra kijutni. Még
akkor sem, ha a jelenleginél
sokkal kevesebb együttes szerepelhetett a VB-döntõn. Igaz,
akkor még jegyezték a magyar
labdarúgást, s nem csak válogatott szinten. Klubcsapataink
is meghatározó szerepet játszottak Európában.
Kereki Zoltán Kõszegen
született. A kisváros fiataljai
számára a Széchenyi tér volt a
labdarúgás bölcsõje, itt rúgták
naphosszat a labdát. Szombathelyen végezte a középiskolát,
de közben továbbra is szülõvárosa NB III-as csapatában focizott, noha testnevelõje mindenáron röplabdázót akart belõle faragni. Bár játszott az
iskolai csapatban, kitartott a
foci mellett. Mint késõbb
kiderült, nem bánta meg. Az
érettségi után Körmenden, a
fõiskolán folytatta tanulmányait és tagja lett az NB II-es
csapatnak. A következõ állomás a vasi megyeszékhely lett.
A Szombathelyen eltöltött
évek után a ZTE-hez igazolt.
Most is Zalaegerszegen él, itt
beszélgettünk pályafutásáról.
– A magyar válogatott három nagyon erõs ellenféltõl
három vereséget szenvedett az
1978-as argentínai világbajnokságon. Mi lett ennek az
utóélete?
– Sok játékost eltiltottak,
többek között Nyilasi Tibort és
Törõcsik Andrást. Voltak, akik-

rõl nem is esett szó hivatalosan.
– Mi volt az indok?
– Magyarországon az volt a
szokás, hogy ilyenkor lefejeznek egy generációt.
– Nyilasi és Törõcsik esetében a kiállításuk volt a nyomós érv? Miután a két játékost végig rugdosták az argentinok a mérkõzésen, s ezt a
játékvezetõ nem látta, vagy
nem akarta látni... A hazai
pálya elõnyére nem panaszkodhattak a házigazdák.
– Szerintem az volt a gond,
hogy nagyon koncentráltunk
az Argentína elleni mérkõzésre. Szinte mindent erre a
meccsre tettünk fel. Abban a
közegben ez lehetetlen volt.
Aki látta a mérkõzést, annak
nem kell megmagyarázni, amit
mondok. Argentínában akkor
katonai diktatúra volt, elvárás
volt a világbajnoki cím megszerzése. Ennek megfelelõen
történt minden. Az argentinokat megverni hazai pályán az
elsõ mérkõzésen?
– A magyar válogatott
nem volt alárendelt szerepkörben, sõt... Magyarán: megverették...
– Semleges pályán, semleges körülmények között nyertünk volna.
– Milyen volt a hazaérkezés Argentínából?
– Több játékos félve utazott haza. Borzasztó azt a hangulatot visszaadni.
– Megalapozott volt a félelem?
– Nem! Volt ugyan némi
kritika a szurkolók részérõl, de

Csapatkapitányként az argentínai világbajnokságon.

A Palicskó Tibor (álló sorban balról az elsõ) vezette ZTE.
posztra – túlzás nélkül mon- Furcsa egy világ volt. Ha valaki
dom – 2-3 európai klasszisú 1978-ban azt nyilatkozza, hogy
a kommunista vezetés nem fijátékos volt.
– Téged hogy fogadtak itt- zeti ki a beígért pénzt, hát...
hon az argentínai világbaj- Azt vártam, hogy behívatnak a
pártbizottságra, s olyant kapok
nokság után?
– Engem nem bántottak, a fejemre, hogy attól koldulok.
egyetlen rossz szó nem volt. A Most, a rendszerváltás után 25
csapatkapitányságommal kap- évvel pedig attól kell rettegcsolatban sok minden elhang- nem, hogy elõveszik a korábbi

2016. január 21.
nyilatkozatomat. 1978-ban ilyent
mondani nem volt veszélytelen, ezt a mai fiatalok nem is
értik. Beígérték valutában a
magas prémiumot, aztán kaptunk átlagban 80 ezer forintot.
Nyilasi Tibor akkor akart elõször visszavonulni. Sok játékos
kikerült a válogatottból.
– Te maradtál...
– Én kerettag maradtam.
Baróti Lajos és Kutas István
lemondott, Kovács Ferenc lett
a szövetségi kapitány, Szepesi
György pedig az MLSZ elnöke.
EB-selejtezõk jöttek, s megvertük ismét a Szovjetuniót. Ám
ezzel nem értünk el semmit,
nem jutottunk ki az Európabajnokságra.
– Hogy alakult a sorsod a
Haladásnál?
– Azzal, hogy a Haladás NB
II-es lett, gyakorlatilag nullára
csökkent az esélyem arra, hogy
újra válogatott legyek. Szinte
valamennyi élcsapat megkeresett az NB I-bõl, de errõl már
beszéltem. Ujvári Sándor megyei tanácselnöknek köszönhetõen kerültem Zalaegerszegre. Egy nagyon jó csapat tagja
lettem. Ha jól emlékszem, az
õszi szezon végén a dobogón
voltunk. Palicskó Tibor volt az
edzõ.
– Tavasszal pedig majdnem kiestetek...
– Ennek is megvolt az oka.
Olyanok is beleszóltak a csapat munkájába, akiknek semmi közük nem volt hozzá.
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– A politika?
– Nem! Egyébként nem is
gondolnád! De errõl már nem
érdemes beszélni. Egy úriembernek semmiképp. Palicskó
Tibor egyébként nagyszerû
edzõ volt, de volt egy nagy
gond nála.
– Mi volt az?
– Keményebb volt a legkeményebb edzõnél. Idõnként
pokróc volt.
– Szombathelyen hogyan
fogadták azt, hogy Zalaegerszegre igazolsz?
– Elkönyvelték, hogy Kerekit elveszítették, mert kiesett a
csapat. Biztosak voltak abban,
hogy az Újpesti Dózsa játékosa
leszek. Esetleg a Fradi vagy a
Honvéd igazol le. A Vasas nem
jött számításba. Akkor egyértelmûen az Újpest volt az ország legjobb csapata, s biztosra
vették, hogy nem is lehetek
más együttes játékosa. Aztán
villámcsapásként megjelent a
hír, hogy Kereki a ZTE labdarúgója. A baráti köröm még
úgy ahogy megemésztette ezt,
de a szombathelyi szurkolók
nem. Ha átlépem a megyehatárt Vasban zalainak tartanak,
Zalában pedig vasinak. Amikor
kitüntetésrõl van szó, akkor
Zalában Vas megyeiként említenek, Vasban zalaiként. Érted
ezt? Egy dolgot nem tudok
feldolgozni... Tudod hány zalai
focizott Vas megyében, vagy
fordítva? Egyiküknél sem jelentett ez problémát.

Kereki és Nyilasi kézfogása egy ZTE-FTC mérkõzés elõtt.
– De te labdarúgásban azt
a kategóriát jelentetted, mint
kosárlabdában Szücs József...
Mindketten Vasból érkeztetek... Körmenden a mai napig
nem tudják ezt megemészteni. Olyan ez, mintha Soós
István, az egyik legkiválóbb
egerszegi labdarúgó Szombathelyre igazolt volna.
– Zalaegerszegre szerzõdésemnek egyszerû a magyarázata. Úgy állapodtunk meg Ujvári
Sándorral, a megyei tanács elnökével, hogy ha a Haladás
visszajut az NB I-be, akkor
visszatérek Szombathelyre. Rátkai László vette át a Haladás
irányítását és mindenki biztos
volt abban, hogy a csapat
visszakerül az NB I-be. De nem
jutott vissza, így nem tudtam
visszamenni. Ha Újpestre igazolok, a válogatottban való szereplésnek lényegesen nagyobb
a valószínûsége, mint ZTE-játékosként. Ha ezt most elmondod a mai fiataloknak, azt hiszik, hogy nem vagy eszednél.

Akkor a bajnokság elsõ öt helyezettje budapesti csapat volt.
Én parasztgyereknek számítottam a válogatottnál, akárcsak
az idõsebb Halmosi Zoltán. Öt
éven keresztül – ennek utána
lehet nézni – egyedül voltam
válogatott vidékrõl.
E.E.
(Folytatjuk)
***
Az interjúsorozat újabb részei megtalálhatók honlapunkon: www.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az „Év sportolója” kitüntetésen, Vas megyében, 1977-ben.
Kereki Zoltán és Szücs József között Halmosiné Séfer Rozália
atléta.

Lapunk
legközelebbi 2016
nyomtatott
száma
2016. február 18-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó és a
Magyar Posta
Elõfizethetõ a postahivatalokban
és a szerkesztõségben.
Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft,
1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.
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KOZMA KFT
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Jázmin 3-2-1 ülõgarnitúra (rugós)

• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Zalaegerszeg

229.900 Ft 188.900 Ft
3 ajtós tálaló (tömör fenyõ)

125.900 Ft
Tokió Maxi „u” sarokülõ (rugós)
175cm x 325cm x 190cm

Virágzó mezõ út 2/B
www. kozmakft.hu
Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910
email: info@kozmakft.hu

279.900 Ft 209.900 Ft

A Lenti Gyógyfürdõ Kft.
az alábbi vezetõ pozíció betöltésére munkatársat keres:

GAZDASÁGI- ÉS
PÉNZÜGYI IGAZGATÓ
Firenze dohányzóasztal

24.500 Ft 19.900 Ft

Feladatok:
• Gazdálkodási, számviteli, pénzforgalmi tevékenység
irányítása és ellenõrzése
• Könyvelési, bérszámfejtési feladatok koordinálása, irányítása

Feltételek:
Heverõ 90cm x 200 cm
(erõsített rugós)
Róma franciaágy 160cm x 200cm 44.900 Ft 39.900 Ft
(erõsített rugós)

80.900 Ft

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

• Felsõfokú, gazdasági területen szerzett végzettség
• Regisztrált mérlegképes könyvelõi végzettség
• 5 éves szakmai tapasztalat

Elõnyt jelent:
Vezetõi gyakorlat, idegen nyelv (német vagy angol) ismerete

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzokat a
Lenti Gyógyfürdõ Kft-hez a furdo@lenti.hu e-mail címre
kérjük benyújtani az
adott pozíció megjelölésével 2016. február 10-ig.

www.zalatajkiado.hu

