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„Íme az Úrnak szolgáló
leánya. Legyen nekem a Te
igéid szerint.” Mária szavai
voltak ezek. Akkor hangoztak
el, amikor az angyal hírül hozta
neki, hogy fiút fog szülni, s a
gyermek, akit Jézusnak hívnak
majd, lesz a világ megváltója.
Mária, a názáreti szűz, nem
nagyon értette a dolgot. Jegy-
ben volt ugyan egy József nevű
ácsmesterrel, de miután érintet-
len volt még, nem fogta fel, ho-
gyan történhetett a fogantatás.

A mindent eldöntő pillanat
Jézus, a világ megváltója

Az egyszerű szülőktől,
Joachimtól és Annától született
leány azt sem tudta még, hogy
abban a pillanatban, amikor
kimondta: „Legyen nekem a Te
igéid szerint”, tulajdonképpen
elkezdődött a megváltás misz-
tériuma.

Van abban valami jelzés
értékű, valami az emberi gon-
doskodást túlhaladó, hogy az
Úristen nem királyi család sar-
ját, nem egy nagytiszteletű fő-
pap, még csak nem is egy gaz-

dag pénzváltó leányát tüntette
ki azzal, hogy kihordja az Isten-
gyermeket. Az Úr a mindmáig
az „egyszerűnek” nevezett tár-
sadalmi rétegből választotta ki
Máriát, kinek jegyese ugyan-
csak a sohasem eléggé megbe-
csült kétkeziek közül való volt.

Megtehette volna az Úris-
ten, hogy egyszülött fiát nagy
pompával, fanfárok üdvrival-
gása mellett küldje közénk.
Nagy földi király lehetett volna
Jézus az ő hatalmából, aki
fegyverek erejével győzhette
volna le Izrael népének ellen-
ségeit, mint ahogy azt a zsidók
várták tőle. De nem. Az Úr más
szempontok szerint választott.

Máriát, a tiszta és alázatos
szüzet jelölte ki az Istenanya
magasztosságában is oly fáj-
dalmas szerepére.

S Mária, a hitében buzgó,
ugyanakkor a világi dolgokban
nagy-nagy alázattal megáldott
leány, pillanatnyi gondolkodás
nélkül, s anélkül, hogy valaha
is megélhette volna a férfi
érintésének boldogságát, vállal-
ta a küldetést. „Íme az Úrnak
szolgáló leánya” – hajtotta meg
fejét a hírhozó angyal, Gábriel
előtt, s abban a pillanatban
megtörtént a földi halandó szá-
mára érthetetlen szeplőtelen fo-
gantatás.

F.L.

A szerző illusztrációja
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– Azt bizonyítja a Seuso-
kincset bemutató kiállítás, hogy
Magyarország a napi küzdel-
mek mellett is megbecsüli kul-
turális értékeit. A Seuso-kin-
csek sok más mellett azt üze-
nik, hogy egyetlen civilizáció
sem számíthat könnyű jövőre,
ha magától értetődőnek tekinti
biztonságát, és könnyelműen
veszi az őt érő fenyegetéseket!
– minden bizonnyal ez az ese-
mény jelentőségét leginkább
kifejező mondat, amelyet Dö-
mötör Csaba miniszterhelyet-
tes, a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda parlamenti államtitkára
jelentett ki a Seuso-kincseket
bemutató zalaegerszegi kiállí-
tás megnyitóján. A Magyar
Nemzeti Múzeum vándorkiállí-
tása, amely a késő római öt-
vösművészet legjelentősebb is-
mert leletegyüttesét mutatja be,
a Göcseij Múzeumban tekint-
hető meg december 17-ig.

A városi díszteremben meg-
tartott megnyitó ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a nagyszámú ven-

Zalaegerszegre is elért a Seuso-kincs üzenete
déget, a megye és a város ve-
zetőit, s Zalaegerszeg lengyel-
országi testvértelepülése, Kros-
no küldöttségét. Beszédében
szólt a város első írásos em-
lítésének 770. évfordulójáról is,
majd köszönetet mondott a
kormánynak, valamint a Nem-
zeti és a Göcseji Múzeum mun-
katársainak a magas szintű
munkájukért. Méltatta a tárlat
jelentőségét, amelyre az ország
nyugati régióján kívül a szom-
szédos országokból is érkeznek
látogatók. A polgármester ko-
moly megbecsülésként és elis-
merésként határozta meg, hogy
a tizennégy magas szintű öt-
vösmunkáról tanúskodó ezüst
tárgyból álló kollekciót Székes-
fehérvár, Kaposvár, Kecske-
mét, Miskolc és Nyíregyháza
mellett Zalaegerszegen is lát-
hatja a közönség.

Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója
beszédében a Seuso-kincset be-
mutató vándorkiállítást a ma-
gyar múzeumi élet jelentős
ünnepének nevezte. Kijelentet-

te, hogy a vándorkiállítás ki-
fejezi az egész ország együvé
tartozását, ugyanakkor helyi
jelentőségét is megmutatja.
Említést tett arról is, hogy a
Nemzeti Múzeum kiemelt fel-
adta lesz, hogy a nemzetközi
közvéleménnyel is megismer-
tesse Pannonia mérhetetlen
gazdaságát jelző Seuso-kincset.
A főigazgató végezetül köszö-
netet mondott a közreműködé-
sért a város vezetésének, Kaján
Imrének, a Göcseji Múzeum
igazgatójának.

A Magyar Nemzeti Mú-
zeum „A Seuso-kincs” című
vándorkiállításának zalaeger-

szegi tárlatára rengetegen kí-
váncsiak. A november 28-án
megnyílt tárlatot lapzártánkig
több mint tízezren tekintették
meg. Szombaton délután lépett
a múzeumba a tízezredik lá-
togató, mégpedig a baki Hor-
váth-család legkisebb tagja, az
1 éves .Horváth Vince

Habár ő nem sokat értett a
felhajtásból, édesapja elmondá-
sa szerint már több képzőmű-
vészeti tárlaton járt a család, s
tudatosan figyelnek arra, hogy
mindkét gyermeküket maguk-
kal vigyék. Bíznak abban, hogy
évek múlva művészetet ked-
velő felnőtté válnak.

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

Balaicz Zoltán polgármester és Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója köszöntötte a Horváth-családot.

Fotó: Göcseji MúzeumFotó: Göcseji Múzeum
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Évértékelő konferenciát tar-
tottak a Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum képviselői
és konzorciumi partnerei, vala-
mint a pályázatokban résztvevő
szervezetek december 8-án,
pénteken , aZalaegerszegen
Zala Megyei Kormányhivatal
Deák termében. A találkozón a
meghívott polgármesterek, ön-
kormányzati vezetők a paktum
célkitűzéseiről és eddigi ered-
ményeiről tájékozódhattak.

A résztvevőket Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke köszöntötte, majd be-
mutatta a megyei paktum mű-
ködését. A megyei önkormány-
zatot rajta kívül Bene Csaba
alelnök és dr. Mester László
főjegyző, Zalaegerszeg önkor-
mányzatát alpol-Vadvári Tibor
gármester képviselte.

– Egy szakasz végéhez ér-
tünk, amikor az eddigi eredmé-
nyekről beszámolunk, s elérke-
zett annak is az ideje, hogy
kitűzzük a következő időszak
feladatait. Nem csak a tájékoz-
tatás, hanem az együttműködés
is fontos témája egy ilyen
összejövetelnek – vetette előre
az alelnök, majd az informá-
ciók ismertetésére tért: a me-
gyei foglalkoztatási paktumon
kívül a két megyei jogú város,
valamint párban két-két járás is
alkot egy-egy helyi paktumot,
amelyek státusza, pillanatnyi
állapota némileg különbözik,
ám valamennyi jó úton halad,
hiszen mindegyik esetében
megtörtént a szerződéskötés,
így a tényleges szolgáltatás
megkezdődhet mindegyik pak-
tumban, a megye teljes te-
rületén.

A beszámolóból kitűnt, hogy
Magyarország gazdasági muta-
tói örvendetesen alakulnak, s
ebből következően a tervezés
időszakában megmutatkozott
10 százalékos feletti munka-
nélküliség mára 4-5 százalé-
kosra csökkent.

– Ez örömteli gondot jelent,
hiszen ma nem az a problé-
mánk, hogy hogyan helyezzük
el a munka világában a mun-
kanélkülieket, hanem az, hogy
bizonyos ágazatokban megfe-
lelő munkaerőt biztosítsunk.
Örvendetes viszont, hogy nem
csak a paktumpályázat, a terü-
leti operatív programban a
munkanélkülieket megcélzó pá-
lyázat van folyamatban, hanem
ezzel párhuzamosan további
pályázati kiírások is elősegítik,
hogy minél többen jussanak el
az elsődleges munkaerőpiacra -
fogalmazott Pácsonyi Imre,

A munkaerőpiac tartalékai a közfoglalkoztatottak és az inaktívak
Értékelték a Foglalkoztatási Paktum munkáját

majd a következőkben a pol-
gármesterek részére kitért a
paktumszervezet ismertetésére.
Taglalta a munkacsoport-rend-
szerű felépítést, amely egyedi,
Zala megyei sajátosság. Ezek a
munkacsoportok az innovatív
jelleget hangsúlyozzák, hiszen
azokon a területeken alakultak,
amelyek a foglalkoztatásban el-
sődleges szerepet játszanak, il-
letőleg jellegükből adódóan a
későbbiekben a megye gazda-
ságfejlesztésében – összhang-
ban annak integrált területi
programjával – szereppel kell,
hogy bírjanak. Így kapott külön
munkacsoportot a helyi termék,
a kis- és középvállalkozások
csoportja, a mikrovállalkozá-
sok, a szociális gazdaság és a
turizmus. Pácsonyi Imre ki-
emelte a szociális gazdaság je-
lentőségét, hiszen e téren szá-
mos hátrányos helyzetű ember
érhető el, e munkáért külön di-
cséret illeti a polgármestereket,
akik kihasználják az ezzel
összefüggő pályázati lehető-
ségeket.

A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány, mint a
konzorcium fontos résztvevője
szerepéről elhangzott, hogy a
szervezet az általa nyújtott
munkaerő-piaci szolgáltatások-
kal többek közt a vállalkozóvá
válást, másrészt pedig a vállal-
kozások támogatásának igény-
bevételét segíti.

Pácsonyi Imre a program
célcsoportjai közül kiemelte a
közfoglalkoztatottak körét, akik
a jövőben a paktumok tevé-
kenysége során kiemelt munka-
erő-piaci tartalékot képeznek.
További tartalékot alkot az
inaktívak köre is. E két csoport
a következő időszakban egyre
nagyobb jelentőséggel bír –
hívta fel rá a figyelmet az al-
elnök.

A számszerű adatokról szól-
va elmondta: az elvárt eredmé-

nyek időarányosan teljesültek.
Az öt évre kitűzött célok között
szerepelt 630 fő elérése, s az
idei évben időarányosan 137
főt sikerült bevonni a munka-
erő-piaci szolgáltatásokba. Össze-
sen 232 személy foglalkoztatá-
sát célozták meg, ebből a idén
ezt 63 fő esetében sikerült meg-
valósítani. Munkaerő-piaci kép-
zésbe 112 főt kell bevonni a
pályázatban vállaltak szerint,
ez 32 személy esetében telje-
sült ezidáig. A szakképzésben
elért eredményekért köszönet
hangzott el a képzésben részt-
vevő szervezetek munkájáért.
Fontos számként hangzott el 6
fő önfoglalkoztatottá válása is,
hiszen ők a jövőben vállalkozó-
ként vesznek rész a gazdasági
életben.

A még meglevő munkaerő-
tartalék bevonásával kapcsola-
tosan Pácsonyi Imre szólt arról,
hogy a közfoglalkoztatottak
aránya Zala megyében jelentő-
sen lecsökkent. Ezért, az a kör,
amely a közeljövőben kerülhet
bevonásra, a kompetenciáját,
rátermettségét tekintve egyre
nagyobb hiányossággal jelle-
mezhető. Ezért elsősorban a
képzőszervezetek jutnak nagyobb
és összetettebb szerephez: az új
képzési struktúrában nagyobb
hangsúlyt kell kapnia az alap-
kompetenciák fejlesztésének.
Azaz nagyon sok embert
meg kell tanítani tanulni, s fel
kell vértezni őket új szociális
képességekkel ahhoz, hogy
egy-egy rangos, versenypiaci
munkahelyen elhelyezkedhes-
senek.

A konferencia következő
részében , a Nem-Borsos József
zetgazdasági Minisztérium fel-
nőttképzési és foglalkoztatási
államtitkárságának tanácsadója
a munkaerőpiacon jelenlevő
keresleti és kínálati viszonyok
arányainak alakulásáról tartott
előadást. Szólt a foglalkozta-

tottság helyzetéről, továbbá a
foglalkoztatás anyagi támoga-
tásának lehetőségeit ismertette.
Beszédében hangsúlyozta, hogy
az üres álláshelyeknek az utób-
bi időszakban mutatkozó ará-
nya még korántsem jelent glo-
bális munkaerőhiányt. Ugyan-
akkor az eddigiektől eltérő te-
rületeken és más módszerekkel
kell megkeresni a munkavál-
lalókat – világlott ki a mon-
dandójából. Kitért rá, hogy a
Zala megyei foglalkoztatási
ráta országos átlag feletti szin-
tet mutat, míg az európai át-
laggal hozzávetőleg azonos he-
lyen áll.

Dr. Árok Krisztina, a Zala
Megyei Kormányhivatal társa-
dalombiztosítási és foglalkozta-
tási főosztályának vezetője a
munkaerőpiacon végzett mun-
ka eredményeiről számolt be.
Végezetül , aRemete Zsuzsanna
Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója a Zala megyei foglal-
koztatási stratégia aktualitásai-
ról adott számot a hallgatóság
előtt paktum-, Kovács Károly
menedzser pedig a megyei
innovatív paktum munkacso-
portjaiban végzett munka idei
évi eredményeiről és a pak-
tum jövő évi feladatairól szá-
molt be.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

A megjelent polgármesterek részére Pácsonyi Imre elemezte a
paktum jelenlegi helyzetét és feladatait.
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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.

(2001.11.22.)

(2002.01.10.)

(2002.03.07.)

Diagnózis 2001

Választék

Márciusi ifjak 2002

– Alighanem maga is a Medgyessy választási ígéreteitől
szédül…

– Te melyik kapitalistát kedveled jobban? A liberálist, a kon-
zervatívot, vagy a szocialistát?

– Cselekednünk kell azonnal! Gyerünk a plázába!...

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
Légrádi Ferenc

Pum PR Kft.
Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése
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Fennállásának negyedszá-
zados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány.

Elsőként ,Doucha Ferencet
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.

– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult ab-
ban az időben, tőke és tapasz-
talatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult
meg a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, ami-
nek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondha-
tom, hogy az alapítvány nagy-
szerűen kiszolgálta a zalai vál-
lalkozásokat. Kezdetben gya-
korlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vál-
lalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkö-
rünk, gondoljunk csak a pályá-
zatokra.

Doucha Ferenc kiemelte:
az alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatéko-
nyan szerepel a különböző pá-
lyázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar le-
het megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munka-
szervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változások-
ra. Kiváló a kapcsolat a KA-
VOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a be-
ruházási hitelek is beindultak.

A kuratórium elnöke ki-
emelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kap-
csolatot.

Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.

– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt he-
lyezett ki a ZMVA, ami mint-
egy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalko-
zások, amelyek banki finan-
szírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikro-
hitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági Miniszté-
riummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt fi-
nanszírozást a vállalkozásoknak.

Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű te-
vékenységet folytat az innová-
ció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zala-
egerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projek-
tekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.

– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mond-
ja Nagy András. – A legna-
gyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a fi-
nanszírozás, aztán a piac hiá-
nya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.

E.E.

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró em-
léklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra

Valamennyi partnerünknek békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!
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Ódry Lajos, a karnagy (3.)
Zalaegerszeg színes egyéni-

ségei közé tartozik, aki ugyan a
Bácskában született, de meg-
határozó alakja lett a zalai
megyeszékhelynek. Elmúlt 95
éves, de ma is rendkívül aktív.
Mint említette, jelenleg három
téma is foglalkoztatja. Az egyik
igencsak nagy munkát igényel.
A magyar katonazenekarok tör-
ténetét veti papírra Mária Te-
rézia korától napjainkig.

Folytatjuk beszélgetésünket
Ódry Lajos nyugállományú kar-
naggyal, aki nem a nyugdíjas
őrnagyok szokványos életét éli.

– Sajnos nagyon gyorsan
telnek a napok, a nyugdíjban
töltött negyven év is elröppent
– mondja Ódry Lajos. – Na-
gyon kevesen lehetnek életben
az egykori zenésztársak közül,
lehet, hogy már csak egyedül
vagyok.

– Hány éves a kutyája?
– Tizenhét… Velem együtt

öregedett meg. A testvérek kö-
zül is csak én maradtam...

– Ha a mozgalmas életút-
ból, a több mint 95 év törté-
néseiből egyetlen dolgot kel-
lene kiemelni, mi lenne az?
Egyáltalán lehet?

– Életem során a zene és az
irodalom állt a középpontban.

– Ezek viszont minden nap
az élete részei voltak…

– Igen. Úgy érzem tehát,
hogy minden nap tartalmasan,
értékesen telt el. A zene nem
csak bánatot, keserűséget fejez
ki, hanem örömet is okoz. Én
pedig szeretem, ha az emberek
örülnek.

– Többször okoz örömet,
mint bánatot a zene?

– Ez az emberi sorsoktól
függ. Nagyon hiányolom az
egykori térzenéket. Amikor ki-
vonultunk, az emberek virág-
esővel fogadtak minket. Na-
gyon szerette a város a zene-
kart. Egerszeg vezetői, s az em-
berek sem felejtettek el, számos
elismerésben volt részem. Édes-
apám mondta nem sokkal a
halála előtt: „Nehéz a becsüle-
tes élet, fiam, de jóízű falatja van.”

– Hány évet élt az édes-
apja?

– Kilencvenhat évesen halt
meg.

– Akkor jó géneket örökölt
apai ágon…

– A nagyapám 106 évig élt.
- Az elkezdett munkákon kí-

vül mit szeretne még tenni?
– Mint említettem, dolgo-

zom a magyar katonazenekarok
történetének megörökítésén, Má-
ria Terézia korától egészen a
rendszerváltásig. Szerteágazó

terület, bőven ad munkát, s
még a hadifogságom történetét
is írom. Komponálok most is, s
a versírást sem hanyagolom el.

– A betegségek elkerülték?
– Amikor hazajöttem a ha-

difogságból, még 40 kg sem
voltam. Három hónapig a
Svábhegyen kezeltek, rendbe
hoztak. 1947-ben újra bevonul-
tam a hadseregbe. Azóta a be-
tegségek elkerültek. Olyan ki-
képzést kaptunk még a Horthy-
hadseregben, ami megalapozta
az erőnlétet is.

– Mi az, amit kitörölne az
életéből?

– A hadifogságot!
– Milyen a memóriája?
– Nem használok semmi-

lyen gyógyszert. A zene és az
irodalom tart életben. Amikor

leülök a zongorához, s játszani
kezdek, elfelejtek mindent.
Csak azt a két verset nem, amit
édesanyámnak és édesapámnak
írtam. 1943-ban, illetve 1945-
ben, a névnapjukra.

***
Ódry Lajos igazi, katonás

tamburmajor volt. S rendkívül
precíz. Ennek köszönhetően
állhat itt a leltár: 1808 fú-
vós kivonulás, 720 térzene, 48
rádiószereplés, 87 hangver-
seny, 18 fesztivál és számos
egyéb fellépés. S rengeteg ki-
tüntetés.

S nem mellékesen: 40 évvel
nyugdíjba vonulása után is sze-
retettel gondolnak rá a zala-
egerszegi, zalai polgárok.

E.E.
(Vége)

Ódry Lajos: – Életem során a zene és az irodalom állt a közép-
pontban.

1808 kivonulás Ódry Lajos vezetésével.

Számos kitüntetéssel ismer-
ték el munkásságát.

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!

A csökkenő adóbevételek

részbeni ellentételezéseként

csökkentette a helyi iparűzési

adó (hipa) kedvezményes hatá-

rát Zalaegerszeg közgyűlése –

közölte a város polgármestere.

Balaicz Zoltán a testület

döntéseit ismertetve elmondta:

a helyi iparűzési adó esetében

korábban 1,5 millió forint éves

bevételig nem kellett fizetniük

a vállalkozóknak, a kedvez-

ményt 2015-ben 2,5 millióra fel

is emelték. A mostani döntéssel

ezt a kedvezményes határt 2

millió forintra csökkentik, ami-

ből éves szinten mintegy 60

millió forint pluszbevételt re-

mél az önkormányzat kieső

bevételei pótlására.

A döntés hátteréről szólva a

polgármester azt közölte: leg-

inkább a Za-General Electric

laegerszeget is érintő átalaku-

lása, valamint a fuvarozók ja-

nuártól igénybe vehető adóked-

vezménye miatt jelentősen,

mintegy 700 millió forinttal

csökken jövőre a város adóbe-

vétele. Csak a fuvarozók ese-

tében 110 helyi vállalkozásnak

együttesen mintegy 600 millió

forinttal kevesebbet hipát kell

befizetnie a jövő évben.

A közgyűlés módosította az

építményadóval kapcsolatos

kedvezményeket is, bár egyelő-

re megmarad az ingatlanok

Változtak az adórendeletek Zalaegerszegen

vásárlását követően két évre

érvényes adómentesség. Arról

döntöttek most, hogy ugyan-

azon tulajdonosi körben az in-

gatlan egymásnak történő át-

adása, megvétele esetén ezentúl

nem jár adókedvezmény.

Döntöttek arról is, hogy a

kommunális adó alóli mentes-

séget kiterjesztik: jövőre nem-

csak a városban élő magán-

személyeknek nem kell fizet-

niük a tulajdonukban lévő in-

gatlan után, a kedvezmény

azokra is vonatkozik, akik ha-

szonélvezeti joggal laknak egy

adott otthonban – jelezte a

polgármester.

Balaicz Zoltán beszámolt

arról is, hogy a város határában

lévő füves repülőtér három

évre szóló működtetésére pá-

lyázatot írnak ki. Az 1953-ban

kialakított és 2002-ben felújí-

tott, csupán kisgépek fogadá-

sára alkalmas leszállóhelyet a

földrajzi adottságai miatt nem

lehet nemzetközi repülőtérré

átalakítani, de abban bíznak,

hogy a járműipari tesztpálya

építése kapcsán felmerülhet

valamilyen szintű fejlesztés

lehetősége.

Forrás: MTI

Több változás is lesz…
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Volt egyszer egy Cyklon (4.)

Kerekes István Ga-, vagyis
zsi sorozatunk újabb szereplője.

– Zalaegerszeg kisváros
volt akkor, amikor indultatok. A
progresszív fiatalok tehát jól is-
merték egymást. Nem tévedek?

– Rátapintottál a lényegre.
Egy helyre jártunk ezekkel a
fiúkkal, a Petőfi-iskolába. Hota
(Orbán Sándor), Apró (Horváth
Antal), Tóth Jancsi alattam járt
kettővel, Tunyogi Péterrel osz-
tálytársak voltunk, egy padban
ültünk, Dörge (Horváth Péter)
is közénk tartozott, Karsay Laci
viszont idősebb volt nálunk.
Szóval egy bandába tartoztunk,
javarészt együtt jártunk zene-
iskolába a Pázmány Péter ut-
cába. Tóth Bandi bácsi volt a
hegedűtanár.

– Mindenki hegedűn tanult?
– Nem volt ez egyszerű kér-

dés. Nem lehetett válogatni.
Akinek amilyen hangszer ju-
tott… A hegedűből volt a leg-
több. Látrányi János aztán ala-
kított egy úttörőzenekart, hege-
dűtől, mandolintól kezdve min-

Gazsi lett a „kis” Kerekes is…

den hangszer megszólalt, ami
éppen rendelkezésre állt.

– A repertoár nyilván adott
volt: indulók, mozgalmi dalok…

– Mi temettük az összes
kommunista vezetőt, utána pe-
dig mentünk a városi tanácsra
Mozartot játszani a névadókon.
Bevallom: szerettük ezeket a
szerepléseket, hiszen sok ké-
mia, matematika dolgozatot
megúsztunk. Jó társaság volt,
bár nem éreztük még a közös
jövőt, de…

– Szóval ez volt a későbbi
Cyklon zenekar csírája a meg-
alakulás idején.

– Akkor éppen nem voltam
Zalaegerszegen…

– Miért?
– Nem volt jó ajánlólevél a

kulák-értelmiségi származásom.
Az osztályfőnök szólt anyám-
nak, hogy máshol próbálkoz-
zak, talán Budapesten.

– Mielőtt elmennénk Buda-
pestre tisztázzuk: miért vagy
Gazsi, hiszen István a kereszt-
neved?

– Bátyám, Gáspár után én is
ugyanabba a kollégiumba ke-
rültem, ahol az „öregek” nem
akarták megjegyezni a kis Ke-
rekes nevét, így Gazsi marad-
tam. Budapesten folytattam ze-
nei tanulmányaimat, ott is volt
zenekarunk. A Szabó Ilonka
utcai Épületgépészeti Techni-
kumba – ahová jártam – be-
tuszkolták az ugyancsak zalai
Szilágyi Istvánt is, aki jelenleg
Sényén lakik, de a zalaeger-
szegiek csak „Szigyának” is-
merik. A bejutásban nagy sze-
repe volt nagybátyámnak, aki
ott tanított. Egy csalafintaságot
kellett elkövetni csak, édes-
apám nevéből elhagytuk a
doktort.

– Milyen doktorátusa volt
édesapádnak?

– A Szent Erzsébet Egyete-
men végzett, gazdasági jogász
volt, a „Szigya” papája szintén
jogot végzett. A középiskola
elvégzése után jöttem haza,
miközben a Cyklon akkor már
javában zenélt…

– Te hogyan emlékszel
vissza a múltra? Mikor alakult
a Cyklon?

– Azt hiszem 1962-ben, ak-
kor, amikor elmentem Buda-
pestre. Gondár Lajossal, „Kon-
ki” bácsival – nem tudom már

a rendes nevét –, Tunyogi Pé-
terrel, Tóth Jánossal. Budapes-
ten befejeztem a középiskolát, s
hazajöttem Zalaegerszegre. Be-
szálltam a zenekarba, miköz-
ben Hota (Orbán Sándor – a
szerk.) elment zenélni vendég-
látóhelyekre, pénzt kellett ke-
resnie. Természetesen együtt is
játszottunk, nagyon jól szóltak
a Shadows-számok. Persze mi
is hakniztunk, erre szükségünk
volt. Közben megalakult a szín-
ház épületében az Univerzum
klub. Az illetékes elvtársak
szerint túl hangosak voltunk,
ezért kiebrudaltak bennünket, a
liget melletti vasutas házban
leltünk volna új otthonra, de
aztán visszahívtak bennünket.

– Mi volt ennek az oka?
– Az akkori rendszer szeret-

te volna, ha az a 300-400 re-
nitens fiatal ellenőrzött helyen
van.

– A társadalmi gőz levezeté-
sének egyik szelepje volt a
beatzene…

– Ott mindenki tudta, hogy
ki kinek a hozzátartozója, s mi
is tudtuk, hogy ki figyel min-
ket. Ez egy rendszer által el-
lenőrzött klub volt. Közben ala-
kult a helyzet, egyenruhánk
lett, gyarapodott a felszere-
lésünk.

Kerekes István „Gazsi”: – Nem volt jó ajánlólevél a kulák-értel-
miségi származásom.

A The Devils… Balról Kerekes István, jobbról a harmadik Szi-
lágyi István, vagyis „Szigya”.

• 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.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pókaszepetk Község Önkormányzata sikeres pályá-
zatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatla-
koztatási konstrukció az önkormányzati ASP rend-
szer országos kiterjesztéséhez, mely során 5.995 153 Ft
támogatást nyert.

A pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatalt Pókasze-
petk, Gyűrűs, Kemendollár, Vöckönd és Zalaistvánd tele-
pülési önkormányzatai hozták létre és az Önkormányza-
tok feladatellátásának adminisztratív gazdasági és köz-
igazgatási ügyeinek ellátása céljából. A 8 fős szervezet
munkájához a kiépített ASP rendszer elengedhetetlen,
melynek eléréséhez megfelelő eszközrendszer beszerzé-
sét tervezi a székhely település önkormányzat által meg-
valósított fejlesztés. A közös hivatal a fejlesztés során
célul tűzte ki, hogy az ASP rendszer 6 szakrendszerét:
iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanva-
gyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer,
ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszert
építi be a szolgáltatásai közé. A beszerzésre kerülő 8
számítástechnikai konfiguráció, billentyűzet, egér, moni-
tor, operációs rendszerek és irodai alkalmazás szoftverek
mellett elengedhetetlen a nagy teljesítményű nyomtató,
fénymásoló, digitalizáló berendezés, a kártyaolvasók a
személyi igazolványokhoz, az interaktív UPS, DIN, a
rack szekrény valamint switch. Az ASP hez való csatla-
kozás előfeltétele a működésfejlesztés és a szabályozási
keretek kialakítása, átalakítása, mely a munkafolyamatok
szabályozásán, a biztonsági rendszer felállításán és
szabályozási rendszer felülvizsgálatán keresztül valósul
meg a projekt keretein belül. A fejlesztés eredmé-
nyeképpen az infokommunkiációs akadálymentesítés, az
önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhet kapcsolódó
feltételek kialakítása, az önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása és egyszerűsítése, átláthatóvá
tétele, a tesztelés és a működéshez szükséges képzések
valósulnak meg a nyilvánosság biztosítása mellett.

Pókaszepetk 2017.12.01
PÓKASZEPETK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Pókaszepetk Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA

– Nem profik voltatok, zené-
lés mellett dolgoztatok. Te hol?

– Technikusként a Zala Me-
gyei Állami Építőipari Válla-
latnál, mivel társadalmi ösztön-
díjasként három évre el voltam
kötelezve. Amikor ez letelt, jött
a Nyers Rezső nevével fém-
jelzett új gazdasági mechaniz-
mus. Sokat tanultam ekkor a
ruhagyárban lévő holland mér-
nököktől, akik a munkaszerve-
zést irányították ott.

– Ez két külön cég volt…
Ruhagyár és ZÁÉV…

– Mi is szerettünk inni, ők
is szerették a jó magyar italt. A
kocsmákban találkoztunk. El-
magyarázták, hogyan kell a ha-
tékonyságot növelni a munka-
helyeken. Ezt mi is átvettük.
Megnőtt a termelékenység, ez-
zel párhuzamosan emelkedett a
munkások fizetése. Ezt nem
nézte jó szemmel a rendszer,
mert bérfeszültséget okozott.
Egy hat elemis függetlenített
párttitkár ezt nem is hagyta szó
nélkül. Ebből elegem lett. Bu-
dapesten voltam egy verseny-
tárgyaláson, de beugrottam a
Zenekonzervatóriumba is meg-
kérdezni, hogy mikor lesz fel-
vétel. Azt a választ kaptam,
hogy elkéstem, de a jazz tan-
széken még szerencsét próbál-
hatok. Hát bementem oda, s

szóltam Gonda Jánosnak, hogy
megpróbálnám. Tud bluest ját-
szani? – kérdezte. Hallatlan ön-
bizalommal válaszoltam, hogy
inget is tudok. Maga föl van
véve – hirdette ki az ítéletet a
próbajáték után. Mondtam a
többieknek: gyerekek, szeptem-
ber elsejétől Budapesten va-
gyok. Nagy tiltakozás volt, de
vittem a többieket is. Tóth Já-
nost felvették a vibrafon, Kar-
say Lacit pedig a pozan szakra.
Horváth Péter inkább dolgo-
zott, de ez jellemző volt a
többiekre is, hiszen egyébként
nem lehetett megélni Buda-
pesten.

– Márcsak azért sem, mert
akkoriban létezett a kmk, va-
gyis a közveszélyes munka-
kerülés…

– Ez valóban gondot jelen-
tett akkoriban.

E.E.
(Folytatjuk)

(Köszönettel tartozunk a Gö-
cseji Múzeumnak, Béres Ka-
talin történésznek azért a segít-
ségért, hogy a múzeum birtoká-
ban lévő egykori Cyklon-fo-
tókat szerkesztőségünk rendel-
kezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönet jár mind-
azoknak is, akik ugyancsak
archív fotók segítségével telje-
sebbé teszik sorozatunkat.)

Kerekes „Gazsi” koncert közben…
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A legkevesebb, amit nagy
biztonsággal elmondhatunk a
rendszerváltoztatásról, hogy nem
a magyar társadalom elvárásai
szerint alakult.

Mára oda jutottunk, hogy
egyre több dolgot, ami velünk
történt, nem értünk, de legalább
már gondolkodóba estünk. Ami
a legfontosabbat, a gazdaságot
illeti, csak nemrégiben kezd-
tünk ráeszmélni, hogy az érde-
keinkkel ellenkező folyamatok
már jóval a hivatalos rendszer-
váltás előtt elkezdődtek, ami-
kor az országot 1973 és 1989
között eladósították.

Hosszú ideig élt a hivatalos
okfejtés, és részben még ma is
próbálkoznak ezzel a hamis
magyarázattal, hogy a kölcsön-
ként felvett forrásokat feléltük.
Igazán itt a legfőbb ideje, hogy
ezzel az ormótlan hazugsággal
végre mindenki kellő részle-
tességgel megismerkedjen. So-
káig élt a társadalomban az a
hamis illúzió is, hogy az eladó-
sodásnak végül is a hasznát lát-
tuk, mert ez nyitotta meg az
utat a politikai rendszerválto-
záshoz, az áhított demokráciá-
hoz. A rendszerváltozás ténye
viszont azt a tévképzetet is
széles körben elterjesztette,
hogy az adósságoktól követ-
kezmények nélkül meg lehet,
az elnyert szabadság jegyében,
szabadulni.

A rendszerváltozásból az
országlakók nagy többségének
csak a politikai átalakulást
szimbolizáló szükséges demok-
ratikus kellékek (négyévenkén-
ti választás, önkormányzatok,
többpártrendszer stb.) jutottak,
de a szabadságból a saját
boldogulás érdekében végzett
munka és az arra épülő elosztás

Szembenézés a hazugsággal
Sorsdöntő évek jönnek

szabadságát a társadalom to-
vábbra sem élvezhette. Ráadá-
sul a rendszerváltó koreszmét,
a globalizmusnak nevezett je-
lenséget, szinte mindegyik, a
rendszerváltozást megvalósító
politikai erő hosszabb-rövidebb
ideig mint istent kezelte, és a
felemelkedést várta tőle.

A hamis illúzióktól való
szabadulás nagyon hosszú ideig
tartott, most azonban bejutot-
tunk végre az illúziómentes
korszakba. Mindazok, akik ide-
jekorán észlelték a bajokat, és
felszólaltak a globalista koresz-
me ellen, hamarosan szellemi
karanténba, a kirekesztettség, a
nevetségesség, a megvetés ál-
lapotába kerültek, őket nemkí-
vánatos jelzők garmadájával
illették, amelyek közül a ma-
radiság a legenyhébbek közé
tartozott. Az illúziókat a globa-
lizmus széles körű szellemi
hátteret is kapott terjesztői a
visszanyert személyes szabad-
ságjogok kiterjedt megélésével
azonosították (lásd uniós tag-
ként a szabadságunk jegyében
akár Bécsben is nyithatunk
cukrászdát).

Csaknem három évtizednek
kellett eltelnie, hogy a globaliz-
mus eddigi, ránk nézve felet-
tébb káros építkezését a legfon-
tosabb területeken azonosítani
lehessen. Ma már tények tá-
masztják alá, hogy a globa-
listák a világ általuk elérhető
hányadán – de az euroatlanti
térségben mindenképpen –, a
demokráciákban megszokottól
merőben eltérő, lopakodó mó-
don főként gazdasági kénysze-
rekkel kívánják uralmukat
megvalósítani, ha a demok-
ratikus keretekkel már nem
boldogulnak. A kényszerek (a

csapdák) felállításában eddig
nagyon komoly előrehaladást
értek el. Az Egyesült Államok
mintájára az Európai Unióban
is sikerült olyan pénzrendszert
(euró) bevezetni, ami felett a
rendelkezés nem esik sem nem-
zeti, sem nemzetközi választott
testületek hatáskörébe, ráadásul
közvetlen függésbe került az
ugyancsak magánalapú ameri-
kai dollárral.

Ezt a 2008-ban kezdődő
pénzügyi válságban lehetett
élesben megtapasztalni. Igaz,
próbálkozásuk egy mindenfajta
nemzeti kontrolltól mentesített,

„független”, globalista ellenőr-
zés alatt tartott multilaterális
kereskedelmi rendszer létreho-
zására (TTIP) átmenetileg ku-
darcot vallott. Régen szélesre
nyílt viszont a kapu, ami tevé-
kenységük folytatásához az ol-
csó, minden hivatalos ellenőr-
zés alól kivont forrásokat biz-
tosítja. Államok egész sora tet-
te ugyanis törvényekkel is alá-
támasztva magáévá a globaliz-
mus bűvöletétől áthatva, hogy a
nemzetállamokban megtermelt
jövedelmek jó része, az adó-
fizetés megkerülésével adómen-
tes központokból szolgálhassa

Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése. A fo-
lyamat visszafordíthatatlan volt.

A tömeges bevándorlás hátterében ott állnak a Nyílt Társada-
lom alapítványai.
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a globalista projektek megvaló-
sítását. Miközben hatalmas, glo-
balista érdekű változások tör-
téntek a gazdaságot érintő
ügyekben, amelyek végeredmé-
nye a jövedelmek és vagyonok
minden korábbit felülmúló, vi-
lágméretű koncentrációja lett,
volt bőven anyagi fedezet a
társadalmak gondolkodásmód-
jának radikális átalakítására is,
a hagyományos élet- és létfor-
mák pellengérre állítására.

Az állam legyen gyenge és
szolgáltató, a nemzet fogalma
hovatovább szégyenletes, a ha-
gyományos család idejétmúlt,
legfeljebb átértelmezett foga-
lommá vált. Sőt a legújabb fej-
lemények szerint a biológiai
létformák (nemek) is relativizá-
lódtak, de komolyan felmerült
egyes északi, síkliberális orszá-
gokban, hogy magának a meg-
váltónak is semleges nemi ki-
fejezést kellene adni a nemek
közti egyenlő elbánás elvét
szem előtt tartva. Ma ezek az
ügyek már nem csak a közbe-
szédben honosodtak meg, de
közülük több törvényi kodifiká-
ciót is nyert (melegházasság
esetleg még egyházi áldással is,
a harmadik nem szerinti anya-
könyvezés). A globalizmus leg-
utóbbi projektjei – vélhetően a
nagy sietség jegyében, vagy

bízva az állampolgárok tartós
kábulatában –, az érvényes sza-
bályok és jogok kendőzetlen
semmibevételét is megcélozták.
Erre szolgál példával a migrá-
ció kezelése Európa nyugati
térfelén. A „piacra vezetés” ter-
mészetesen szívmelengető jel-
szavakkal történt, nem migrán-
sokról, hanem szigorúan mene-
kültekről szólt. Ebben a kezde-
tektől hamis tálalásban termé-
szeten a szolidaritás több mint
kötelező, aki ebből kimarad, az
megbélyegezhető.

Talán ez volt az a pont,
amikor a közvéleményt már
nem csak a globalisták látták el
szellemi munícióval, hanem
vették maguknak a fáradságot
és főként a bátorságot a patrió-
ták, hogy veszni látszó élette-
rük védelmében, rettenetes el-
lenszélben, de jól hallhatóan
megszólaljanak. Ha alapvető
létösztöneik közül a továbbörö-
kítés ki is veszett, legalább az
önfenntartás ösztöne még rész-
ben működni látszik. Készek
tenni családjaik, nemzetük, ott-
honuk, azaz a hagyományos
emberi értékek védelmében.
Lassan, de ígéretesen kibonta-
koznak a globalista és patrióta
létküzdelmek harci területei.
Nyilvánvaló, hogy a globaliz-
mus a patrióták elől menti el a

nyomulásához szükséges anya-
gi eszközöket. Erre elég bizo-
nyíték az adók (a köztehervi-
selés) elől menekülő iszonyú
offshore vagyon, amiről a pat-
rióták végre szeretnék tudni,
hogy miként került a globaliz-
mus híveinek és szószólóinak
birtokába. És azt is, hogy kik és
milyen jogcímeken részesed-
nek belőle. Nos, a lista bőséges.
A válasz már régóta a szemük
előtt volt, de mára már meg is
látták. Választott nemzeti kép-
viselőik és kormányaik adták
erre a felhatalmazást és írták az
ezt elősegítő törvényeket.

A globalisták tehát törvé-
nyeket és főként törvényhozó-
kat vásároltak maguknak, de
egyben közvélemény-alakítókat
is szép számmal, társadalom-
tudósokat, médiaembereket, -
cégeket. Ennek bátor, önfelál-
dozó szerzők jóvoltából már
csinos irodalma is van (például
Udo Ulfkotte: Megvásárolt új-
ságírók). Mára már a termé-
szettudományokat képviselő
egyes személyek is képesek
bizonyos ügyekről tudományos
tények helyett profitszempon-
tok alapján nyilatkozni.

Tapasztalva viszont, hogy a
patrióták felfedezték politikai
struktúráik árulását, és új politi-
kai struktúrák kialakításába fog-

tak, a globalisták civil álcával
válaszoltak. Mára kiterjedt nem-
zetközi „civil hálózat” ontja a
globalista igazságot, sűrű nem-
zeti szintű leágazásokkal, bősé-
ges pénzügyi háttérrel. Van mi-
ből, ráadásul nem csak a Nyílt
Társadalom Alapítványokba he-
lyezett tizennyolcmilliárd dol-
lár szolgál fedezetül. Sok még
a felderítésre váró harci terep.
Nagyon messzire elér a glo-
balista civilkedés keze, ennek
naponta számtalan példáját ta-
pasztaljuk, manapság főként a
társadalom humán szövetének
ügyeit építgetik szorgalmasan.
Ők mondják meg, hogy mi a
tudás, mit illik és mit nem
mondani gazdaságról, család-
ról, férfi és nő viszonyáról.
Nemrég arról is hallottunk,
hogy „civilek” érzékenyítgetik
a hazai és európai szintű igaz-
ságszolgáltatás embereit mig-
ránsügyekben és a hazai bör-
tönviszonyok megítélésében.
Talán csak nem azon dolgoz-
nak, hogy bizonyos esetekben
az ítéletek automatikusan eltér-
jenek a jogszabályoktól? Az vi-
szont biztos, hogy sorsdöntő
évek elé nézünk. Sok a tenni-
való, ha szeretnénk megőrizni
megszokott életformánkat.

Boros Imre
közgazdász
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Megy a játék .Brüsszelben
A leghangosabbak az egykori
legnagyobb gyarmatosítók. A
leigázott országokból most jön
a „hagyaték”, a migránsáradat.
S ebből nekünk is akarnak
„ajándékozni”. Csak éppen sem-
mi közünk hozzájuk. Ez még
az Európai Unióba történő be-
lépésünk előtti ügy volt. A
gyarmatosítóké és a gyarmato-
sított országoké.

Kivétel most , mertAnglia
kiszállt a közös buliból. Rá-
jött, hogy süllyedő hajón
utazik.

Európai Soros Unió

S mert még emlékszik egy
George Soros nevű pénzügyi
mahinátorra, aki úgy szerezte
vagyonát, hogy másokat kol-
dusbotra juttatott. S elég nagy
gondot okozott Angliának (is).

S most ő az emberbarát, aki
felvázolja migránsügyi elkép-
zeléseit.

S ebből is hasznot akar ma-
gának. Előbb azonban „befek-
tet”, megvásárolja a brüsszeli
bürokratákat. Nagy részük
ugyanis megvehető.

Azt mondják, hogy az arc (s
persze a szem) a lélek tükre.

Hát nézzék meg azoknak a
brüsszeli pojácáknak az ar-
cát… Ne csodálkozzanak, hogy
itt tartunk.

A végén tartunk… A törté-
nelem ismétli önmagát. Ahogy
a züllött Római Birodalom, úgy
az elkorcsosult Európai Unió is
a kimúlás felé araszol.

S majd jön az Európai So-
ros Unió!

„Újvilág”. Erről már nem
komponál szimfóniát Dvor-
zsák.

Utóirat: Amellett, hogy
Brüsszelben folyamatosan Ma-
gyarországgal, s a többi viseg-
rádi országgal szórakoznak,
azért fontos dolgokkal is fog-
lalkoznak. Emlékeznek még a
mákos tészta és a görbe uborka
körüli felhajtásra. Most a lán-
gost vették célkeresztbe, mert
irányelveik szerint nem egész-
séges 120 foknál melegebb
olajban sütni. A kezdő házi-
asszony is tudja, hogy lehetőleg
180 fokos olajban kell gyorsan

kisütni a tésztát, hogy meg-
felelő kérge legyen, így nem
tud felszívódni az olaj, vagy a
zsír.

Már látom, hogy a 180 fo-
kon készült lángos mellé görbe
uborkát fogok enni.

E.E.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az Európai Parlament épülete, ahol kettős mércével mérnek.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és a spe-
kuláns. Szabad az út Sorosnak?…

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Harmadik alkalommal áll-
tak rajthoz a Pacsai Mikulás-
futás résztvevői advent első
vasárnapján. A baráti összejö-
vetelként indult sportesemény
mára közel ezer embert vonzó,
családbarát eseménnyé nőtte ki
magát.

Kicsivel délelőtt tíz óra után
már rajthoz is állhatott a 65
főnyi ovis mezőny, akik a
háromszáz méteres távon mér-
ték össze gyorsaságukat, töb-
bek közt a Mikulással és se-
gítőivel.

Őket váltották az iskolások,
akiknek nyolcszáz méteres
hosszon kellett bizonyítaniuk.
Éppen csak az emlékérmek ki-
osztására volt idő a legnagyob-
bak erőpróbájáig. A felnőtt me-

Mikulások rangadója Pacsán
zőny idén már 250 főre duz-
zadt, köztük 102 helyi indulóval.

A nagyokra hatezer méte-
res, zömében aszfaltos, részben
a pacsai hegyen átvezető út várt.

Feszült visszaszámlálás után,
utca szélességben kígyózott a
futók sora, hogy kiderülhessen:
ki lesz a három legjobb férfi és
női futó és a leggyorsabb pa-
csai úr és hölgy? A pálya
egyébként egy erős emelkedőn
visz a környező dombokra, ahol
a futók a négyszáz éves hársfa
előtt haladnak el, majd a ká-
polnát is érintik. Utóbbinál for-
ró itallal várták a sportolókat.

Dr. Benedek Karolina, az
esemény egyik megálmodója
lapunknak elmondta, nagyon
pozitív a program visszhangja,

amit a résztvevők száma is
igazol. A versenyt a helyi ön-
kormányzat szervezi, melyhez
egyre több civil segítség is
társul. Minden futót emlék-
éremmel, mikuláscsomaggal és
meleg ebéddel jutalmaznak,
illetve külön oklevéllel készül-
tek annak a 25 fiatalnak, akik a
felnőtt távra neveztek, holott
még a 14-et sem töltötték be.

A leggyorsabbak hamar
vissza is tértek a rajtvonalhoz,
így válogatottKorpics Attila
futó nyerte a versenyt, őt Illés
Mátyás Mézes Tibor Sólyomés
követték. A hölgyek közül
sorban Császár Éva, Szommer
Héra Mátyás Annamáriaés
lépte át a célvonalat.

Annamária ezzel a leggyor-
sabb pacsai hölgynek bizo-
nyult, míg a leggyorsabb helyi
férfinak járó elismerést ifj.
Kelemen Tamás vehette át.

A kellemesen fáradt spor-
tolókat ezek után a bázispont-
ként üzemelő iskolában látták
vendégül egy meleg ebéddel.
Sokakat marasztalt még a jó
hangulat és a kitartóbbak este
közösen gyújthatták meg az
első gyertyát Pacsa adventi
koszorúján.

Kelemen Tamás polgármes-
ter az esemény kapcsán arról
beszélt, hogy a rendezvényt
igyekeznek nem kizárólag a
sportra szűkíteni, ehelyett egy
családbarát, közösségi progra-
mot kívánnak formálni. Ennek
érdekében kísérő programokkal
is készültek, így az iskola
átalakult az ünnepi készülődés
színterévé, ahol a helyi peda-
gógusok segítenek kicsiknek és
nagyoknak a közelgő ünnepek-
hez kötődő díszek elkészí-
tésében.

Gellén Szilárd

Rajtol az iskolások mezőnye.

Mikulások és krampuszok a felnőttek mezőnyében.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A labdarúgás több, mint
sport. Egyrészt nagyszerű játék.
Még akkor is, ha amatőrök
kergetik a labdát. Akik nem
hiszik magukat profiknak.

A profi foci ugyanis más
játék. Üzleti vállalkozás is.

Hogy mi történik most Za-
laegerszegen? Ne várjanak tő-
lem választ. Azt mondták
ugyanis, hogy ha segíteni nem
tudok, legalább ne romboljak.

A rombolás távol áll tőlem.
Aki ismer, tudja, hogy mindig a
ZTE elkötelezett híve voltam. S
meg is örökítettem az elért si-
kereket, de szóltam a kudar-
cokról is.

Újságírói pályafutásom so-
rán még soha nem volt olyan
szerény képességű csapata a
ZTE-nek, mint most. Az 1980-
as évek elején – az NB I-ben
játszott a ZTE – egy gyenge
sorozat után ezt találtam írni az
egerszegi csapat teljesítményé-
ről: „Válogatottakkal megtűz-
delt átjáróház a ZTE védelme”.

Megjelent a cikk a Zalai
Hírlapban, s akkor döbbentem
rá, hogy zöldfülű újságíróként
talán túl merészen fogalmaz-
tam. S láss csodát! Kereki Zol-
tán, az egerszegiek válogatott
védője nem kikérte magának a
taknyos újságírónövendék véle-
ményét, hanem azt mondta:
„Igazad volt, tényleg rosszul
játszottunk.”

S még arra is emlékszem,
amikor bizonyos problémák
miatt kíváncsi voltam egy fő-
városból a ZTE-hez érkezett
védő véleményére, aki megle-
hetősen nyegle módon küldött
melegebb éghajlatra. Mihalecz
István (be kell őt mutatni?) tet-
te helyre a fővárosi „sztárt”: Te,
beszélj rendesen ezzel a
gyerekkel!”

Most nincs kontroll, se ön-
kontroll. Se jó foci, se közön-

A mi focink…
ség. Az újságírókra sincs szük-
ség. Mert írnak. Néha kelle-
metlen dolgokat. Néhányan.

Nem értenek hozzá – mond-
ják. Erre egy felénk még is-
meretes mondással szeretnék
válaszolni: Nem kell ahhoz to-
jást tojni tudni, hogy megál-
lapítsuk róla azt, hogy záptojás.

Levelet kaptam egy olva-
sótól. Megosztom Önökkel:

„Szeretnék köszönetet mon-
dani Önnek, hogy milyen
őszinteséggel és korrekten ír a
ZTE FC-ről, annak szégyentel-
jes szereplésével együtt. Azok
közé tartozom, akik még min-
dig ki-ki járnak meccsre, de az
interneten már csak a Zalatájat
és a hajrazte.hu-t olvasom, ez a
két oldal hozza az elvárt szintet
szerintem. Egyetértek állításá-
val, hogy az edzőváltás csak
felületi kezelés. Én az Ön he-
lyében mindenképp indítanék
egy cikksorozatot a tények
feltárására, vagy a klubot most
is követő illetékesek megszó-
laltatásával. Én például min-
denképp kíváncsi lennék koráb-
bi játékosok (hogy látják ezt), a
hajrazte.hu szerkesztő(je-i) vé-
leményére, hogy ők hogy látják
kicsit közelebbről a helyzetet,
vagy akár a korábbi tulajdonos,
Nagy úr véleményére. Ez csak
ötlet, és én egyszerű szurko-
lóként nem is látok bele a dol-
gokba, de többedmagam nevé-
ben mondhatom talán, hogy ér-
dekelne az említettek vélemé-
nye is. Ahogy az Öné is ter-
mészetesen. Üdvözlettel: a Za-
latáj lelkes olvasója.”

Válaszoltam a levél írójá-
nak, íme:

„Köszönöm kedves és báto-
rító sorait. Tudja, mindig van
egy határ, ahová elérve felteszi
az ember a kérdést: érdemes
írni, küzdeni, csatázni? Aztán
eltelik néhány nap és folytatjuk

a szélmalomharcot. S közben
arra is próbálunk időt szakítani,
hogy kiderítsük: valójában mi-
kor alakították a ZTE-t? Foly-
tatjuk tehát! Üdvözlettel: Ekler
Elemér.”

Folytatjuk tehát. Nincs
könnyű dolgunk, hiszen fekete-
fehér helyzet a legritkább eset-
ben létezik. A ZTE-ügy semmi-
képpen nem tartozik közéjük.
Mert azt feltétlenül le kell
szögezni, hogy a klub jelenlegi
többségi tulajdonosa az utolsó
pillanatban érkezve megmen-
tette a ZTE-t attól, hogy a me-
gyei bajnokságba zuhanjon
vissza. Ezért mindenképpen
köszönet jár! Ám a remélt elő-
relépés egyelőre várat magára.
Ha a jelenlegi lehetőségek csak
a másodosztály középmezőnyé-
re (?) elégségesek, akkor a jö-
vőt illetően lényegében két eset
jöhet szóba. Marad a középszer
(s ezt tudomásul kell venni a
tények ismeretében), vagy (én
ebben reménykedem) egy szé-

lesebb körű összefogással meg
kell találni az előrelépés módját.

Valamit mindenképpen ten-
ni kell, mert a számok nem ha-
zudnak. A ZTE az ősszel leját-
szott 21 mérkőzésből csupán
hatot nyert meg, ötször döntet-
lent játszott, tíz alkalommal ki-
kapott, a gólkülönbsége mínusz
10 (23-33), s csak 23 pontot
szerzett, így a 14. helyen várja
a folytatást. Csupán 4 ponttal
gyűjtött többet, mint a kieső
helyen álló .Budafok

Ilyen gyenge szereplésre a
csapat NB II-es múltja során a
tétnélküli, egyidényes bajnok-
ságban volt példa 1963-ban,
amikor a 15. helyen végzett a
ZTE.

Akárhogy is számoljuk, ez
54 éve történt!...

S még egy „apróság”: a ZTE
vasárnapi, el-Gyirmót FC Győr
leni mérkőzésére 319 néző ment
ki a stadionba. Azt hiszem, ez a
legőszintébb kritika…

E.E.

Kereki Zoltán (balról) és Nyilasi Tibor kézfogása egy ZTE-FTC
mérkőzés előtt. A ZTE csapatkapitánya nem kérte ki magának
a kritikát. Érdemes a lelátóra is pillantást vetni.

„Zalaegerszeg - megtalálod a jövőd” Vajon a ZTE is megtalálja?
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Nagy idő egy sportegye-
sület életében negyedszázad.
Még akkor is, ha olyan elődhöz
viszonyítjuk, mint a ZTE, amely
pár év múlva betölti a 100-at.
November 24-én a legendás
sportklub egykori atlétikai szak-
osztályának sportolói és vezetői
által megalapított – tegyük hoz-
zá, szintén sportlegendákat fel-
vonultató – ün-Zalaszám-ZAC
nepelte létrejöttének a 25-ik
évfordulóját. A megyeházán
megtartott ünnepségen az alapí-
tók, a korábbi és jelenlegi spor-
tolók a legfiatalabb utánpótlás-
korúaktól a felnőtteken át a
seniorokig, az edzők, verseny-
bírók, szakvezetők és az egye-
sületet támogató szponzorok,
sajtószakemberek érdemeit mél-
tatta a vezetés. Köztük Ekler
Elemér Zalatáj, a lapcsoport
kiadó-főszerkesztője is elisme-
rést vehetett át a rendszeres,
korrekt tudósításaiért.

Az ünnepi közgyűlésen Ká-
mán Vilmos elnök köszöntötte a
megjelenteket, majd ismertette
Gyulai Miklós, a MASZ elnöke
üdvözlő levelét és jókívánsá-
gait. ügyvezetőSzakály István
igazgató a ZAC alapításának
időszakára emlékezett, majd
Tóth Zoltán – aki két évtizeden
át betöltötte az klub elnöki
tisztségét – köszöntötte a meg-
jelent alapító tagokat, akiknek

Elszállt negyedszázad az atléták felett
25 éves jubileumát ünnepelte a Zalaszám-ZAC

emlékplakettet, s akik már nem
lehettek jelen, azoknak posztu-
musz elismerést adományozott.
Külön köszöntötte a bajnoko-
kat, köztük olim-Kozáry Ágnes
pikont, Ács Juditot, Balazsic
Renátát, Gróf Andreát Kál-és
mán Esztert, s majd a többi
sportoló, szakemberek és támo-
gatók elismerésére került sor.

Barta András, a felügyelő-
bizottság elnöke a közgyűlés
szárazabb, ám kötelező napi-
rendi pontjaként a klub éves
gazdálkodásáról számolt be.

– Nem akarok és nem is
tudnék ünneprontó lenni, hi-
szen tisztességes, fegyelmezett,
takarékos, dicséretet érdemlő
gazdálkodás jellemezte a klub
éves munkáját – hangsúlyozta
beszámolójában. A főbb keret-
számokról elhangzott, hogy a
városi önkormányzat támogatá-
saként az idén 19,4 millió fo-
rinthoz jutott a klub, ez a bevé-
telnek mintegy 40 százalékát
adta. Reklámbevételből 9,3,
pályázatok révén 10,6 millió
forint növelte a költségvetést,
amelyről később Kámán Vil-
mos kijelentette, hogy „a kiadá-
sainkat igazítottuk a bevéte-
lekhez”.

A klub sportolóit és vezetőit
Balaicz Zoltán polgármester is
köszöntötte. Gratulált a klub
eredményes munkájában részt-

vevőknek, mindazoknak, akik
segítették az elmúlt 25 évben a
klub munkáját. Beszédében em-
lítést tett a város atlétikájának
jövőjét meghatározó őszi ese-
ményről:

– Egy születésnapot illik
méltón megünnepelni, s az ok-
tóberben átadott és felújított 8
sávos új atlétikai pálya tényleg
illik ehhez a jubileumhoz! –
hangsúlyozta és hozzáfűzte,
hogy a jövő évben sem lesz
kevesebb a város támogatása,
mint az idei.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője szintén
elismerését fejezte ki az óriási
munkáért, amelyet a ZAC ve-
zetői és sportolói végeznek év-

ről évre. A képviselő a köz-
gyűlésen megismételte egy ko-
rábbi ígéretét, amely szerint
igyekszik közreműködni új
mez-szponzor felkutatásában.

Dr. Szász Péter, a Zalaszám
Informatika Kft. ügyvezető
igazgatója, mint névadó szpon-
zor is nagyrabecsülésének adott
hangot.

– Büszke vagyok a klub
munkájára és eredményeire! –
hangsúlyozta. A ZAC és a Za-
laszám kapcsolatát kölcsönösen
előnyösként jellemezte, majd
biztosította a sportolókat és
sportvezetőket arról, hogy a
jövőben is kiáll a klub mellett
további támogatásával.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

Az ünnepi közgyűlés résztvevőit Kámán Vilmos köszöntötte.
Mellette (sorrendben) Szakály István, Barta András, dr. Szász
Péter, Balaicz Zoltán, Vigh László és Kozáry Ágnes.
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áldott, békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

Valamennyi

ügyfelünknek,

partnerünknek

Keresse üzletvezetõnket!

Tel.: 92/550-040

Rendelje tõlünk!

Karácsonyi ajánlatunk:

Pontyhalászlé: 1.290 Ft/adag

Kocsonya: 990 Ft/adag

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.

tel.: 92/311-142

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Az új, modern fedett élményfürdõben

óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak

kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA

a Lenti Fürdõbe érvényes

!AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL

Info: sales lentifurdo.hu;@

Tel: 0620/410 90 88

www.lentifurdo.hu

Kövessen bennünket a facebookon:

www.facebook.com/lentifurdo

LENTI TERMÁLFÜRDÕ -

Tele élettel, tele élménnyel!


