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Az osztrák tulajdonú Ada
bútorgyártó konszern 5,2 mil-
liárd forintos beruházással bő-
víti magyarországi termelését,
ehhez a magyar kormány egy-
milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatást biztosít, a be-
ruházási érték 20 százalékát –
jelentette be Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminisz-
ter minap Budapesten.

Az Ada Hungária Bútorgyár
Kft. és a Nova Bútor Bútorgyár
Kft. három magyarországi te-
lephelyén, Körmenden, Zala-
egerszegen Novánés fejleszt,
amivel 100 új munkahely jön
létre – mondta el.

A külgazdasági miniszter
kiemelte: a legnagyobb osztrák

Egerszegen és Nován is fejleszt az Ada
Száz új munkahely létesül a beruházásnak köszönhetően

bútorgyártó vállalat öt üzemé-
ből három Magyarországon
működik, és az eddigi 1360 fős
magyarországi dolgozói létszá-
mot növelik tovább.

Az Ada újabb beruházása
tovább javítja majd a magyar
exportteljesítményt – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte: Ma-
gyarországra egyre több iparág-
ból érkeznek beruházások, a
magyar befektetési környezet
Európában a legvonzóbbak kö-
zött van, köszönhetően annak,
hogy Európában nálunk a leg-
alacsonyabb a társasági adó és
a személyi jövedelemadó.

A külgazdasági miniszter
hangsúlyozta: tavaly minden
korábbi rekordot megdöntve 96

beruházás érkezett Magyaror-
szágra a beruházás-ösztönzési
rendszeren keresztül, ez a szám
71 volt az előző évben.

Ismertette, a bútorgyártás
Magyarországon évente 180
milliárd forintnyi termelési ér-
téket állít elő, a tavalyi növe-
kedés 6 százalékos volt, az
iparág 15 ezer embernek ad
munkát, és átlagosan 63 száza-
lékban exportra termel.

Szijjártó Péter ugyanakkor
jelezte azt is, hogy a rekord ala-
csony hazai munkanélküliség
egyben új kihívást is jelent, a
beruházások további ösztönzé-

séhez kulcskérdés a megfe-
lelő számú és képzettségű
munkaerő.

A kormány ezért döntött
úgy, hogy a munkavállalók lak-
hatásához nyújtott vállalati tá-
mogatásokat, adómentessége-
ket növeli, ezzel is elősegítve a
munkaerő mobilitását azokból
a térségekből, ahol még mindig
az átlagosnál magasabb a mun-
kanélküliség – idézte fel. Hoz-
zátette, emellett 5 milliárd fo-
rintos pályázati keretet nyitot-
tak önkormányzatoknak mun-
kásszállók építésére.

Vigh László és Balaicz Zoltán Szijjártó Péter és az Ada vezetői-
nek társaságában.

Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.

Családoknak kedvezményes belépõk!

Tele élettel -

tele élménnyel!

Tele élettel -

tele élménnyel!

www.lentifurdo.hu,
facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!
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Hogyan lehet a politikában
megtalálni a közös nevezőt?
Erre a számtani fogalomra a jó
példát adja az az újévi, me-
gyeházi sajtótájékoztató, ame-
lyet országgyűlésiVigh László
képviselő hívott össze, s ame-
lyen részt vett, s egyben fel-
szólaló volt dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal vezetője,
dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke és Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgár-
mestere.

Immár harmadik alkalom-
mal ismertette a négy politikus
a sajtó meghívott képviselőinek
az elmúlt esztendő történéseit, s
vázolta a 2018-as év terveit,
elképzeléseit.

A sajtótájékoztatón elhang-
zottakat egy cikkbe tömöríteni
teljes terjedelemben lehetetlen.
A részletekre a későbbiekben
természetesen – ahogy eddig is

A jól működő közös nevező
– visszatérünk, és folyamatosan
figyelemmel kísérjük a történé-
seket. Ízelítőül a vezetők részé-
ről elhangzott egy-egy kiemelt
jelentőségű fejlesztés, feladat:

Dr. Sifter Rózsa: – 2017-ben
négy helyen avattak a NAV-val
kapcsolatos ügyintézésre is al-
kalmas kormányablakot Zalá-
ban. Idén Zalakaroson nyílik
felújított kormányablak.

Dr. Pál Attila: – A 2020-ig
elköltendő TOP-forrásból 23
milliárd jut Zala megyének.
Balaicz Zoltán: – 10 cég is új
üzemcsarnokot épít, vagy bővít
Zalaegerszegen. A Területi Ope-
ratív Program (TOP) keretében
16,8 milliárd forinthoz jutott a
város. Vigh László így összege-
zett: kevés megye mondhatja
el, hogy ilyen összhang lenne a
vezetők között. S az is tény,
hogy a zalai sajtó korrekt mó-
don számolt be a történésekről,
s köszönet jár ezért.

A négy vezető sajtóreggeli keretében adott tájékoztatást az
eredményekről és a tervekről. Balról Balaicz Zoltán, Vigh
László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál Attila.

Informatikai, elektronikai
és járműipari cégek részvé-
telével megalakult a Zalai Ön-
vezető Jármű Klaszter, amely-
nek célja az intelligens köz-
lekedési rendszerek kutatás-
fejlesztési és innovációs kapa-
citásainak összekapcsolása –
közölte az egyik kezdemé-
nyező, a T-Systems Magyaror-
szág Zrt. az MTI-vel.

A Zalai Önvezető Jármű
Klaszter alapítója az AVL Au-
tókut Mérnöki Kft., az innogy
Hungária Kft. – amelyet az
ELMŰ Nyrt. képvisel –, a Cis-
co Systems Magyarország Kft.,

Az egerszegi tesztpályát segíti
az Ericsson Magyarország Kft.,
a Knorr-Bremse Fékrendszerek
Kft. és a T-Systems Magyaror-
szág Zrt. A klaszter alapító ülé-
sén , a T-Sys-Kaszás Zoltánt
tems Magyarország vezérigaz-
gatóját választották elnöknek.

A közlemény szerint a klasz-
ter zalaegerszegi járműipari
tesztpálya fejlesztéséhez kíván
hozzájárulni, innovációs együtt-
működési keretet nyújt a szük-
séges termékek kifejlesztéséhez.

Az Európában is egyedül-
álló, önvezető járművek vizs-
gálatára is alkalmas zalaeger-
szegi járműipari tesztpálya 42

milliárd forintos állami beruhá-
zással, 250 hektáros területen
épül Zalaegerszegen. A város
környékén kialakítandó 5G-s in-
formatikai hálózattal is össze-
hangolva készülő tesztpálya
közvetve és közvetlenül mint-
egy 350 új mérnöki álláshelyet
teremt.

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium korábbi közlése szerint
a beruházás első ütemében
egyebek közt a fékteszteket le-
hetővé tévő zóna és a járművek
kezelhetőségi pályája épül meg,

illetve az autonóm járművek
vizsgálatát lehetővé tévő zóna.
Mindezek mellett kiépül a szük-
séges kommunikációs techno-
lógia és a kiszolgáló létesít-
mények egy része.

A második fázisban, 2018-
tól megépül a nagysebességű
viszonyokra alkalmas ovális
pálya, tovább fejlesztik a jár-
műdinamikai tesztelemeket és
újabb kiszolgáló épületeket
hoznak létre. A teljes beruházás
a tervek szerint 2019 végére
készülhet el.

A külgazdasági miniszter
kiemelte azt is, az osztrák be-
fektetői közösség a negyedik
legnagyobb Magyarországon,
Ausztria a második legnagyobb
kereskedelmi partner, a tavalyi
év végére 10 milliárd eurót ért
el a kereskedelmi forgalom. Az
Ada beruházásával a magyar-
osztrák gazdasági kapcsolatok
még szorosabbá válnak – hang-
súlyozta Szijjártó Péter.

Szabó Ferenc, az Ada kon-
szern számviteli igazgatója el-
mondta: a csoport ma Magyar-
ország legnagyobb bútorgyár-
tója. Az osztrák társaság 1992-
ben alapította meg első külföldi
leányvállalatát, az Ada Hun-
gária Bútorgyár Kft.-t, majd
2002-ben a Nova Bútor Bú-
torgyár Kft.-t.

Az általuk gyártott termé-
kek több mint 95 százaléka
exportra megy. Az üzemek

kihasználtsága megközelíti a
száz százalékot, a bútorok és
matracok iránti kereslet miatt a
további megrendeléseknek csak
gyártócsarnok-bővítéssel és kor-
szerű gyártóberendezések be-
szerzésével tudnak eleget tenni.
Ez mindhárom magyarországi
telephelyet érintő komplex be-
ruházást tesz szükségessé, ame-
lyet a következő öt évben való-
sítanak meg – jelezte.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője a zala-
egerszegi fejlesztések közül ki-
emelte az épülő járműipari
tesztpályát és a konténerter-
minált. Jelezte, hogy Zalaeger-
szeg várja a fejlesztéseket, a
város mindent megtesz, hogy a
munkaerő rendelkezésre álljon.
Vigh László példaként említet-
te, hogy 600 millió forintból
felújítják a ZÁÉV egykori
munkásszállóját.

Forrás: MTI

Fejleszt az Ada

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Érdeklődni: 30/478-6485 • 20/369-4378

Négyesmentes állományból

,minőségi húsfajta

30-50 kg körüli süldők

eladók.Zalaszentivánon

Gabona beszámítása lehetséges.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Böjte Sándor, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselője felaján-
lotta a városnak a saját tu-
lajdonában lévő 1980-as Fiat
személygépkocsit, amelyet át-
alakíttatott a 2018. január 12-én
rajtolt Budapest-Bamako Ral-
lyra.

Az autó – aMátesz Lajossal
volánnál – Zalaegerszeg
színeiben indult, és az út
végén az egyik helyi kórháznak
ajánlotta fel az önkor-
mányzat.

Egerszeg színeiben
– a Budapest-Bamako rallyn

„Csomagként” adományt is
vitt magával az autó, számító-
gépeket, monitorokat és egyéb
számítástechnikai eszközöket szál-
lított az egyik helyi iskola szá-
mára ZMJV Önkormányzata és
a Zalaegerszegi Televízió és
Rádió Kft. adományaként.

A Városháza előtt Böjte Sán-
dor, önkormányzatiBali Zoltán
képviselő, , a pol-Zsupanek Péter
gármesteri hivatal önkormányza-
ti osztályának vezetője és Mátesz
Lajos adott tájékoztatót a jóté-
kony célokat is szolgáló rallyról.

Böjte Sándor búcsúzik autójától.

Korábban már többször is
beszámoltunk arról, hogy a me-
gyeszékhely hányattatott sorsú,
egykor szebb napokat látott
„vendéglátóipari egysége”, a
Zóna sorsa jóra fordul.

A valamikor nagy forgalmat
bonyolító vendéglő a Zala Me-
gyei Kormányhivatal jóvoltá-
ból, közel 300 millió forintos
hazai, valamint európai uniós
forrásból megújul és funkci-
ót vált.

A beruházás részeként a
földszinten kialakításra kerül a
város második kormányablaka,

A megújuló Zóna…
melynek eredményeként, az ügy-
felek részére a város két pont-
ján is biztosítva lesz a korábban
széttagolt, párhuzamosan mű-
ködő területi szervek irodái he-
lyett az egy helyszínen történő
ügyintézés. Az épületben kap
helyet továbbá az Agrár- és Vi-
dékfejlesztést Támogató Főosz-
tály is.

A napokban a helyszínen
jártunk, s felvételeket készítet-
tünk a felújítás jelenlegi állásá-
ról. A tervek szerint március
végén átadásra kerül az új fe-
ladatokat ellátó épület.
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„Nyugodt, békés, konstruk-
tív év volt a 2017-es, hatéko-
nyan és jól lehetett dolgozni.
Olyan esztendő volt, amelyben
a város gyarapodni, a közösség
pedig erősödni tudott”, összeg-
zett polgár-Balaicz Zoltán
mester, visszatekintve a mögöt-
tünk hagyott tizenkét hónapra.

– Zalaegerszeg ereje, vará-
zsa, sikerének titka a közösség-
ben rejlik, abban, hogy fonto-
sak vagyunk egymásnak, ezért
vagyunk szerencsésebbek má-
soknál. Mi, akik itt élünk,
olyan erős közösséget alko-
tunk, amelynek tagjai felelőssé-
get éreznek egymás iránt, oda-
figyelnek a másikra, képesek
összefogni. Minden mögött ott
az érzés, hogy amit teszünk, az
az itt élőket, a zalaegerszegie-
ket szolgálja. Ilyenkor nincse-
nek jobboldali vagy baloldali
polgárok, csak zalaegerszegi
emberek, akikért félretéve min-
den pártpolitikai vagy szemé-
lyes ellentétet, együttes erővel
kell dolgoznunk – fogalmaz
Balaicz Zoltán. – Eredményes
munkát ugyanis csak összefo-
gással lehet végezni.

A polgármester kiemelte:
ezért sikerülhetett Zalaegerszeg
első írásos említésének 770. év-
fordulójára olyan ünnepségso-
rozatot szervezni, „melyre év-
tizedek múlva is emelt fővel
emlékezhetünk”. Számos új
köztéri alkotással gazdagodott
a város, így például a legendás
Szabó Gyula kefekötő mester
szobrával a piactéren, Luther
Mártonéval az evangélikus

Eredményes munkát csak összefogással lehet végezni
Számvetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

templomnál, valamint Sárkány-
ölő Szent Györgyével a városi
rendőrkapitányság udvarán. A
nagytemplom előtt megtekint-
hető Zalaegerszeg első ismert,
1640 körüli ábrázolása alapján
készült vármakett, a megye-
székhely keleti kapujában pe-
dig kettős kereszt fogadja az
érkezőket. Történelmi konfe-
renciák, tudományos emlékülé-
sek elevenítették fel a múltat,
színvonalas könyvek, albumok
jelentek meg, s három új ha-
táron túli magyar testvérvá-
rossal, Felvidékről Dunaszerda-
hellyel, Erdélyből pedig Barót-
tal és Nyárádszeredával gazda-
godott Zalaegerszeg, melynek
adventi rendezvénye a magyar-
országi megyeszékhelyek egyik
legnagyobb szabadtéri jégpá-
lyájával bővült.

– Az elmúlt években, így
2017-ben is erősödött a gazda-
ság, folyamatosan jöttek létre
az új munkahelyek. A regiszt-
rált álláskeresők aránya a 2014-
es 4,7 százalékról 2017 végére
2,7 százalékra csökkent – so-
rolja Balaicz Zoltán. – Önkor-
mányzatunknak ma már nem a
munkanélküliséget, hanem a
munkaerőhiányt kell kezelni,
ezért is kezdődik el hamaro-
san az egykori ZÁÉV mun-
kásszálló felújítása 600 milliós
ráfordítással, és a duális kép-
zőközpont kialakítása, ugyan-
csak 600 millió forintos ke-
retből.

Befejezéséhez közeledik Bús-
lakpusztán az 1,3 milliárd fo-
rintos beruházással épülő új

hulladékhasznosítási üzem, és
hamarosan egy Észak-Zalát
érintő 3,5 milliárdos másik pro-
jekt is indul. Emellett folya-
matban van a tavaly elnyert 4
milliárdos ivóvízminőség javító
projekt is.

2017-ben közel 3 milliárd-
ból valósultak meg infrastruk-
turális fejlesztések többek kö-
zött a Rákóczi utcán, továbbá
megépült a nagypáli csomó-
pont, a botfai körforgalom, on-
nan a haranglábas körfogalo-
mig vezető út pedig megújult.

– Túl vagyunk a vállalkozói
alap beruházásait is tartalmazó
másfél milliárdos projekt elő-
készítésén és tervezésén, így 29
helyszínen kezdődnek 2018-
ban útfejlesztések. Emellett a
szakemberek tervezik a Zala-
egerszeget az M8-as úttal, Vas-
várral összekötő kétszer kétsá-
vos gyorsforgalmi utat, a váro-
sunkat az M7-es autópályával
összekötő R76-os kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út eseté-
ben pedig már a kivitelező köz-
beszerzése is megtörtént, így
indul a 170 milliárdos munka a
tavaszi alapkőletétel után – tá-
jékoztat a polgármester, hang-
súlyozva: idén három olyan
nagy jelentőségű projekt indult
el, amely valóban Zalaegerszeg
jövőjét, a zalai megyeszékhely
Európa térképére való felkerü-
lését jelenti. – Az első a logisz-
tikai központ és konténertermi-
nál, melynek tervezésére és
előkészítésére 300 millió forin-

tot kaptunk, a megvalósításra
pedig elnyertük az első 1,1
milliárd forintos Európai Uniós
keretet. A második, hogy Ma-
gyarországon belül Zalaeger-
szeget jelölték ki az ötödik ge-
nerációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosának, és néhány hét-
tel ezelőtt Budapest mellett el-
ső vidéki helyszínként nálunk
indult el ennek előkészítéseként
a 4G+ szolgáltatás. A harmadik
pedig az európai szinten is
egyedülálló 42 milliárd forintos
beruházással már látványosan
épülő járműipari tesztpálya,
amiért köszönetet mondok Pal-
kovics László kormánybiztos
és Vigh László miniszteri biz-
tos munkájáért.

Emellett a városban szinte
minden középület megújult, és
a kormányhivatal jóvoltából
hamarosan elkészül a Zóna is,
emeli ki a polgármester. S szá-
mos építkezés is elindult: 438
azon lakóingatlanok, családi
házak és társasházak száma,
melyek már elkészültek vagy
épülnek, esetleg éppen az enge-
délyezés, kivitelezés indítása
előtt állnak. Bővülnek továbbá
a kereskedelmi szolgáltatások,
az elmúlt időszakban több új
nagyáruház települt a városba,
s hamarosan új gyorséttermek
is nyílnak.

Zalaegerszeg idén elnyerte
a Holnap Városáért Díjat, a
Gyerekbarát Önkormányzat, és
a Fogyasztóbarát Település cí-
met, a Virágos Magyarországért

Balaicz Zoltán: – Zalaegerszeg ereje, varázsa, sikerének titka a
közösségben rejlik.

Méltó módon emlékeztek a város első írásos említésének 770.
évfordulójára.
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Versenyen pedig az Év tele-
pülése lett.

– A Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében 2020-
ig 16,8 milliárd forintot for-
díthatunk különböző beruházá-
sokra, így, részben a tankerü-
lettel összefogva, sorban újul-
nak meg az iskolák, a bölcső-
dék, az óvodák, s ezen a héten
átadtuk az új andráshidai óvo-
dát is. Megújulnak továbbá az
orvosi rendelők, a szociális
intézmények, a zöldfelületek, a
kerékpárutak, és még sorolhat-
nám. Emellett 4,4 milliárdos
egyetemi fejlesztés indult. A
Modern Városok Program ke-
retében pedig olyan jelentőségű
beruházások kezdődnek 2018-
ban, melyekre évtizedek óta
nem volt példa – hangsúlyozza
Balaicz Zoltán.

A nemzet sportvárosához
méltóan, folytatja, befejeződött
a jégcsarnok felújítása, elké-
szült az új rekortán pálya és a
szabadtéri sportpark az ifjúsági
centrumban, műfüves, multi-
funkciós és ovi-sport pályák
épültek, elkezdődött a birkózó
csarnok rekonstrukciója, továb-
bá új országos sportrendez-
vénnyel, a Restart Fesztivállal
gazdagodott Zalaegerszeg kí-
nálata. Indul a sportlövő cent-
rum és a tekecsarnok megújí-
tása, és talán a sportcsarnok te-
kintetében is előrelépés tör-
ténhet.

– A színház és a bábszínház
látogatói rekordokat döntöget,
sikeresek a fesztiválok, köztük
az új program, a Street Food
Weekend is. Pályázati támoga-
tást nyertünk a mozi és a hang-

versenyterem felújítására, vala-
mint a televízió eszközfejlesz-
tésére – sorolja a városvezető,
leszögezve: ezek a sikerek és
eredmények nem a polgármes-
ter érdemei. – Ez egy csapat,
egy közösség, egy város közös
sikere, egy városé, amely újra
elkezdetett hinni önmagában,
és hozzálátott megvalósítani
közös álmunkat, amit úgy hí-
vunk, Zalaegerszeg. Épp ezért
köszönet jár mindenkinek, aki
ebben a munkában részt vállalt,
és aki bármit is tett e szép
összefogás megvalósulásáért.
Mert bizony itt egy olyan lokál-
patrióta összefogás született
meg, ahol mindenki tenni akar,
ahol az számít, ami összeköt, és
nem az, ami szétválaszt, ahol
közösen dolgozunk egy olyan

Zalaegerszegért, ahol mindenki
megtalálja a jövőjét. Ezért ké-
rek minden polgártól, intéz-
ményvezetőtől és vállalkozótól
2018-ban is közös gondolko-
dást és összefogást. Egy erős
város ugyanis csak az odaadás,
a szerénység, a becsület, a szor-
galom, az erény, az alázat és a
munka pillérein állhat. Az élet-
nek csak a szolgálat adhat ér-
telmet: többet kell tennünk a
világért, mint amennyit a világ
tesz értünk. Én is ebben hiszek,
ennek megfelelően szolgálom a
várost és dolgozom érte. Ahogy
Henry Ford fogalmazott: „Ha
összejövünk, az a kezdet, ha
összetartunk, az a haladás, ha
pedig összefogunk, az a siker.”
Kívánom, hogy így legyen
2018-ban is.

Több köztéri alkotással gazdagodott Egerszeg. Felavatták töb-
bek között Szabó Gyula kefekötő szobrát, amelyet Szabolcs
Péter készített.

Hamarosan kezdődik az egykori ZÁÉV munkásszálló felújítása.

Nem hiszem, hogy annyi
megyei vezető, s annyi újságíró
volt jelen egyidejűleg a zala-
egerszegi mentőállomáson, mint
minap, amikor or-Vigh László
szággyűlési képviselő, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott és
Balaicz Zoltán, a megyeszék-
hely polgármestere tartott vizi-
tet a bázison.

Nagyszerű felismerés volt,
hogy az új esztendő első nap-
jaiban látogassanak el a mentő-
állomásra. Egyrészt azért, hogy
köszönetet mondjanak azok-
nak, akik naponta (legyen az
ünnepnap) életeket mentenek.
Ezeknek az embereknek mond-
tak köszönetet a vezetők, mi-
közben talpalatnyi szabad hely

Köszönet a mentősöknek
nem maradt a közösségi te-
remben.

Ez az aktus is rávilágított
arra, hogy Zalaegerszegnek,
ennek a dinamikusan fejlődő
városnak és környékének új
mentőállomásra van szüksége.

Mintha a című egy-Mentők
kori csehszlovák filmsorozat
kockái peregtek volna le előt-
tem, amikor a sajtótájékozta-
tóra érkeztem. Elavult épület,
kopottas háttér, de ,Vincze Luca
a Zala Megyei Mentőszervezet
vezető mentőtisztje – miközben
megköszönte az odalátogatott
vezetők ajándékát és jókívánsá-
gait – szavaiból önmaga és baj-
társai elkötelezett hivatástudata
csendült ki. S az optimizmus. A

kormány ugyanis egy új, a Zala
megyei mentésirányításnak is
helyet adó mentőállomás ter-
vezésére 42 millió forintot ha-
gyott jóvá.

Még nem eldöntött, hogy
hol épül fel az új mentőállo-
más. Ám, hogy szükség van rá,
az egy pillanatig sem kérdéses.

E.E.

Megérdemlik az új mentőállomást.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2002.03.21.)

(2002.05.02.)

(2002.05.16.)

• 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.

Sándor, József, Benedek…

Koalíciós programindító

Normalizálódó élet…

– Na, most mi legyen, fiúk? Ha visszük a meleget, azt
mondják majd, hogy csak a kampány miatt csináljuk!...

– Először is: Medgyessyt beiratjátok egy jó kis kommuni-
kációs tanfolyamra…

– Na szomszéd, maga mit temet? Lövészárkot vagy
kokárdát?

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
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Sajtótájékoztatót tartott mi-
nap a Zalaegerszegi Törvény-
szék, amelyen a 2018-as évre
vonatkozó eljárásjogi válto-
zások ismertetése mellett az
Országos Bírósági Hivatal Mai-
láth-pályázatán 1. helyezést
elért bíródr. Tahin Szabolcs
pályaművét is megismerhették
a sajtó képviselői.

A sajtótájékoztatón dr. Csa-
nádi Lajos, a törvényszék el-
nökhelyettesének bevezetőjét kö-
vetően ci-dr. Beznicza Árpád,
vilisztikai kollégiumvezető vá-
zolta fel az idei évtől indult el-
sőfokú perekben már alkal-
mazandó főbb polgári eljárási
szabályokat. A jogszabály célja,
az ezt szolgáló rendelkezések, a
kötelező jogi képviselet, a
keresetlevéllel kapcsolatos elő-
írások, a tárgyalás szerkezete,
az egyes bizonyítási kérdések

Változtak a polgári eljárási szabályok
taglalása mellett kitért a tár-
gyalótermi kép- és hangfelvétel
készítésének előírásaira is. Ezt
követően cil-Tóth Györgyné dr.
vilisztikai kollégiumvezető-
helyettes többek között a jog-
orvoslatok és különleges perek
tárgykörét járta körül, kiemelve
az állampolgárokat közvetlenül
érintő elemeket és az elektro-
nikus ügyintézés lehetőségeit.

(Részletek itt: http://zala
egerszegitorvenyszek.birosag.
h u / 2 0 1 7 1 2 11 / u j - p o l g a r i -
perrend tartas)

A polgári perrendtartás
(Pp.) újdonságait követően dr.
Mihályi Mónika, a Zalaeger-
szegi Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróság elnöke a köz-
igazgatási perrendtartás (Kp.)
kapcsán a 2018. január 1.
napjával életbe lépett fontosabb
változásokat foglalta össze, rész-

letesen ismertetve azt is, hogy
miként vátozott meg ez évtől a
közigazgatási ügyek tekinteté-
ben az illetékesség.

(Részletes tájékoztatás itt:
http://zalaegerszegitorveny

szek.birosag.hu/20171211/uj-
közigazgatasi-perrendtartas)

A 2018. július 1. napjával
hatályba lépő büntetőeljárástól
szóló törvényről dr. Németh
Mária, a törvényszék büntető
kollégiumának vezetője beszélt
röviden.

A sajtótájékoztató zárása-
ként a dr. Tahin Szabolcs, za-
laegerszegi járásbíró foglalta
össze az Országos Bírósági
Hivatal által, a gróf Székhelyi
Mailáth György országbíró em-
lékére hirdetett tudományos pá-
lyázaton első helyezést elért
pályaművét, amely a polgári jo-
gi szekció bírósági tagozatában
bizonyult a legjobbnak. „A köz-
érthetőség érvényesülése a bí-
rósági határozatokban és a bí-
rósági tárgyaláson” című dol-
gozatában a leírtakat több hazai
és külföldi joggyakorlati pél-
dával szemléltette, amelyek kö-
zül néhányat a sajtótájékoztató
keretében is megismerhettek a
jelenlévők.

A sajtótájékoztató a sajtó
kérdéseinek megválaszolásá-
val és a helyi televízió által a
résztvevőkkel készített inter-
júkkal zárult.

Forrás: Zalaegerszegi
Törvényszék

Részletes tájékoztatást kaptak a sajtó képviselői.

Tájékoztató a Zalaegerszegi Törvényszéken

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Volt egyszer egy Cyklon (5.)

Kerekes István Ga-, vagyis „
zsi” Cyk-elmondása szerint a
lon Budapesten sem vallott szé-
gyent, szép jövője lett volna, ha
együtt maradnak a tagok. Tóth
Jánost Horváth „Dörge”és
Pétert azonban elcsábította a
Kex Tunyogi Péterrelegyüttes.
egy ideig azonban még életben
tartották a Cyklont.

– Hogyan jellemeznéd egy-
kori zenésztársaidat?

– Valamennyien megszállott
zenészek voltunk. Nagyon so-
kat próbáltunk, dolgoztunk kü-
lönböző helyeken, főleg laká-
sokon, de ez nem volt szo-
katlan, hiszen Zalaegerszegen
is ez volt a jellemző, egészen
addig, amíg nem jött létre az
Univerzum klub. Amikor négy-
száz ember tombolt a színház
előterében, megerősített ben-
nünket abban, hogy van értel-
me a munkának, a sok gyakor-
lásnak. Valahol még vannak is
felvételek az akkori koncertek-
ről, de már nem találom ezeket,
hiszen nagyon sokszor költöz-
tem. Visszatérve a kérdésre:
szinte valamennyien hatéves
korunktól zeneiskolába jártunk,
utána is képeztük magunkat.
Már az iskolai zenekarban is
játszottunk tánczenét. Nem ta-
gadom, jártunk haknizni, hívtak

bennünket lakodalmakba is. Tóth
János bátyja nagyszerű har-
monikás volt, jött velünk.

– Tartod a kapcsolatot a
többiekkel?

– Horváth Péterrel és Kar-
say Lászlóval igen.

– Évekig zenéltél külföldön…
– Főleg a skandináv orszá-

gokban. Kivittem magammal
Tunyogi Pétert és Karsay Lacit
is. Majd a Viking Line ten-
gerjárón játszottunk, a világ
sok részén jártunk, rengeteg
élményben volt részünk.

– Mivel telnek napjaid?
– Hetven éves vagyok, de a

nyugdíj mellett dolgozom. A
világkörüli zenélésből hazatér-
ve agyvérzést kaptam, lebénult
az egész bal oldalam. Féléves
rehabilitáció és küzdés után
összeszedtem magam, de a ze-
nélést abba kellett hagynom.

– Milyen gyakran jössz ha-
za Zalaegerszegre?

– Elég sokszor, mert az
öcsém betegeskedik és segíteni
kell a ház körül.

– Elégedett ember vagy?
– Inkább boldog, mert mil-

liárdosnak érzem magam.
– Hogyan? Minek?…
– Hát összeszámoltam…

Vagy hatvanszor voltam Egyip-
tomban, a piramisoknál, har-

mincszor az Amazonason, s még
sorolhatnám. Ha ezt saját zse-
bemből kellett volna fizetni…

– Hány országban fordul-
tál meg?

– Összesen nyolcvannégy-
ben. A világ minden táján
voltam.

– Nehéz egy tengerjáró ha-
jón zenélni?

– Az életmód miatt igen.
Veszélyhelyzetben a zenész is
matróz, megvan az adott fel-
adata. Nekünk is menteni kell
az utasokat.

Következő riportalanyunk
Karsay László, aki több zene-
kari társához hasonlóan már
nem él.Zalaegerszegen

– Együtt jártunk a Pázmány
Péter utcai zeneiskolába Zala-
egerszegen – mondja Karsay
László. – Tóth János Rudolf,
Kerekes István, Horváth Péter
és jómagam is. Én csellóval
kezdtem.

– „Tipikus” hangszer a rock-
zenéhez…

– Kerekes „Gazsi” például
bőgőzött. Klasszikus zenén nőt-
tünk fel. Az általánosban és a
Zrínyi-gimnáziumban is iskola-
társam volt Tóth János, Krecsár

Péter pedig párhuzamos osz-
tályba járt.

– Mikor váltottál hang-
szert?

– Egyszer csak azt vettem
észre – talán 1967 lehetett –,
hogy az öcsém dobolni kezdett
a Cyklon zenekarban. Egyéb-
ként ő hegedülni tanult.

– Mint sok más társa…
– Érthető, hiszen hegedűből

bőven volt ellátás. No, de foly-
tassuk a történetet! Dörgét
(Horváth Péter – a szerk.) be-
hívták katonának, Hota (Orbán
Sándor – a szerk.) és Krecsár
Peti elment a vendéglátóiparba

zenélni. Trió lett a zenekar-
ból… Nem tudom, hogy miért,
de elkezdtem énekórákat venni,
ám hamar kiderült, hogy tévút
volt. Egy énekórán megjelent
Kerekes Gazsi és Tóth Jani…
Gazsi megjegyezte: – Te, Kar-
sayt talán tudnánk a vokálban
használni! Így kerültem a Cyk-
lon együttesbe Zalaegerszegen.

– S a folytatás?
– Jött a csehszlovákiai be-

vonulás 1968-ban Dörgével és
Boncz Jimmyvel.

– A későbbi színházi titkár-
ról van szó?

– Igen. Fantasztikus alak
volt, a zenekar nagy barátja.
Beszálltam a zenekarba, éne-
keltem néhány nótát. Dörge
leszerelt, visszatért a Cyklonba,
Gazsit felvették Budapesten a
konzervatóriumba. Közben volt
egy buli Zalaegerszegen, ame-
lyen Kovács Kati is fellépett.
Felvetődött a kérdés: mi lenne,
ha a zenekar szerencsét pró-
bálna Budapesten? Lenne esély
– mondta Kati –, hiszen nagyon
jó a zenekar. Az öcsém – aki a
dobosunk volt – beszólt: ő nem
tud jönni. Akkor éppen szere-
lemben volt. Megértettük, de

mi menni akartunk. Elindul-
tunk dobos nélkül. Először Ga-
zsi, aztán én, majd Dörge és
Tóth Jani. Kerítettünk egy
dobost, így el tudtunk indulni.

– A cselló persze nem illett
ebbe a műfajba…

– Azt mondták a fiúk, hogy
valami fúvós hangszert kellene
választani. Mondjuk trombitát
vagy harsonát. Utána néztem a
szakirodalomban, mert azt sem
tudtam, hogy hol kell megfújni
ezeket a hangszereket. Szimpa-
tikus volt, hogy a cselló F-
kulcsban olvas, de a pozan, va-
gyis a harsona is. Ez döntött,

Kerekes István: – Valamennyien megszállott zenészek voltunk.

A Viking Line tengerjáró egy képeslapon szereplő fotója.

Karsay László: – Klasszikus zenén nőttünk fel.
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mert a trombita G-kulcsban
volt „érdekelt”. A kotta így is-
merős lesz, gondoltam…

– A Cyklon több tagja elin-
dult Budapestre…

– Kerekes Gazsit felvették a
konzervatóriumba, mindketten
felmentünk Pestre. Utánunk
jött Tóth János és Horváth Pé-
ter. 1969 végén visszatértünk
Egerszegre, itt játszottunk a
színházban egy szilveszteri bu-
lin. A pesti dobos nem jött ve-
lünk, de az öcsém még ott volt,
„leverte” a műsort. Megjelent
Tunyogi Péter egy szuper Ama-
ti felszereléssel. Azonnal le-
esett a tantusz: erre a fiúra le
kell csapni! Kedves Tunyokám!
– udvaroltuk körbe –, nem vol-
na kedved feljönni Budapestre?
Mindez szilveszter éjjelén tör-
tént, még 1969-ben.

– S mit mondott erre Tunyó?
– Naná! – vágta rá. A szil-

veszteri buli után, január else-

jén beraktuk a dobfelszerelést a
mikrobuszba, s irány Budapest.
Tunyogi Péterrel együtt.

– S hogyan tovább?
– Az ilyen élet nehézsé-

gekkel is jár, például albérlet
albérlet után következett. Köz-
ben engem is felvettek a zene-
konzervatóriumba, ezen felbuz-
dulva vásároltam egy csehszlo-
vák gyártású pozant, magyarán
harsonát. Egy magántanárnál
vettem pár órát, majd egy zene-
iskolában folytattam a tanul-
mányaimat. Szegény Kerekes
Gazsi – akkor ő volt a zene-
karvezető – kis aktatáskájával
iskoláról iskolára, művelődési
házról művelődési házra járt
fellépéseket szervezni. Közben
dolgoztunk is.

– Neked mi volt a munkád?
– A BHG-nál helyezkedtem

el, mert műszerész szakmával
rendelkeztem. Zalaegerszegen
ez a cég építette a telefonköz-

pontot, volt ismeretségem. Az
életszínvonalunkkal nem dicsek-
szem, de kitartóan próbáltunk.

– Bizonyára lett ered-
ménye…

– 1970 nyarán kaptunk szer-
ződést Miskolcon, az Avas tv-
kilátóban. Aztán visszajöttünk
Budapestre. Kerekes Gazsi a
Közgazdasági Egyetem kollé-
giumában szerzett fellépési le-
hetőséget. Ott ismertem meg a
feleségemet is. Beindult az üz-
let, menő együttesek számait
játszottuk fúvósokkal. Az Ome-
gától kezdve, az Apostolon ke-
resztül, az Illésig bezárólag
megjelentek ott az akkori me-
nők. Még az Omega klubjába is
kaptunk fellépési meghívást.

– Kerekes Gazsi említette,
hogy nem volt felhőtlen a kap-
csolat a klubbal Budapesten.
Bírósági ügy lett belőle…

– Meg is nyertük a pert.
Aztán azt vettük észre, hogy
Tóth Jancsi és Horváth Dörge
elpályázik a Cyklonból. Hár-
man maradtunk: Tunyogi Péter,
Kerekes Gazsi és én. Gitárost
kellett keresnünk, Olcsay János
személyében meg is találtuk.
Az élet ment tovább, akadt
Pesten egy újabb fellépési he-
lyünk. Időközben Tóth János

kiment Norvégiába zenélni, de
egy idő után megjelentek a
klubunkban Bertalan István do-
bossal. Megkérdezték: Papa,
jönnél az új bandánkba? Hor-
váth Dörge és Kerekes Ga-
zsi nem volt akkor éppen. Mit
lehetett erre a kérdésre vá-
laszolni? Mentem. Szerintem
akkor lett vége a Cyklon együt-
tesnek.

– Ott voltál azon a zala-
egerszegi koncerten, ami után
megjelent a Zalai Hírlapban a
cikk a következő címmel: „Aré-
na az Univerzum klubban”

– Ez 1967-ben volt, valami-
kor nyáron. Nem voltam ott, de
láttam ezt a cikket egy hónap-
pal ezelőtt. Kerekes Gazsi talán

be is vitte az írást a Rock-
múzeumba.

E.E.
(Folytatjuk)

(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres Ka-
talin történésznek azért a segít-
ségért, hogy a múzeum birto-
kában lévő egykori Cyklon-
fotókat szerkesztőségünk ren-
delkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönet jár mind-
azoknak is, akik ugyancsak
archív fotók segítségével telje-
sebbé teszik sorozatunkat.)

Kovács Kati és Horváth Péter (Dörge) egy egerszegi koncerten.
A népszerű énekesnő szerint is jó zenekar volt a Cyklon.

Karsay László a pozant, vagyis a harsonát választotta.

A fúvós szekció… Karsay László (balról) és Horváth Péter. A
dobnál Tunyogi Péter.

Cyklon-koncert a színházban.
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Major Veronika Keszt-, a
helyi Befag Lövészklub több-
szörös utánpótlás világ- és
Európa-bajnok versenyzője a
napokban a második EB-válo-
gató versenyen új országos csú-
csot ért el női légpisztolyban.

– Az 579 közös teljesítmény
felnőtt nemzetközi viszonylat-
ban is kiváló – mondja Keczeli
Zoltán, a klub főedzője. – Ve-
ronika versenyről versenyre
fejlődik, Magyarországon ki-

emelkedően neki van a legjobb
eredménye ebben a számban.

Major Veronikának reális
esélye van kijutni a 2020-as
ötkarikás játékokra. A tokiói
olimpiáig még több, mint két
év van vissza, s addig rangos
versenyeken kell kvótát szerez-
ni. Tehetsége, szorgalma, fejlő-
dése láttán reális az esélye a
keszthelyi sportlövőnek, hogy
hazánkat képviselje majd a
2020-as olimpián.

Az olimpia felé kacsingatva
A keszthelyi Major Veronika rekordja

A tehetséges keszthelyi sportlövőnek jó esélye van kijutni a
tokiói olimpiára.

A betegellátás minőségét
javító fejlesztésekre a keszthe-
lyi kórház több mint 195 millió,
a Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház pedig
186 millió forint európai uniós
támogatást nyert el – közölte a
két intézmény az MTI-vel.

Az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program
(EFOP) pályázatán elnyert tá-
mogatásból a kórházi fertőzé-
sek megelőzésére szolgáló esz-
közökkel szerelik fel a keszt-
helyi és a hévízi egészségügyi
intézményt, és mindkét kórház-
ban bevezetik az egységes be-
tegazonosító rendszert.

A keszthelyi kórházban
plazmatechnológiás berende-
zést telepítenek, az új eszköz
használatával csökken a légúti
eredetű fertőzések és az újra-
fertőződés esélye. A kézhigié-
nét érintésmentes fertőtlenítő-
szer-adagolók biztosítják majd.
Az izolált kórtermek zárófer-

Fejlesztések a keszthelyi és a hévízi kórháznál
tőtlenítéséhez környezetbarát
automatát szereznek be, ez hoz-
zájárul a kórterem és az esz-
közök, valamint a levegő gyors
megtisztításához. A hálózati
vízellátó rendszert vízfertőtle-
nítő berendezés telepítésével
fejlesztik, és úgynevezett kör-
nyezeti infekciókontroll rend-
szert épít ki a kórház.

A Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórházban a há-
lózati vízellátó rendszer fer-
tőtlenítéséhez környezetbarát, a
szervezetre ártalmatlan klór-
dioxidos vízfertőtlenítőt szerez-
nek be. A levegőfertőtlenítést
itt is plazmatechnológiás beren-
dezés telepítésével oldják meg.
Az épületben érintésmentes fer-
tőtlenítőszer-adagolókat és el-
lenőrző UV-készülékeket sze-
relnek fel, a fertőtlenítő kézmo-
sás a betegek és hozzátartozóik
számára is elérhető lesz.

A pályázati forrásból mind-
két kórházban korszerű beteg-

azonosító rendszert vezetnek
be. A betegek vonalkóddal el-
látott karszalagot kapnak, amely
a kezelés során mindvégig biz-
tosítja a pontos adatrögzítést. A

kórlapon szereplő személyes
adatok, vizsgálati eredmények
a karszalagon kódolt formában
szerepelnek majd – közölték.

A Széchenyi 2020 program
keretében megvalósuló, a be-
tegellátás minőségének javítá-
sát célzó projektek 2018 szep-
temberében zárulnak.

A hévízi kórház 186 millió forintos forráshoz jutott.

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

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Együttesen 15 milliárd fo-
rintos beruházással, a Modern
városok program keretében
kezdődhet meg egy multifunk-
ciós sport- és rendezvénycsar-
nok, valamint egy nemzetközi
versenyek rendezésére is alkal-
mas új uszoda építése Nagy-
kanizsán – jelentette be Cseres-
nyés Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkaerőpiacért
és képzésért felelős államtitká-
ra minap sajtótájékoztatón a
zalai városban.

Rendezvénycsarnok és versenyuszoda épül Nagykanizsán
A város fideszes országgyű-

lési képviselője elmondta: a
kormánnyal kötött megállapo-
dás révén soha nem látott lép-
tékű fejlesztés valósulhat meg a
városban európai uniós és hazai
források felhasználásával.

A két beruházás „történelmi
jelentőségű” Nagykanizsa éle-
tében, mert ezeket az évtizedek
óta tervezett létesítményeket
saját forrásból nem tudták vol-
na megvalósítani – fogalmazott
Cseresnyés Péter.

A politikus kifejtette: tavaly
december 28-án született az a
kormányhatározat, amely ren-
delkezik a forrásokról. A Mo-
dern városok program kereté-
ben Nagykanizsán ezek az első
jelentősebb fejlesztések, amelyek
– a város térségi központi sze-
repe miatt – nemcsak a hely-
ben, hanem a környező telepü-
léseken élőket is szolgálják majd.

Dénes Sándor (Fidesz-KDNP)
polgármester arról számolt be,
hogy a 6,2 milliárd forintból
megvalósuló versenyuszoda a
jelenlegi, 33 méteres medencé-
jű uszoda mellett épül meg.
Egy világversenyekre is alkal-
mas 50 méteres, valamint egy
25 méteres medence készül,
amelyet a legkorszerűbb víz-
szűrési technológiával, vala-
mint a fenntarthatóságot bizto-

sító hőszivattyús energiarend-
szerrel látnak el.

A 8,8 milliárd forintból
épülő sport- és rendezvény-
csarnokban – a mobil lelátókat
is beleértve – összesen mintegy
ötezer néző foglalhat helyet, és
a létesítmény a tagolhatósága
révén egyszerre több sportág
művelőinek is helyet tud adni.
Olyan mobil színpaddal, vala-
mint fény- és hangtechnikával
szerelik fel, amely koncertek és
más rendezvények megtartásá-
ra is lehetőséget biztosít majd -
sorolta a polgármester.

Dénes Sándor elmondta: a
két új létesítménynek elkészül-
tek a látványtervei, idén meg-
kezdődnek a munkálatok, és a
tervek szerint 2019 végére
mindkettő elkészül.

Forrás: MTI

Cseresnyés Péter (balról) és Dénes Sándor tartott tájékoztatót
a beruházásról.

A beruházás látványterve.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
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92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hatodik osztályos korában
a zalaegerszegi Ady-iskola ta-
nulójaként hívtam le az atléti-
kai pályára. Nem tévedtem,
hiszen többszörös serdülő baj-
nok gátfutó és összetett ver-
senyző lett. Tanulmányait Szé-
kesfehérváron végezte, ahol a
Videoton színeiben is atleti-
zált. Hazajött Zalaegerszegre,
ahol ismét bekapcsolódott az
atlétikai életbe.

A Zala Megyei Atlétikai
Szövetség elnökségi tagjaként
a versenybírói és nyilvántar-
tási bizottság elnöke lett.
Több évtizedes önkéntes segí-
tő munkájáért megkapta a Za-
la Megye Atlétikájáért díjat.

Versenybíróként a MASZ
az általa rendezett világver-

In memoriam Kovács Tamás (Fotó)
senyeken is számíthatott meg-
bízható, precíz munkájára. Nél-
küle Zalaegerszegen elképzel-
hetetlen lett volna atlétikai ver-
seny rendezése. Most, hogy a
rekortán pálya teljesen meg-
újult, hatalmas tervei voltak.
Tanácsaitól, ötleteitől, javasla-
taitól több és jobb lett az at-
létika és a sportágért dolgozó
közösség. Ünnep volt számára,
amikor feleségével és családjá-
val versenybíróként kint lehe-
tett a versenyeken.

A cél versenybírósága örö-
kös vezetője, lelke és motorja
volt. Barátai és ismerősei egy-
szerűen Fotónak szólították.
Így ismerte meg az atléták nagy
családja. (Édesanyja fényké-
pész volt, majd a célfotó meg-

jelenésével a fotó leolvasója
volt a becézés apropója.)

Néhány hete derült ki, hogy
hatalmas, lelkes, szerető szíve
rendetlenkedik. Családja köré-
ben váratlanul lett rosszul.
Szakképzett kislánya és a men-
tők mindent megtettek, hogy
visszahozzák nekünk, de ő úgy
döntött, hogy már csak felülről
figyeli óvó tekintetével szerető
családját és az atléták nagy
közösségét...

Nélküled nehéz lesz Tomi-
kám, hisz személyedben foga-
dott fiamat veszítettem el, sze-
mélyedben az atlétika egy nagy
formátumú alakja csak a távol-
ból figyelheti a célba érkező
halandók földi igyekezetét...
Ígérem, igyekezni fogunk, de

nagyon szomorúak vagyunk,
hogy csak a lelkedet érez-
hetjük mindig, amikor meg-
adod az engedélyt, hogy el-
dördüljön a startpisztoly...

Isten veled Fotó!
Szakály István

Dr. Szász Péter és Kámán Vilmos aláírja az új szerződést.
Mellettük Vadvári Tibor, Vigh László és Vincze Gizella, a Zala-
szám cégvezetője.

Szakály István és Bella Attila.

Sajtótájékoztatót tartott ja-
nuár 15-én a . AZalaszám ZAC
tájékoztatón beszámoltak arról,
hogy immár 15. évét kezdi meg
névhasználói szponzorként az
atléták mellett a Zalaszám Kft.

Kámán Vilmos klubelnök
elsőként az elmúlt év sikereiről
számolt be. A szakmai eredmé-
nyeken kívül megemlítette,
hogy nagyon örülnek a rekor-
tán pálya felújításának. Tavaly
kevés versenyt tudtak rendezni,
az idei évben szeretnének mi-
nél több országos viadalt Eger-
szegre hozni. Megemlítette, hogy
az atléták mellett 15 éve kiálló
cég feltételeket támaszt az
anyagi segítségért a klub felé,
eddig sikerült mindig megfe-
lelni a Zalaszám elvárásainak.

Dr. Szász Péter, a Zalaszám
első számú vezetője hangsú-

Folytatódik az együttműködés a Zalaszám és a ZAC között
Bella Attila új szerepkörben

lyozta, hogy az elmúlt évben
mindkét fél életében akadtak
nehezebb időszakok, amelye-
ken sikerült úrrá lenni. A múlt-
ra, a jelenre támaszkodva a jö-
vőt kell építeni. Letudták az el-
ső 15 évet, jöhet a következő
15 esztendő.

A kölcsönös köszöntés után
Kámán Vilmos és dr. Szász Pé-
ter aláírta a szponzori szer-
ződést.

Az aktus után dr. Vadvári
Tibor alpolgármester üdvözölte
a két fél 15 éve tartó kapcso-
latát. A névadó szponzor mel-
lett az önkormányzat az anyagi
támogatás terén is igyekszik el-
ismerni az atléták eredményeit.
A Zalaszám Kft.-nek csak gra-
tulálni lehet, hogy helyi cég-
ként ilyen hosszú időn át tá-
mogatja a sportot a városban.

Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta: bízik ben-
ne, hogy a most épülő teszt-
pálya kapcsán újabb cégek te-
lepednek meg a városban, és
azok is támogatják majd Eger-
szeg sportéletét.

Szakály István, a klub ügy-
vezetője említést tett az elmúlt
évben legjobban teljesítő sport-
olókról. Elmondta: 70 éves lett, és
nem árt neki a segítség a Zalaszám
ZAC-on belül. Ezért létrehozták
a szakosztályvezetői posztot,
amelyet tölt be.Bella Attila

– Bella Attila amit eddig
végrehajtott, azt most vezetni
fogja és felel érte, én pedig
amiért eddig feleltem, azt ellen-
őrizni és bírálni fogom. A szak-

osztályvezető három legfonto-
sabb feladata: a szakma vezeté-
se, a sportolók és edzők szer-
ződtetése, a költségvetés kordá-
ban tartása. S a legfontosabb:
új szponzorok és támogatók be-
vonása a klub életébe. Szá-
momra marad az utalványozás,
a szerződések ellenjegyzése, a
meglévő támogatókkal a kap-
csolat ápolása, a reklám és pro-
paganda. A legrosszabb hír a
sajtó részére, hogy továbbra is
én bombázom az újságírókat az
atlétikai hírekkel – mondta töb-
bek között Szakály István.

A sajtótájékoztató zárásaként
a klub edzői, sportolói számol-
tak be a 2018-as tervekről.

B.I.


