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Vigh László miniszteri biz-
tos, országgyűlési képviselő
volt a házigazdája annak az
immár hagyománnyá vált együt-
tes sajtótájékoztatónak 2022
január 4-én, amelyben Zala
megye vezetői az új év alkal-
mából köszöntik a sajtó mun-
katársait és felvillantják az év
során várható eseményeket,
fejlesztéseket. A képviselő kö-
szöntőjét követően dr. Sifter
Rózsa dr.kormánymegbízott,
Pál Attila, a megyegyűlés el-
nöke, majd ,Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere tartott rövid
összefoglalót.

Vigh László Zalaegerszeg
aranykoraként jellemezte a
mostani időszakot és a megye
helyzetét is rendkívül pozití-
van értékelte. Felsorolta az
első félévben átadásra kerülő
fejlesztéseket, köztük az elké-
szült járműipari tesztpályát és
egyebek mellett a zalaegersze-
gi uszodát is, majd utalt szá-
mos most induló beruházásra:
a Metrans, a Bosch fejlesz-
téseire, a lazacüzem és a hon-
védelmi kutatóbázis létrehozá-
sára. Ezen rendkívül szerte-
ágazó és speciális ismeretet
igénylő engedélyezési hatósági
eljárás során nyújtott szakmai
támogatásért köszönetet mon-

Dinamikusan fejlődik Zala megye

dott a Zala Megyei Kormány-
megbízottnak és munkatár-
sainak.

Dr. Sifter Rózsa elmondta,
hogy valóban kitartó munka
áll ezen tevékenységek mö-
gött, amely mellett nem szabad
megfeledkezni a járványhely-
zet kezelése, az oltások felvé-
telének koordinálása érdeké-
ben kifejtett erőfeszítésekről
sem, amelyből munkatársai
széles körben vették ki részü-
ket. Számos mintaprojektet
hajtottak végre azt vizsgálva,
hogyan lehet az aprófalvas
településszerkezetű országré-
szekben még hatékonyabbá

tenni az oltás szervezését és
tovább növelni a lakosság át-
oltottságát.

Dr. Pál Attila a megyei ön-
kormányzat tavalyi évben kez-
dett új feladatai, a falu- és
tanyagondnokok képzése, va-
lamint a zalai Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok koordiná-
lása mellett az idén záruló
uniós ciklus során a Terület- és
településfejlesztési Operatív
Program támogatási összegben
kifejezett eredményét emelte
ki, miszerint 34,8 milliárd fo-
rint összegű fejlesztéseket
hajthattak végre a megye tele-
pülései az operatív program
keretében. Ehhez járul hozzá a
Magyar Falu Program 4,5 mil-
liárd forintos támogatási össze-
ge. A 2021-2027-es időszak-
ban az induló forráskeret a
megyei jogú városok forrásai-
val együtt 55,952 milliárd fo-

rintban került meghatározásra,
amelyet tovább gyarapítanak
majd a Helyreállítási Alapból,
valamint a Magyar Falu Prog-
ramból elérhető támogatások.

Végül Balaicz Zoltán, Za-
laegerszeg polgármestere so-
rolta fel a közeljövőben át-
adásra kerülő megvalósult fej-
lesztéseket és a meghívott ál-
lami vezetőket, majd röviden
utalt a TOP keretében elhatá-
rozott beruházásokra, amelyek
közt szerepel a Zalaegerszeget
Teskánddal összekötő kerék-
párút kiépítése és a Zrínyi
Miklós Gimnázium felújítása
is. Kifejezte reményét, hogy a
következő időszakban is meg-
kapja a megyeszékhely azt a
támogatást kitűzött céljai meg-
valósításához, amelyek az ed-
digi eredményekhez vezettek.
(Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat, Zalatáj)

Balról: dr. Pál Attila, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és Balaicz Zoltán.
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2015.02.19.)

(2015.02.19.)

(2015.01.15.)

* 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.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres

2 fõ munkavállalót

teljes munkaidõs foglalkoztatásban 2 mûszakos
munkarendben azonnali belépéssel a következõ
munkakörbe:

Általános karbantartó

Fõ feladata:
o Általános épület-karbantartási munkák, kültéri

munkákban való aktív részvétel, gépek-berende-

zések üzembiztonságának biztosítása.
o Képesség önálló és csapatban történõ munka-

végzésre, megfelelõ mûszaki szemléletmód, valamint
alapvetõ gyakorlat a karbantartás / mechanikus,
elektromos, víz, stb. területén.
Elvárások:

o Gépek, berendezések, épületek általános kar-
bantartásában szerzett tapasztalat, mûszaki szakmun-
kás bizonyítvány.

o Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.

Amit nyújtunk:
� Versenyképes fizetés
� Cafeteria
� Jelenléti prémium
� Továbbá mûszakpótlék.
� Ingyenes Lenti, Nagykanizsa, Zala-buszjáratok

egerszeg, Csurgó Barcsés irányából is, több települést
is érintve.
� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Összefonódás

Ellenzéki képviselő avatása

A korrupció kezdetei

– Képzeld, kiderült, hogy a fideszes képviselő öregapja, meg
a szemetes tendert megnyerő vállalkozó öregapja ugyanan-
nak a vízicserkész csapatnak a tagjai voltak!...

– Egyelőre a legfontosabb tudnivalód, hogy a kormány bár-
milyen kezdeményezésére a „nem” gombot nyomd meg!

– Vendégem vagy a nagyszünetben a büfében, ha lemásol-
hatom a matek házidat!
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2022. március 31-én egye-
sül a Magyar Bankholding
két tagbankja, a Budapest
Bank és az MKB Bank. Ez
az első konkrét lépés a ma-
gyar pénzügyi piacon meg-
határozó szerepet betöltő szu-
perbank felépítésére.

December 15-én elfogad-
ták a Budapest Bank, az MKB
Bank és a Takarék Csoport fú-
ziós menetrendjének első lé-
pését. Ennek értelmében 2022.
március 31-én egyesül a Ma-
gyar Bankholding két tagbank-
ja, a Budapest Bank és az
MKB Bank. A Takarék Cso-
port 2023 második negyed-
évének végéig csatlakozik az
egyesült bankhoz, addig a bel-
ső működés harmonizációja
zajlik.

A létrejövő egyesült bank
átmenetileg MKB Bank Nyrt.
név alatt fog működni, az egy-
séges pénzintézet végleges
márkanevét a tervek szerint
2023 elején vezetik be.

Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding igazgatóságának el-
nöke.

Olvasóink segítségét kérjük
egy kiadvány meg-pethőhenyei
jelentetéséhez. A falu augusztus

20-án tartja búcsúnapját, va-
lamint Szent István király
ünnepét.

Ebből az alkalomból Pet-
hőhenye Önkormányzata egy
olyan kiadványt szeretne meg-
jelentetni 2022. augusztus hu-
szadikára, amelyben a falu
története szerepel, korabeli fo-
tókkal illusztrálva.

Ehhez kérjük a pethőhenyei
polgárokat, az elszármazotta-
kat, s mindazokat, hogy akik-
nek birtokában vannak a fa-
lut (vagy annak egy rész-
letét) ábrázoló fényképek,
egy-egy korábbi rendezvényt
megörökítő felvételek, jelez-
zék szerkesztőségünknek. Ter-
mészetesen olyan tárgyak,
eszközök is szóba jöhetnek,
amelyek kötődnek Pethőhe-
nyéhez.

Az eredeti fotókat be-
szkennelés után sértetlenül
visszaadjuk tulajdonosuknak, a
tárgyakat pedig lefényké-
pezzük.

Pethőhenye régen és ma
Könyv készül olvasóink segítségével

Előre is köszönjük segít-
ségüket a kötet elkészítéséhez:

Zalatáj Kiadó
Értesítési cím:
Telefon:
92/596-936
30/378-4465
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

A Makovecz Imre által tervezett Szent István király templom
Pethőhenyén.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Épül a magyar szuperbank
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB

Az egyesülés előtt a Buda-
pest Bank és az MKB Bank ügy-
felei a korábban megszokott
módon intézhetik a banki ter-
mékekkel és szolgáltatásokkal
kapcsolatos ügyeket. Március
31-ét követően mindkét bank
ügyfelei a megszokott bankfiók-
jaik és ügyintézési csatornáik
mellett a korábbiakhoz képest
több helyszínen, nagyobb fiók-
hálózatban tudják majd pénz-
ügyeiket intézni. A Takarék Cso-
port meglévő ügyfeleit egyelőre
nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding ki-
emelt figyelmet fordít arra,
hogy az egyesülés lépései a
Budapest Bank és az MKB
Bank ügyfelei számára zök-
kenőmentesen, a megszokott
magas szolgáltatási színvona-
lon történjenek.

Számos előnnyel jár az
egyesülés

A Magyar Bankholding je-
lenleg egy új, digitális banki

platformot épít, a fejleszté-
seknek köszönhetően bővül-
nek az ügyfelek lehetőségei
is. A bankcsoport rugalmas,
nemzetközileg is élenjáró di-
gitális megoldásokat vezet be,
valamint épít a három kü-
lön-külön is erős, hazai ke-
reskedelmi bank erőssé-
geire.

A létrejövő nagybank a tel-
jes piaci spektrum lefedését és
minden ügyfélszegmens ki-
szolgálását célozza, miközben
jelentős hangsúlyt fektet a
lakossági, mikro-, kis- és kö-
zépvállalati, valamint agrár-
ügyfeleinek nyújtandó új, mo-
dern, kedvező árazású termék-
és szolgáltatási kínálatra is.



Az INTERREG Duna Transz-
nacionális Program által támo-
gatott, uniós és hazai forrá-
sokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, in-
formációs, digitális és funkcio-
nális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós or-
szág 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönbözte-
tés indokolttá teszi, hogy nem-
zetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszú-
távú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkózta-
tásában.

Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségle-
teiről, lehetőségeiről” szóló ta-
nulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány kö-
zös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelen-
dő témakörök például az ok-
tatás, lakhatási helyzet, munka-
erőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a disz-
krimináció és a politikai kép-
viselet is.

Továbbá érdemes megemlí-
teni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, mely-
nek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatok-
hoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal in-
novatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódva már ma-
gyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol temati-
kus napok keretében ismer-
kedhetnek meg közösen a szü-
lők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és ze-
nékkel. A nyílt nap során a

szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kap-
csolattartás problémáját is, hi-
szen ezen eseményekre szí-
vesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hetnek a gyermekek fejlő-
désébe is.

A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létreho-
zása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyerme-
kek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partner-
találkozón áttekintették az ed-
digi tevékenységeket és ered-
ményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

kott településre, aholPušča
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlet-
tebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együtt-
élés és az integráció jó gya-
korlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságá-
ban álló, ma már önállóan

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkoz-
hattak a partnerek.

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Ellátogattak Pušča településre.

Pušča ma már önállóan működő település.

működési hajlandósága is
tükrözi.

A pandémia sajnálatos mó-
don a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek sze-
mélyesen csupán 2021. szep-
tember 8-án, egy évvel a pá-
lyázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezál-
tal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.
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Számos jó példával találkoztak.

Ezt követően ütemes fejlő-
dés vette kezdetét a roma te-
lepülésen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkor-
mányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesz-
tését, kiemelendő példának szá-
mít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-

lyet a helyi roma közösség ho-
zott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.

A közel egy évig tartó
online értekezletek után a sze-
mélyes partnertalálkozót min-
den résztvevő igazán hasznos-
nak és sikeresnek ítélte meg.

A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be ma-
gyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megva-
lósítása vár a partnerekre.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

ZalatájZalatáj
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Azzal bocsátott el szigorú
igazgatónk, hogy a téli szünet
után már nem vagyunk kol-
légisták. Tizenhat évesen fo-
galmam sem volt arról, hogy
mi bűnt követhettem el, hiszen
csak azt tettem, amit a termé-
szet követelt.

Otthon, Egerszegen kez-
detben semmit sem vettek
észre, úgy utaztam vissza Ka-
nizsára a téli szünet után, mint
akit tárt karokkal vár a Zrínyi
Miklós fiúkollégium.

Közel az iskolához, fizi-
katanárnőnk rokonságához tar-
tozó albérletben kötöttem ki,
ha jól emlékszem, négyen lak-
tunk egy szobában. Ráadásul
egy kupleráj volt a „lakosz-
tály”. No nem tiltott üzletszerű
kéjelgés zajlott itt, hanem tö-
kéletes rendetlenség, felfordu-
lás, kosz…, soroljam még?
Sokáig nem titkolhattam ott-
hon kirúgásomat a kollégium-
ból, mert ment a hivatalos
levél Zalaegerszegre.

Édesanyám volt a parancs-
nok a családban, édesapám
„csak” egy aranykezű műbú-
torasztalos. Anyám vonatra

Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (10.)

szállt a nővéremmel, s a Ka-
zinczy úti albérletbe érkezve
szóhoz sem jutott. Ő, akinek a
„padlójáról is enni lehetett”,
akinél a kilincsek, s a küszö-
bök fényesen csillogtak, akit a
rendőr megbüntetett, mert haj-
nali öt órakor a porrongyot
kirázta a Rákóczi úti ház ab-
lakán, elképedve nézett körül,
aztán leült, s csak ennyit mon-
dott, de azt hangosan: azonnal
csomagolj!

Két óra sem tellett el, s egy
olyan albérletet szerzett, amire
nagy szeretettel gondolok
vissza. Hackler János és ked-
ves felesége Eötvös téri lakása
lett az új otthonom.

Milyen érdekes a sors.
Mondhatnám nagyképűen, hogy
„szakmai” közösségbe kerül-
tem János bácsival, a nyom-
dásszal, igaz ő akkor nem tud-
ta, hogy egy önjelölt firkász az
albérlője, aki ugyan teljesíti
szülei kérését, mielőtt „papír-
pusztító” lesz.

Édesapám – aki egykor ki-
váló ökölvívója volt Zalaeger-
szegnek – galamblelkűen egy-
szer már segített kanizsai té-

velygéseim során. Precízen
rendbe hozta a fiúkollégium
tanulószobájában elkövetett
rongálásomat. Az FTC-hez és
a ZTE-hez való kötődésemet
ugyanis a padba vésve adtam
tudtára a világnak, legalább is
a kollégium Újpest, Honvéd és
Vasas szurkolóinak.

Apám következetes ember
volt máskülönben. Csak annyit
mondott: Ha a gyerek nem
emberli meg magát, hát haza-
jön. Majd itt szem előtt lesz…

S mit csinált a gyerek, aki-
nek megszűntek a kollégiumi
kötöttségei? Nem akkor tanult,
amikor azt a tanulószoba óra-
rendje előírta. Nem akkor ta-
lálkozott kanizsai barátaival,
amikor esetleg kimenőt kapott.

Szabadabb lettem. Több
baráttal, több kanizsai kapcso-
lattal. Olyan barátságokkal,
amik most is élnek.

S persze a korral együtt
járó természetes kapcsolatok
sem maradtak el. Már nagy-
fiúnak hittem magam, aztán
rajtam nevetett egy Sneff téri
(ma Múzeum tér) leány iker-
pár: felváltva jöttek a rande-
vúra, s csak néhány hét után
jöttem rá.

Az igazi barátságok ekkor
kötődtek: amolyan véd- és
dacszövetségek: Farkas De-
zsővel, Haszon Jánossal, az
osztálytársakkal, a Mező-gim-
náziumba járó Polai Dezsővel,
aki élő rock-lexikon volt. S
ekkor disszidált Svájcba Béres
Gyula barátunk.

Ők bizonyos értelemben
sorstársaim voltak. Ám ott vol-
tak az osztálytársaim, akik ha
nem is vállalták látványosan a
mi lázadó szellemünket, de
mögöttünk álltak. Így volt ez
az osztály egy igazi közösség,
ezért is találkozunk ennyi év
után is rendszeresen.

S hogy mi lett az albérlet
adta nagy szabadság követ-
kezménye? Egy kiteljesedett
tinédzser kor, s a korábbinál
jobb tanulmányi eredmény.

Az élet bizony produkál
furcsaságokat. Szerencsére…

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

*

A sorozat valamennyi része
megtalálható honlapunkon több
fotóval (www.zalatajkiado.hu).
Már azok is olvashatók, amik
nyomtatásban eddig nem je-
lentek meg.

A nagykanizsai Zrínyi Miklós fiúkollégium kapuja bezárult
előttünk.

A nagykanizsai Eötvös tér. A jobb oldalon látható emeletes
házban leltem új otthonra.

Fotó: Török Tibor/archívFotó: Török Tibor/archív

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

• 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.

Az M9-es út tervezett nyom-
vonalán ütemezetten zajlanak
a régészeti feltárások. A Za-
latáj Kiadó a jövőben folya-
matosan beszámol a kutatás
eredményeiről. Elsőként a
Pethőhenye környéki ásatások-
ról kérdeztük , aSimmer Líviát
Göcseji Múzeum régészeti osz-
tályvezetőjét.

– Tavaly májusában kez-
dődtek a feltárások, Pethőhe-
nye határában novemberben és
decemberben folytak a mun-

A rézkortól a XIV. századig
Régészeti feltárások Pethőhenye határában

kálatok – mondja Simmer
Lívia.

– Részletezné ezt?
– A középső rézkorból, va-

gyis mintegy 6.000 évvel
ezelőtti időszaktól egészen a
XIV. századig sikerült feltárni
objektumokat. Ezek részben
telepjelenségek, de sikerült te-
metkezéseket is azonosítani. A
rézkor időszakából előkerült
egy szórthamvas rítusú temet-
kezés. Az elhamvasztott halott
maradványait egy gödörben

helyezték el, mellé rakva egy
díszített kisedényt. A Pethőhe-
nyén feltárt sírban valószínű-
leg egy gyermek maradványait
találtuk.

– Haladjunk időrendben!
– A bronzkor időszakából,

3000-3200 évvel ezelőttről ke-
rültek elő hulladéktároló göd-
rök. Itt viszont már egy urnás
temetkezési helyet is találtunk.

– Mi volt a feltárás leg-
fontosabb eleme?

– Egy eddig ismeretlen ró-
mai kori lelőhely. A II-III. szá-
zadból származó római telepü-

lés maradványait sikerült fel-
tárni. A korábbi kutatások so-
rán erről nem volt tudomá-
sunk. Két, félig földbe mélyí-
tett házat találtunk, hulladéktá-
rolóval. A leletanyag között
van egy bronz térdfibula (ru-
hakapcsoló tű), illetve egy pénz-
érme, úgynevezett sestertius.

– S elérkeztünk a XIV.
századhoz…

– Néhány objektumot, göd-
röt sikerült azonosítani. A le-
letek közül egy korabeli vas-
kulcsot tudnék kiemelni.

E.E.

A fotón Büki Ágnes régészeti asszisztens rajzol, Simmer Lívia
pedig objektumot ír le.

Régészeti kutatóárkok Pethőhenye határában.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: Göcseji MúzeumFotó: Göcseji Múzeum
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A korábbi bajnokcsapat
szinte minden tagja, de a szak-
osztály dolgozói is részt vettek
január 17-én Zalaegerszegen
azon a rendezvényen, amelyen
a futballistáinak legsike-ZTE
resebb, 2002-es évéről szóló
könyvet mutatták be.

Bóbics László, az Aranyév
című kötet szerzője és kiadója
felidézte, hogy 2002-ben a
ZTE futballcsapata nemcsak a
magyar bajnoki címig jutott el,
de világszenzációt is keltett az-
zal, hogy megverte a Manches-
ter Unitedet a Bajnokok Li-
gájában. ésNagy Ferenc Lang
József „építette fel” az akkori
csapatot azzal, hogy sztárjáté-
kosokat és -edzőket igazoltak,
és olyan összetartó gárda jött lét-
re, amely szép sikereket ért el.

„A Fradi elleni döntetlen-
nel megtörtént a csoda, kitö-
rölhetetlen élmény volt, ahogy
ellepték a szurkolók a pályát,
és ezrek ünnepeltek, sírtak a
gyepen” – elevenítette fel Bó-
bics László azt a pillanatot,
amikor a döntetlent jelentő
góllal bajnok lett a ZTE 2002-
ben. Azt is hozzátette ugyan-
akkor, hogy azt hitték, ennél
tovább már nincs, nem sokkal
később mégis világszenzációt
jelentett, amikor a Bajnokok
Ligájában, a David Beckham-
mel felálló Manchestert le-
győzték Koplárovics Béla
góljával.

A könyv szerzője szerint
akkoriban nemcsak Magyar-
ország legjobb futballcsapata
volt a ZTE, de legjobb szur-
kolótábora is a Zalaegerszeg-
nek volt. Ennek a családias,

Könyv született a ZTE 2002-es aranyévéről

összetartó gárdának a történe-
tét dolgozta fel a könyvben,
amelyben a szertárostól a pá-
lyagondnokig mindenki szere-
pel, akinek akkor része volt a
sikerekben.

Bozsik Péter, a bajnokcsa-
pat vezetőedzője úgy véleke-
dett, hogy akkor lehet ered-
ményes egy csapat, ha az el-
nöktől a takarítóig mindenki
egy irányba húz, márpedig ez
20 évvel ezelőtt megvalósult
Zalaegerszegen. Rövid idő
alatt nagyon jó gárdát sikerült
összehozni, „egy-két nehézfiú-
val”, és végül hatalmas el-
szántsággal és közös munkával
lehettek sikeresek.

Gyimesi Endre, aki 1994 és
2010 között, vagyis a bajnoki
évben is polgármestere volt a
városnak, szintén Nagy Ferenc
és Lang József csapatépítő
munkáját emelte ki. Ők terem-
tették meg az alapokat. Fel-
idézte azt is, hogy a sakkozók
és a kosárlabdázók mellett a

futballisták is Pro Urbe díjat
kaptak a várostól.

Végh Gábor, a ZTE FC
elnöke úgy fogalmazott, hogy
ha a 20 évvel ezelőtti össze-
fogáshoz hasonló kialakul ma
is, akkor jó játékosok és edzők
mellett újra lehet sikeres a
ZTE, de már egy dobogós
hellyel is bajnoknak tekintené
a csapatot. Meglátása szerint
Zalaegerszegen kívül jobb a
megítélése a klubnak, mint hely-
ben, de ha sikerül jobb ered-
ményeket elérni, a zalaeger-
szegiek véleménye is változik.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos azt
mondta: a magyar sporttörté-
net kitörölhetetlen része marad
Koplárovics Béla gólja az MU
ellen. Ez a csapat azóta sem
csak Zalaegerszeg, hanem Za-
la megye csapata, és fontos,
hogy meg tudják tölteni a
stadiont, élményt adjanak az
embereknek.

Hiánypótló kötetnek ne-
vezte a kiadványt ,Gecse Péter
Zalaegerszeg alpolgármestere,
hozzátéve, hogy nemrég a
ZTE százéves évfordulójáról
szóló könyv is készült. Zala-
egerszeg 1996 óta a nemzet
sportvárosa, az itteni közösség
számára kiemelt jelentőségű a
sport, és a legnépszerűbb
továbbra is a labdarúgás – tette
még hozzá. (Forrás: )MTI

A 20 évvel ezelőtti nagy siker jelenlévő szereplői.

Balról Végh Gábor, Bóbics László, Vigh László, Gecse Péter
és Gyimesi Endre.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Magyarország iparának
mintegy 70 százaléka a high-
tech szektorba tartozik, ez az
arány szinte azonos Németor-
szág Dániaés szintjével –
közölte január 14-én Zalaeger-
szegen Palkovics László.

Az innovációs és technoló-
giai miniszter a Zala megye
2020-as top 100 vállalkozását
tartalmazó kiadvány bemutató-
ján beszélt arról, hogy az euró-
pai államok közül Magyaror-
szág az egyike volt azoknak,
amelyek a leggyorsabban lá-
baltak ki a koronavírus okozta
válsághelyzetből. Tavaly a
munkajövedelmek növekedése
az EU-n belül a legmagasabb
volt Magyarországon, a beru-
házási ráta is több mint a két-
szeresére növekedett, a gazda-
ság növekedése pedig várha-
tóan eléri a 7 százalékot –
ismertette a miniszter.

Kifejtette, hogy a világ
autóipara és így a magyar is az
anyaghiány miatt gyengélke-
dik, de ezt a hazai gazdaság –
mivel nem egy lábon áll – ke-
vésbé érezte meg. A munka-
nélküliségi ráta tavaly novem-
berben 3,6 százalék volt, köze-
lített a 3,1 százalékos rekord-
hoz, miközben a foglalkozta-
tottság is nőtt, megközelítve a
73 százalékot.

A munkaerőpiac azonban
átalakulóban van, a vírus által
érintett foglalkoztatási ágakból
áramlik át a munkaerő a tudo-
mányos és informatikai terü-
letre, az építőiparba – jelezte.

Palkovics László arról is
beszélt, hogy Magyarországon
a következő 5-10 évben ki-
emelt jelentőségű ágazat lesz
az élelmiszeripar, a járműipar
– amelyben a buszgyártás és a
vasúti járművek gyártása fel-
lendülőben van –, de jelentős
összegeket szánnak például az
energetikai háttéripar fejlesz-
tésére. A jövő meghatározó
technológiái közé sorolta a
mesterséges intelligencia tér-
hódítását és a hidrogénipart, ez
utóbbi üzemanyagként vagy az
energiatárolás kapcsán jelent
új ágazatot.

Kitért rá, hogy jelenleg Ma-
gyarország rendelkezik Európa
legnagyobb akkumulátorgyár-
tó kapacitásával, ami további
autóipari beruházásokat is vonz.

Zala megye top 100 vállalkozása
A miniszter felidézte, hogy

2020-ra 150 milliárd forint
fölé emelkedett, vagyis meg-
duplázódott Magyarországon
az innovációra költött költség-
vetési kiadás, a jelenlegi,
GDP-arányosan 1,6 százalékot
2030-ra 3 százalékra tervezik
növelni. Példaként említette,
hogy 2016-ban 38 ezer kutató
dolgozott Magyarországon, a
számuk 2021-re már megköze-
lítette a 60 ezret, és a külföldi
foglalkoztatók mellett egyre
több magyar cég is alkalmaz
kutatómérnököket.

Palkovics László szerint
Zala megye innovációs példa
lehet itthon és külföldön is, a
fejlesztési irányok közül el-
sőként a zalaegerszegi jármű-
ipari tesztpályát említette. Rá-
mutatott, hogy ennek kialakí-
tása önmagában kevés lett vol-
na, ezért komplex ökoszisz-
téma épül köré, vagyis egye-
temi kampusz, kutatóintézetek,
valamint az iparághoz kapcso-
lódó cégek telephelyei.

A Rheinmetall a világ leg-
korszerűbb harckocsigyárát
építi, amelyhez önálló teszt-
pálya is kapcsolódik, az AVL
fejlesztőközpontot alakít ki, a
TÜV Rheinland akkumuláto-
rok és mezőgazdasági gépek
vizsgálatával jelenik meg a
zalai megyeszékhelyen, a Bosch
pedig újabb fejlesztőközpont
alapkövét teszi le. Előkészítés

alatt áll egy védelmi innová-
ciós kutatóintézet kialakítása is
– sorolta a miniszter.

Kaszás Anita, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV)
Zala megyei adó- és vámigaz-
gatója a top 100 kiadvány
bemutatása kapcsán ismertette:
a száz legnagyobb zalai cég
2020-ban összesen 576 mil-
liárd forint nettó árbevételt ért
el, 1,3 százalékkal többet, mint
2019-ben. Üzleti eredményük
összesen közel 42 milliárd
forint volt, ami 25 százalékos
növekedés az előző évhez
képest.

Kiemelte, hogy a megye
gazdasága a nagyobb vállalko-
zásokat illetően vírusállónak
bizonyult 2020-ban, de első-

sorban a szálláshelyek bevé-
telei jelentősen visszaestek.

A legnagyobb árbevételű
zalai cégek között 2020-ban
első volt az építőipari Záév, a
szállítmányozással foglalkozó
Gartner, valamint a közmű-
építő Szabadics Zrt., lekerültek
azonban a listáról a szállo-
daipari cégek.

Zalában az országos átlag-
hoz képest is jelentősebb a
szerepe a mikro- és kisvállal-
kozásoknak, ez a listán is meg-
mutatkozik, amelyre 1,8 milliár-
dos árbevétel feletti cégek tud-
tak bekerülni – ismertette Ka-
szás Anita. A kiadvány a Zala
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a NAV és a Zalai Hír-
lap gondozásában jelent meg.

Palkovics László előadást tart a Zala megye 2020-as top 100
vállalkozását tartalmazó kiadvány bemutatóján.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Azt terjesztik egyes rossz-
indulatú emberek, hogy Már-
ki-Zay Péter, az ellenzéki koa-
líció miniszterelnök-jelöltje –
aki a fizetős egészségügy
egyik élharcosa – mielőtt kéz-
törése után elhagyta volna a
kórházat, felkereste az intéz-
mény gazdasági osztályát, s
számlát kért az ellátásáról.
Majd közölte, hogy helyben
rendezné is azt.

A hírt egyetlen baloldali
újság, televízió, elektroni-
kus portál nem erősítet-
te meg.

Várjunk egy-két napot, hi-
szen Márki-Zay Péter – jó
szokása szerint – saját ma-
ga szokta megcáfolni elő-
ző kijelentéseit, cselekede-
teit.

E.E.

Márki-Zay és a fizetős egészségügy

A fizetős egészségügyre esküszik Márki-Zay Péter. Ha törik,
ha szakad.

Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldalaFotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

Lehet, hogy ezt is megcáfolja?
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába teljeskeres munkaidõs

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosû

betanított munkára munkatársakat azonnali

belépéssel a következõ munkakörökbe:

� Minõségellen rõ

� Targoncavezetõ
� Általános karbantartó
� Teherautó rakodó

Amit nyújtunk:

� Versenyképes alapbér
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Mûszakpótlék.

� buszjáratokIngyenes Lenti, Nagykanizsa Zala-,

egerszeg, Csurgó Barcsés irányából is, több települést

is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

A napokban jelentette be a
Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ), hogy az NB I-ben
marad a 12 csapatos, 3 fordu-
lós rendszer, viszont a második
osztályban fokozatosan csök-
kentik a létszámot.

Most nem kívánok az NB
II-vel foglalkozni, maradnék az
élvonalnál, amelynek a rend-
szere – véleményem szerint –
igazságtalan. S ezt konzerválta
most az MLSZ.

Csodálkozom ezen, hiszen
a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség elnöke pénzügyi szakem-

Igazságtalan bajnoki rendszert konzervált az MLSZ

ber, akinek nem lehet gondja a
számokkal.

Vagy mégis? Az NB I baj-
noki rendszere esetében ugya-
nis nem minden stimmel szám-
szakilag. De etikailag sem.

A 12 csapat játszik 33 mér-
kőzést, de nem egyforma esé-
lyekkel. Vannak együttesek,
amelyek kétszer szerepelnek
hazai környezetben aktuális
ellenfelükkel, s csak egyszer
idegenben. Erre mondhatja az
MLSZ, hogy a bajnokság so-
rán ez kiegyenlítődik, de ez
nem igaz. Például a bajnoki

címre esélyes csapatok és a
kiesés ellen küzdő együttesek
esetében különösen nem. Mert
a hazai pálya, azért még min-
dig előny.

Elfogadható magyarázatot
erre a sportszerűtlen bajnoki
kiírásra az MLSZ nem tud ad-
ni. S ha már mindenképpen ra-
gaszkodik a 12 csapatos mezőny-
höz, hát próbálja azt a korrekt
lebonyolítás felé közelíteni.

Lenne erre vonatkozóan
egy javaslatom. A 12 csapatot
a 22 fordulós oda-vissza so-
rozat után a tabellán kialakult
helyezés alapján válassza ket-
té. Az 1-6. helyezett együt-
tesek játszanának a bajnoki

címért, a 7-12. helyen végzet-
tek pedig a kiesés elkerüléséért
egy következő oda-visszavá-
gós szakaszban.

A mostani kiírás szerint a
bajnokság 33 fordulóból áll.
Az általam javasolt rendszer
szerint 32 mérkőzés várna a
csapatokra, csupán egyetlen
forduló lenne az eltérés. A
sportszerűség viszont nem
szenvedne csorbát.

Persze lehet más – de igaz-
ságos – lebonyolítási formát is
találni, de ez már legyen az
MLSZ jól fizetett embereinek
a feladata. S főleg Csányi Sán-
dor MLSZ elnöké.

Ekler Elemér

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A ZTE FC és a Mezőkövesd jelenleg tabellaszomszéd. Mező-
kövesden 3-2-re nyert a hazai csapat, Egerszegen 1-1 lett az
eredmény. A harmadik mérkőzésre március 12-én kerül sor
közöttük – Mezőkövesden.
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