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Közel a fényes éj
Ólomszürke lepelbe bur-

kolt napjaink renyhe tempó-
ban fogynak a naptárból. De-
cember van. A fák ágaira der-
medt dér menyasszonyi csip-
keruhát idézõ, csillogó hamis-
ság csupán. A természet szüre-
ti lüktetése mostanra múltidõ
lett, az elcsendesedés idõsza-
kát éli a kinti világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallat-
ra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-
nénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lel-
künkbõl bûneink sötétségét.

Betlehemi pásztorok va-
gyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk di-
deregtek a pusztai legelõ sötét-
ségében, úgy didergünk ma-
gunk is, várva az égen feltün-
döklõ csillagot, a jelet, mely
felszólít bennünket, hogy men-
jünk megtalálni a pólyába ta-
kart Gyermeket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sö-
tétség, még didereg a lelkünk
a várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak
adventi gyertyalángnyi fény-
nyel, mégis pislákol már a jel-
hozó csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Szent-Gály Kata:

Karácsony elõtt
Már hó szitál a fenyvesek között

és korán beálló esték fénye ég,

oly mély csend s én úgy készülõdöm

ujjongó szívvel Istenem, feléd.

Most én megyek, Te jártál már a földön.

Ó, hány karácsonyt játszottam neked!

Amim csak volt, a két kezedbe tettem:

egymás után egy hosszú életet.

Mondd, vársz reám? Olyan remegve kérdem

s oly boldogan, mint szentestén kölyök.

Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed.

Csitt! Angyal jár a zárt ajtók mögött.

A szerzõ illusztrációja
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Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),

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

Várjuk mindazok jelentkezését a
megye területérõl,akik szívesen
tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl
lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke,
Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke,
Dél-Zala Murahíd

„Nékünk született mennyei
király,/Szûzmáriának tiszta mé-
hébõl./Újesztendõben mi vi-
gadjunk,/Született Jézus, mi
imádjuk!”

Jó néhány évtized múltán
is hallani vélem még az éneket,

Csengettyûs régi vízkereszt

melyet hajdani vízkereszt-já-
rásokkor kántáltunk, mutáló
kamaszhangon. Közben ráz-
tuk csengõinket irgalmatlanul,
háztól-házig járva, jókora ria-
dalmat keltve a csaholó ház-
õrzõkben.

Szokásban volt nálunk,
hogy Vízkereszt ünnepének
táján a plébánia papjai végig-
járták a hívek portáit, ház-
szentelés végett. A papot kí-
sértük énekkel, csengettyû-
szóval, mi gyerekek.

„Menjünk el keresni, majd
megtaláljuk, /Ajándékokkal Õtet
imádjuk! /Újesztendõben mi
vigadjunk, /Született Jézus, mi
imádjuk!”

Zengtük a strófákat sorjá-
ban, a havat gázolva. Az éppen
soros hajlékba betérve, a pap
áldást mondott: „Békesség e
háznak, s minden lakójának!
Áldjon meg benneteket a min-
denható Isten, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében! Ámen.”
Közben az asztalra készített
szenteltvízbe mártott kará-
csonyfaággal keresztet „raj-
zolt” a helyiségben. Általában
csapatunk legmagasabb tagjá-
nak tiszte volt, hogy krétával
felírja a szemöldökfára a ház-
szentelés bizonyságául szolgá-
ló évszámot és a G.M.B. betû-
ket. Ilyenformán: 19+G+M+B+56.
(Persze az utolsó szám eszten-
dõnként változott.)

A szent legenda szerint a
„napkeleti bölcsek”, más elne-
vezéssel „háromkirályok” fel-
keresték a kisded Jézust, hogy
ajándékokkal hódoljanak elõt-
te, mint a zsidók megszületett
új királya elõtt. A történet sze-
rint a Caspar, Melchior és Balt-
hasar névre hallgató három
atyafi neve Gáspár, Menyhért,
Boldizsárrá magyarult az idõk
folyamán. Hitünk szerint az õ
nevük kezdõbetûit pingáltuk
az ajtók fölé, de az igazság az,
hogy C.M.B. volt az eredeti
rövidítés, a „Christus Mansio-
nem Benedicat!”-ból (Krisztus
áldja meg e házat!). Valószínû-
leg valaki valamikor G-nek ol-
vasta a C-t, így módosulhatott a
rövidítés a háromkirályok kez-
dõbetûire…

Krisztus koporsóját sem
õrizték ingyen – tartja egy régi
mondás. Nos, a vízkereszt-já-
rásnak is megvolt a fillérek-
ben, forintokban mért hozadé-
ka. A háziak egy-egy tízessel,
húszassal honorálták a papnak
az áldást; ki-ki tehetsége sze-
rint. (Papírpénzek voltak ak-
kor még ezek, s a „mûszak” vé-
gére szép summa gyûlt össze
tisztelendõnk kopott nagyka-
bátjának zsebében.) Nekünk
persze csak aprópénz jutott,
amit egyik társunk, afféle „ban-
dagazda” zsebelt be, hogy a
végén igazságosan osztozzunk
rajta.

„Szent Szilveszter pápát Is-
ten kedvelte, /Ki Nagy Kons-
tantin császárt megkeresztel-
te. /Újesztendõben mi vigad-
junk, /Született Jézus, mi
imádjuk!”

Fújtuk az éneket a januári
széltõl csattanós pirosra színe-
zõdött arccal. Szóltak a csen-
gõk, fogytak az utcák, a házak.
Isten látja tévelygõ gyermeki
lelkünket, de egyre inkább hát-
térbe került a vízkereszt-járás
szakralitása. Az újabb és újabb
strófákat kántálva inkább azt a
pillanatot vártuk, amikor a
„bandagazda” kiteríti az asztal-
ra jól megszolgált napi keres-
ményünket.

Válogattuk az aprópénzt,
különösen nagy becsben tart-
va a csillogó kétforintosokat.
Miután a pénz számodolás
megtörtént, jött a matematikai
mûvelet: az osztás. Ennyi és
ennyi osztva hattal, héttel,
nyolccal – attól függõen, hogy
hány tagot számolt csapatunk.

Csengettyûink elnémultak
egy esztendõre. Hazafelé zse-
bünkben is markoltuk az ak-
koriban ritka forintocskákat. S
valahol fönn az égben Gáspár,
Menyhért és Boldizsár vélhetõ-
leg jót mosolygott rajtunk.

f.l.

A szerzõ illusztrációja
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Szép tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,

Ilyenkor decemberben.

( )

Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy,

hogy az ajándékozás kényszere nélkül,

a tárgyak árában mért szeretet helyett milyen

jó volna csak a szívünk melegét adni.

Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé

a csodában, nem csak te és én, hanem az egész

világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért

van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

De jó volna mindent, mindent

Elfeledni,

De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.

Juhász Gyula

(Papp Lajos)

(Márai Sándor)

Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal

Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

Szent ünnep van, gyújtsd a lángot,

Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívbõl szép világot,

Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörû

Csodát,

A szívek fénylõ angyalát, égen földön várnak ránk.

Angyalok húznak a világ fölött.

Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!

Megszületett az Igazság, a Jóság,

Akit úgy vártunk: megszületett végre!

Angyal zenéje, gyertyafény -

Kincses kezem hogy lett szegény?

Nem adhattam ma semmi mást,

Csak jó meleg simogatást.

(Válogatta: )

(Ady Endre)

(NOX)

(Wass Albert)

(Áprily Lajos)

Farkas László

Karácsonyi idézetek

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183

Mobil: 06 30/235-2482

E-mail: karmacsigumi mobilio.hu@

GUMISZERVIZ

Ha jól akar járni...Ha jól akar járni...

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

– Gumiköpenyek, alufelnik

kis- és nagykereskedelme

– Gumiszerelés

– Kerékkiegyensúlyozás

– Futómûbeállítás

– Felnijavítás

Valamennyi partnerünknek

kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!
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Életünk mozzanatait szá-
mos figyelemre méltó ese-
mény és fordulat teszi izgal-
massá, színessé, tartalmassá,
melyek hol a remény, hol a
reménytelenség felé sodornak
bennünket. Így a szép és érté-
kes alkotómunka az említett
reményt hozza el az alkotónak
és a rátaláló közönségnek egy-
aránt. , e takaros
kis zalai településre számos
látnivaló hívja a kíváncsi turis-
tákat. A falu fõutcájának egyik
pontján, kék színû, kissé ko-
pott vakolatú, a Balaton-fel-
vidéki építészetét magánviselõ
házikóra lelünk, melynek falán
és kapuján a

feliratot találjuk. A régi
falusi idõk jegyeit magánhor-
dozó portán kedvesen fogad
bennünket ,
aki e népi hagyományok kis
tárházának kitalálója, alkotója
és mûködtetõje is egyben.

– Mindig is szerettem a krea-
tív dolgokat, érdekelt a ma-
gyar népmûvészet gyönyörû
és gazdag világa, de sajnos eddi-
gi életem jelentõs részét nem
állt módomban e témának szen-
telni, így van behozni valóm e
téren. Második gyermekem
születését követõen nem volt
lehetõségem munkát vállalni.
Keszthelyen, a Marcipán Mú-
zeumban helyezkedtem el,
ahol egy oda betérõ vendég –
aki mézeskaláccsal foglalko-
zott – lelkesen beszélt a tevé-
kenységérõl. Az említett talál-
kozás fordulópontot hozott az
életemben. Számos helyen és
módon tanulmányoztam a mé-
zeskalács-készítés történetét és
elkészítésének fortélyait. Ez a
régi házikó a honismereti szak-
körösöké volt, majd tõlük kap-
tam egy jelképes összeg fejé-
ben, hogy megvalósíthassam

Zalaszántóra

Mézeskalács Mú-
zeum

Drótos Gyöngyi

„A munkám a hobbim”
Mézeskalács múzeum Zalaszántón

elképzeléseimet és régi álmo-
mat, egy Mézeskalács Múzeu-
mot. A kiinduló pontot Tar
Károly: Erdélyi Mézeskalács
címû könyve szolgáltatta. Itt, a
környezetemben nem sokan
hittek e vállalkozás létjogosult-
ságában, de örömmel mondha-
tom, hogy az eltelt pár év en-
gem igazolt – kezdte a vissza-
tekintést Gyöngyi.

Az ódon házikó két helyisé-
gében számos színes mézeska-
lács – melyeknek formája és
díszítése igen változatos – nagy
múltra visszatekintõ használati
tárgyak, eszközök, antik búto-
rok szolgálják a népi berende-
zés hangulatát, szárított leven-
dula kíséretében. Megsárgult
papír hirdeti a mézeskalács re-
ceptet, valamint e finom édes-
ségrõl íródott

tollából való rövidke esszé
és szóló me-
se is tarkítja e rég idõkre
visszatekintõ szobabelsõ gon-
dolatvilágát.

– Azzal a céllal alakítottam
ki a múzeumot, szépítem, bõ-
vítem a kínálatát, készítem a mé-
zeskalácsot, hogy újjá élesszem
ezt a feledésbe merült mester-
séget, szép hagyományt, más-
részt népszerûsítsem a csak
természetes anyagokból készí-
tett édességet, így említhet-
ném a saját õrlésû szegfûsze-
get is. Régi idõkben a cukrá-
szok szerepét a mézeskalá-
csosok töltötték be, majd egy
idõben kiment a divatból, de
napjainkban úgy látom egyre
többen érdeklõdnek a sütés
menete és története iránt is.
Nagyon foglalkoztat a szimbó-
lumok világa, mint például a
gyûrû, amely az összetartozást,
lovacska a gazdagságot, a szív a
szeretetet, a baba a gyermek-
áldást jelentik a népi díszítõ

Mikszáth Kál-
mán

Mátyás királyról

elemeink közül. Az ily módon
elkészített mézeskalács éle-
tünk számos mozzanatára rá-
vetíthetõ – folytatta lelkesen a
mézeskalács házikó gazdája.

A múzeumban megtaláljuk
a lakodalmas mézeskalácsfát,
amely – „egy jó kívánság a cso-
dás õsi jelképeivel, amiben min-
den figura üzen valami szépet,
valami jót” – húsvéti nyulat, Mi-
kulást, töklámpást és karácsony
közeledtével betlehemest, va-
lamint e szép ünnepet jelké-
pezõ figurákat is. A kiállítás
egyik fõ helyén,
várvölgyi mézeskalácsos mun-
kája díszeleg, amelyet a közeli
Tátika várról mintázott meg.

– Terveim sokrétûek, hiszen
érintik a mézeskalácsok re-
ceptjének bõvítését – aszalt és
szárított gyümölcsökkel kom-
binálva – valamint egy látvány-
cukrászdát, ahol feléleszteném
a régi recepteket, így a kó-
kuszos, mákos, mogyorós és
csokis ízesítésût. A következõ
helyiségben lesz majd a méz
gyógygödör, illetve Jancsi és
Juliska szobát szeretnék létre-
hozni, hiszen a ház adottságai
ezt lehetõvé teszik. Fõként az
idelátogató gyermekek számá-
ra akarom szemléletesesé ten-
ni ezt a kedves mesterséget az
okból, hogy a mézeskalácsról
ne csak az jusson eszükbe,
hogy finom és szép, hanem
mint egy értékes tevékenység
is. Szeretem az embereket és a
magyar népmondákat, mindig
hallok az ide betérõ vendé-
gektõl egy-egy érdekes törté-
netet, amelyet érdemes tovább-
adni. Bátran mondhatom, hogy
megtaláltam a hivatásomat, hi-
szen a munkám a hobbim –
vallotta õszintén Drótos Gyön-

Kozma Márta

gyi egy-egy anekdota és régi
történet kíséretében.

E múzeum háziasszonya a
helyi

, valamint

munkatársával támogatja
és gazdagítja az itt élõk kultu-
rális életét. A mézeskalács ház
tavasztól-õszig a hét minden
napján, télen fõként hétvégén
– de kívánság szerint bármikor
kinyitja festett kis kapuját, és
várja a hagyományok és a nép-
rajz ezen ága iránt érdeklõdõ-
ket. Számos alkalommal szere-
pelt e szép kis múzeum a tele-
vízió turisztikai mûsoraiban,
valamint szájhagyomány útján
is egyre többen viszik hírét hét
határon túlra. Ennek köszön-
hetõen jönnek a megrendelé-
sek az ország távoli városaiból
úgy, mint Debrecenbõl is.

– Belépõjegy nem szüksé-
ges a látogatóknak, az esetle-
ges vásárlás az, ami fenntartja,
és a sok kedves emlék és ta-
lálkozás pedig élteti tovább a
házikót. A vendégeim között
van egy kisfiú, aki minden
évben visszatér egy mézeska-
lács kisautóért, és bízom ben-
ne, hogy õ évek múltán majd
tükrös szívecskéért jön vissza,
melyet a kedvesének fog vásá-
rolni. Ezért hiszem azt, hogy
mindig is lesz érdeklõdõ és
vásárló közönsége a Mézeska-
lács Múzeumnak, amely re-
ményeim szerint újjáéledõ ha-
gyományként szolgál fiatalnak,
idõsnek egyaránt, fõként most
Advent idején – ismertük meg
e kedves, közvetlen mézeska-
lács készítõ hitvallását és vá-
lasztott hivatásához fûzõdõ
szenvedélyes viszonyát.

Három Hegy Egyesület-
tel Sinka Gáborral,
a Balaton - Felvidéki Nemzeti
Park

Török Irén

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

A múzeum mesét, értéket, hagyományt képvisel – vallja Drótos
Gyöngyi.
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A , mint fenn-
tartó által benyújtott, és megnyert pályázat keretében augusz-
tus végével a

befejezõdött az a számítástechnikai
fejlesztés, melyhez a forrást a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program biztosította. A program keretében központilag
meghatározott, egységes informatikai csomagok vásárlására
és iskolai telepítésére nyílt lehetõség. A vissza nem térítendõ
támogatás célja, hogy olyan egységes alapinformatikai
infrastruktúra alakuljon ki az oktatási intézményekben, amely
azonos technikai feltételeket, azonos esélyeket biztosít a tanu-
lók számára.

A 2011/2012-es tanévre 14,
5 tanteremben helyeztek interaktív táblákat, amelye-

ket a közismereti tárgyak oktatására használnak, így például
akár történelem, matematika, nyelvi és ének-zenei órákon se-
gíthetik majd a tanulás folyamatát.

Az interaktív tábla segítségével sokkal intenzívebbé tehetõ
az ismeretek átadása, nem beszélve arról, hogy a diákok
számára érdekesebb, plasztikusabb is az ilyen módszerekkel
feldolgozott tananyag. A közvetlen internet kapcsolat a világ-
háló információit tereli be a tantermek falai közé, és teszi
felhasználhatóvá a mindennapi oktatásban újszerû tanítási
módszerek alkalmazásával.

Ezen kívül laptopok, számítógépek, szavazórendszer és
sajátos nevelési igényû tanulók speciális igényeit kielégítõ
eszközök kerültek beüzemelésre.

A fenntartó Rend által mûködõ nevelési és oktatási
intézmény teljesíti a szülõk azon elvárását, hogy gyermekeik a
kor követelményeinek megfelelõ módszerek segítségével ta-
nulhassanak.

A támogatás hozadékaként említendõ, hogy a rendelke-
zésre álló eszközök megnyitották a lehetõséget az
bevezetésére, mely segítségével a szülõk internetes felületen
keresztül naprakész információt kaphatnak a gyermekük
elõrehaladásáról.

A támogatási szerzõdés azonosítója:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1084
A megítélt támogatás összege: 19.040.000 Ft. A támogatás

100%-os, ahhoz a forrást az ESZA Kht. biztosítja.

Notre Dame Nõi Kanonok-és Tanítórend

Mindszenty József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégiumban

Zalaegerszegen Búcsúszent-
lászlón

e-napló

További információk:

www.mindszenty.net.

Zalai Életfa Irodalmi Est

H. Horváth
Gyula

Zalaváron Életfa

Géza
Szent István

Cirillnek Metódnak

Káváson

–
ezzel a címmel indította útjára
elõadássorozatát

elõadómûvész nemrégi-
ben. Az ötletet a nyár folyamán

felavatott ad-
ta, amely levelein õrzi egy-egy
zalai település nevét. Zalavár,
mint tudjuk, valaha megye-
székhely volt, egyike a közvet-
lenül honfoglalás után bené-
pesült településeknek.
fejedelem és ál-
lamalapító munkája nyomán a
térség korábbi lakói beolvad-
tak, ám az utókor nem feled-
kezett meg arról sem, hogy
emléket állítson az egykor itt
vendégeskedõ szláv papoknak,

és , a cirill
írásmód megalkotóinak. A rend-
hagyó mûsor anyaga a számos
nemzetet magába ötvözõ ma-
gyar államisághoz és a helyi
értékekhez egyaránt kötõdik
tartalmában, érzelmi vonatko-
zásaiban egyaránt. A sorozat
elsõ elõadására ke-
rült sor, mivel – ahogy a ma-
gyarság Zalaváron és a Kárpát-

Ötletadó életfa
medencében otthonra lelt –
kicsiben úgy érzi magát ott-
hon e kis faluban H. Horváth
Gyula, mint mondta, a választá-
sa azért esett elsõként e tele-
pülésre. A mûsorral szeretne
eljutni az elõadómûvész min-
den Zala megyei településre, a
legkisebbekre is. Reméli, hogy
sikerül megteremteni hozzá az
anyagi feltételeket is, hiszen
ezt az alkotó munkát teljesen
önerõbõl, a magyarság iránti
hittel végezte mûvész barátai-
val. Sorozatról beszélünk, ám
korántsem egy kaptafára ké-
szült anyaggal látogatnak el az
egyes településekre a mûvé-
szek. Az alapot a magyarság
Kárpát-medencei gyökerezése
képezi, visszatekintve a rég-
múltra is, az ázsiai õseink vilá-
gára. Ez utóbbit különösen a
zenei kísérettel teszik szemlé-
letessé H. Horváth Gyula elõ-
adó-barátai, a szintén Zala me-
gyében élõ
népzenekutató és társa,

. A Németföldrõl ha-
zánkba „bevándorolt” mûvész

Alexander Horsch
Pápai

Mária

ugyanis távol Ázsiában – a ma-
gyar honfoglaló törzsek útvo-
nalát követve – olyan népzenei
gyökereket kutatott fel, amelyek
õrzik az egykori õsmagyar kul-
túra jegyeit. Alexander Horsch
érdekes elõadással, ismertetõ-
vel fûszerezi a hangszeres be-
mutatót. Eközben megszólaltat
számos hangszert, köztük a
luluk nevet viselõt több tízezer
éves csontsípot, Pápai Máriá-
val megszólaltatják a dorombot,
a tilinkót, a kobozt és más igazi
hangszerkülönlegességeket.

A mûsort verses és irodal-
mi igényû prózai betétek te-
szik változatossá és szívhez
szólóvá. Olyannyira, hogy töb-
bekbõl könnyeket csaltak ki az

elõadás során felcsendült han-
gok, kimondott gondolatok.
Az egész mûsort annak utolsó
hangjáig a haza, a táj, az itt élõ
emberek iránti szeretet és tisz-
telet szõtte át.

Mitõl is válik egyedivé az
elõadássorozat minden egyes
„darabja”? Nos, azért, mert H.
Horváth Gyula mindegyik elõ-
adás elõtt egyenként feldol-
gozza minden település vonz-
erejét, sajátos értékeit. Amelye-
kért érdemes az ország, a világ
távolabbi szögleteibõl is ide
eljönni és megismerni. Amiért
érdemes itt élni. Amiért itt
kell, hogy kitartsanak a gyö-
kereink.

Farsang Lajos

A Zalai Életfa elõadássorozat elõadói. Balról: Pápai Mária,
Alexander Horsch és H. Horváth Gyula.

Az ötletadó zalavári Életfa.
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Érkezés a „másik” Európába

Hamarosan határozatlan
kontúrú szürke tömbnek lát-
szott csak indóháza.
Látni véltük még az integetõ
kezeket, színes pontokként vil-
lózni a lányok, asszonyok nép-
viseletét, de a vonat kérlelhe-
tetlenül robogott tovább, em-
léktárunkba zárva a perbenyi-
ki napfényes órát.
könnyedén vontatta az auszt-
riai importból való hét MÁV
Nosztalgia Schlieren vagont, a
két étkezõkocsit és a postako-
csiból átalakított
hívott büfékocsit, amely egyben
alkalmi stúdióként is szolgált.

Nem sok idõ után megta-
pasztaltuk, hogy hiába a be-
regi táj hamisítatlan folytonos-
sága, egy egészen más világ
határmezsgyéjére érkeztünk. A
szlovák-ukrán határon mai na-
pig funkcionál a felszántott
határsávon a szögesdrótkerí-
tés. Akaratlanul is belebor-
zongtunk a látványba: itt ér

Perbenyik

Nohabunk

Orfeumnak

Külországokban magyar síneken (4.)
Kárpátaljai vonatnapló

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

véget Európa, gondoltuk, és
kattogtak sûrûn a fotómasi-
nák, megörökítve egy szá-
munkra már letûntnek hitt
korszak borzadályosan rossz-
emlékû rekvizitumát.

A város pályaudvarához kö-
zeledve már messzirõl látszott
a peronon üdvözlésünkre ösz-
szegyûlt helyi magyarok cso-
portja. A vonatot „megszállták”
az ukrán határõrök, s begyûj-
tötték útleveleinket. Az állo-
más területén egy kisebb kü-
lönítmény vigyázta, hogy senki
ne hagyja el addig a vonatot,
amíg mindannyiunk passzusát
be nem gyûjtötték. A mi „euró-
pai” szemünknek mindeneset-
re szokatlan volt a látvány, de
hamarost feledtük a kényelmet-
lenséget, amikor engedélyt kap-
tunk a szerelvény elhagyására.

A jókora szabad teret meg-
töltötte vonatunk utasainak és
a csapi magyaroknak egybe-

Irány Csap!

olvadt tömege. Lengtek a nem-
zetiszín zászlók, folyt a magyar
szó, s külsõ szemlélõ semmi-
képp sem értette volna, hogy
mit keres az állomás épületén
az ukrán felirat…

A város nevében
alpolgármester kenyér-

rel és sóval fogadta az exp-
ressz utasait, majd bemutatta a
várost, amelyrõl ,
a magyar települések króni-
kása 1796-ban következõképp
szólt: „Csap Magyar falu Ung-
vár Vármegyében, birtokosai
külömbféle Urak, lakosai kato-
likusok és reformátusok, fek-
szik Kis Rát szomszédságában,
mellynek fíliája, Bereg Várme-
gyének is szomszédságában, a
Tisza partján helyheztetve, ha-
tárjának jó termékenységéhez,
s külömbféle vagyonnyaihoz
képest, elsõ Osztálybéli”. A kö-
szöntõ után helyi magyar kul-
túrcsoport vidámította ked-
vünket, amit csak tovább gya-
rapított a soproni sör.

Burkus
Árpád

Vályi András

Balogh Dénes

Molnár Béla

(Folytatás a következõ
számban.)

f.l.

ungvári ma-
gyar konzul arról beszélt üd-
vözlõ beszédében, hogy „… a
vonatkörút vitathatatlanul si-
kertörténet, ugyanakkor ugyan-
olyan napi rutinnak megfele-
lõen kellene közlekednie, mint
teszik azt az Ukrajnába láto-
gató turistabuszok.”

, az alpolgár-
mesterrel egyet értve, kifejtet-
te: „Tavaly azt mondtuk, pre-
cedenst teremtünk. Most azt
gondolom, ez már kevés. Egy-
re erõteljesebben kell han-
goztatni, hogyha mindez éven-
te egyszer megvalósítható, ak-
kor meg kell találni a módját,
hogy rendszeressé váljon. Eh-
hez sok minden szükséges, de
nem lehetetlen.” Aligha volt
ember a téren, aki ne értett
volna mélységesen egyet a ke-
reszténydemokrata politikus
szavaival.

A ZMSE a TÁMOP-2.5.1.C-1-
10/1-2010-0019 számú projekt
keretében 7 tanfolyamos kép-
zési rendszerben informatikai
és angol nyelvi képzésen ve-
hettek részt szervezetünk al-
kalmazottai aktivistái.

A 2010. november 2.-án
elindult program során egy
angol nyelvi, 360 órás tanfo-
lyamon 6 fõ vett részt.

ECDL vizsgára felkészítõ
tanfolyamon 10 fõ, szintén
360 órában készült fel. A pro-
jekten kívüli, önköltséges OKJ-s
vizsgát 7 fõ tette le.

40 órás képzésben Digitális
írástudás tanfolyamon, infor-

matikai alapismeretekkel, 2
csoportban 24 fõ ismerked-
hetett meg.

42 órás képzésben 34 fõ
összesen 3 csoportban az
Elektronikus ügyintézés rejtel-
meibe kapott betekintést.

A képzések során összesen
74 fõt vontunk be, akik az
Egyesülés és a tagszerveze-
teink munkájába, tevékenysé-
gében aktívan részt vállalnak,
aktivisták, tisztségviselõk és
fõállású alkalmazottak.

A képzés során szerzett
információk, tudásanyag re-
mélhetõleg a Szövetségek ha-
tékonyabb munkáját segítik elõ.

A hatékonyabb munkát segíti

A „sztálinista” stílusban épült vasútállomás. A megérkezés
pillanatai.
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Szemtanúk kerestetnek

A bumeráng és az elõ-
ember

Minõsítés

Médiafigyelõ

Úgy tûnik, Nagykanizsa az
elveszett szemtanúk Bermuda-
háromszöge. Figyeljék meg!
Ha a rendõrség valamilyen ok-
ból szemtanúkat keres Zalában,
az esetek nyolcvan százaléká-
ban Nagykanizsáról várják a kö-
telességtudó állampolgárokat.

S ez messze meghaladja a
statisztikai hibahatárt.

Megcsalta a párját a leg-
híresebb rádiós személyiség –
adja tudtul az internetes start-
lap. Kíváncsi vagyok, hogy ki
ez a médiazseni, ezért rákattin-
tok. Boros Lajosról, a Bume-
ráng elõemberérõl van szó.

Süllyedhetünk még mé-
lyebbre?

A középkori inkvizíció sze-
repét átvették a hitelminõsítõ
intézetek.

Azért csendesen megkér-
dezném: mögöttük kik állnak,
s õket kik minõsítik?

Bármit is mondanak ezek
az intézetek, a Föld azért forog
tovább. S elõbb-utóbb ezeket a
pénzszivattyúként mûködõ szél-
hámosokat is eléri a végzet.

Jó lenne, ha a médiaható-
ság emberei nem csak néznék,
hanem értenék is a közszol-
gálati rádiókban, televíziókban
elhangzó mûsorokat. A keres-
kedelmi szennycsatornáról most
nem ejtek szót.

Technikumi irodalomtaná-
rom – apáca volt egykoron –
akkora dákót írt volna az
ellenõrzõmbe, mint a bazitai
tv-torony, ha azt mondom,
hogy fegyverarzenál.

Napok hordaléka…
Az MTV mûsorvezetõje kö-

vetkezmény nélkül mondhatja.
Arsenal: azt jelenti, hogy

fegyverraktár. Vagyis a közszol-
gálati magyar televízió szerint
fegyver-fegyverraktár. Hát itt
tartunk. A rengeteg „mai nap
során”, „tegnapi nap folyamán”
ocsmányságokról még nem is
beszéltem.

Elõször ezzel kellene foglal-
kozni, nem a „retusálással”.

Az internetes startlap visz-
szatérõ témája Liptai Claudia.
Nemrég azzal foglalkoztak, hogy
ez a némber várhatóan magá-
nyosan karácsonyozik majd.

Illene tudni: karácsonyozni
nem szoktak normális közös-
ségben. Az áldott karácsonyt
viszont megünneplik. Méltó-
képpen. Szilveszterezni in-
kább szoktak.

Egyébként pedig nem ér-
dekel, hogy ez a nõszemély
mit csinál karácsonykor.

S utána sem.

Ingatlanhirdetés az inter-
neten: eladó hegyibirtok Pet-
hõhenyén, a Bakony lábánál.

Nekem is van egy kis te-
rületem arrafelé. Ha eladásra
hirdetem, minimum a Hima-
lája lesz az iránytû.

Az Eurosport riportere
sincs köszönõ viszonyban a
magyar nyelvvel. A Bréma-
Stuttgart mérkõzés bevezetõjé-
ben kijelenti: a Stuttgart arról

, hogy az átigazolási
piacon rendre jól erõsít.

Képzeljék el, mi lenne, ha
csõdöt mondanának az új
játékosok!

Hát ilyen szinten kapjuk a
tömegtájékoztatást…

Szánalmas „sztárok”

Egy kis földrajz

Átigazolási politika

híresült el

Díjemelés

Parkolunk, parkolgatunk

Megszûnik a 4 napos autó-
pálya matrica. Emelik a dí-
jat, hosszabb idõre lehet csak
váltani.

Szakmai alapon megérte-
ném, ha ökrös szekérrel utaz-
nánk Budára. 10 napig eltar-
tana az út a nemlétezõ autó-
pályán.

Józan ésszel viszont csak
egyetlen dologra lehet gondol-
ni: kell a pénz az államkasszá-
ba, s ezt be lehet hajtani.

Ezt kellene mondani, s
megértenénk.

A Jobbik zalaegerszegi
szervezete furcsa ötlettel állt
elõ: karácsony elõtt legyen in-
gyenes a parkolás Zalaeger-
szeg belvárosában. A közgyû-
lés végül is egy áthidaló meg-
oldással támogatta az ötletet.
Mint zalaegerszegi születésû,
zalaegerszegi állampolgárnak,
zalaegerszegi adófizetõnek,
hosszú évek óta a legmagasabb
parkolási díjövezetben bérletet
váltó autósnak lenne azonban
egy-két észrevételem:

Zalaegerszegen évek óta
csökken a belvárosi parkolóhe-
lyek száma azok részére, akik a
Parkológazdánál váltják meg a
havi 10 ezer forinthoz közelítõ
bérletüket. Magánkézbe került
ugyanis a Csipke Parkolóház,
az Iskolaközben lévõ és a Zsi-
nagóga melletti parkoló. Oda
nem érvényes ez a bérlet.

A Parkológazda által ki-
bocsátott bérlet ára minden
évben nõ, a parkolóterület
nagysága csökken.

A Széchenyi (Centrum)
téren és környékén parkoló
autók jelentõs része nem ren-
delkezik bérlettel, vagy jeggyel.
Az ott parkoló autók gazdáit
nem meri bírságolni az, akinek
kötelessége lenne. A rendõrök
sem intézkednek általában.

Ezek után kérdezem a
Jobbik zalaegerszegi szerveze-
tétõl és a közgyûlés tagjaitól:
nem kellene tenni valamit eb-
ben a kérdésben? Vagy a közel
10 ezer forintos parkoló bér-
lettel állítsuk le kocsinkat Zala-
besenyõben, esetleg Ságodban?

Várom válaszukat, áldott
karácsonyt és boldog új évet
kívánva:

Ekler Elemér

Napirend elõtt...

– Ne kezdd nekem a szétdobált zokniimmal! Elég lesz,
amit a parlamentben kapok!...
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Tréning

– Értsd meg, Emõke, kell egy kis gyakorlás, amíg harapós
ellenzéki képviselõbõl átlényegülök jóságos Télapóvá!...
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december 15.

Péterfai János és családja

január 20.
Jött éve csodáknak …

Rajnai Miklós és családja

február 3.

Rajnai Miklós és Kiss
László családja

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Bánffy Miklós-díjas bölcsész

A karácsony elõtti és utáni hagyományok
néplélek-kutató

vetítettképes elõadása
Az est házigazdája:

18.00 -
(P) mûvészettörténész vetítettképes

elõadása
*** A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen

emberi tettek elismerése: ! ***
Az est házigazdája: ,
valamint az YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA

18.00 Bemutatkozik a ZALATÁJ Kiadó és szerkesztõsége
(P) Vendégünk: újságíró és lapkiadó

A rendezvény házigazdái:

Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül!
- 06-30-5523388

:
Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)

AGYAR ÛVELTSÉG INCSESTÁRA ABADEGYETEM

A MAGYAR KARÁCSONYI KÖR A

Molnár V. József

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
ATILLA ÉBRESZTÉSE
Pap Gábor

PAJZSRA EMELÉS

A VIDÉKI ÚJSÁGÍRÁS MA ZALÁBAN

Ekler Elemér

Rajnai Miklós

(
******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
M M K SZ

18.00
Csütörtök! KERECSENY - KARÁCSONY

RÉGISÉGBEN

rajnai.miklos@upcmail.hu
Helyszín Halis István Városi Könyvtár

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves

családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.

agyar ûveltség incsestára
abadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Nagykanizsa

2011 2012/ .
M M K

Sz

*** ***

„A globalizmus pénzural-
mi rendszerét felváltó termé-
szetes gazdasági rendszer csak
a természetes személyhez kö-
tõdõ, a teljesítményét tükrözõ
és a többi ember iránti felelõs-

Az emberiség jövõje egy új pénzrendszertõl függ

séggel megterhelt magántulaj-
donon alapulhat.„

Magyar Mûveltség Kin-
csestára Szabadegyetem

dr. Drábik János
Szabad Európa Rá-

A
ven-

dége volt
közíró, a

dió
Nagykanizsán

Halis István Városi Könyv-
tárban

Rajnai Miklós

Rózsás János

Keserû if-
júság

nyugdíjas szerkesztõje no-
vember 25-én ,
a

. Az érdeklõdésre jel-
lemzõ, hogy sokan nem fértek
be az elõadóterembe, többek-
nek nem jutott szék, ezért a
szabadegyetem szervezõi elné-
zést kérnek – mondta el la-
punknak Bánffy
Miklós-díjas bölcsész, a szabad-
egyetem fõszervezõje.

Az elõadó külön köszöntöt-
te írót és fel-
idézte, hogy 1989-ben a Sza-
bad Európa Rádióban 52 rész-
letben felolvasták a

kéziratát. Dr. Drábik Já-
nos elõadásának elsõ felében a
nemzetközi magánbirodalmak-
ról, majd a bankrendszerekrõl,
a végén a nemzetállamok helyi
pénz bevezetésének lehetõsé-
gérõl beszélt. A nagy összefüg-
gések után a helyi pénzek mû-
ködését elemezte és beszámolt
arról, hogy magyar viszonylat-
ban miképpen lehetne beve-
zetni az önálló helyi pénzt,
ami az itt élõ magyar emberek
érdekeit képviselné! Zseniális
elképzelés a „fehérpénz” mû-
ködését biztosító cseremunka
és cserekereskedelem-hálózat
kialakítása, úgy, hogy a jogi
környezetbe beleilleszthetõ.

A jelenlegi magyar viszo-
nyokat érintve elmondta, hogy
az elmúlt egy évet értékelve
javult az ország költségvetési
és gazdálkodási helyzete, de
sok vonatkozásban más lehetõ-
ségeket kellett volna megvaló-
sítani. Ezek:

1. A magánnyugdíjból be-
folyt összeget (3.000 milliárd
forint) nem az adósság törlesz-
tésbe kellett volna befizetni,
hanem mûködõ tõkébe kellett
volna bepumpálni.

– Az ipar és a mezõgazda-
ság fejlesztésével együtt a cél-
tudatos és tervezett szakkép-
zés fejlesztése az ország fel-
emelkedésének kulcsa.

– Az értéktermelõ folyama-
tok magyar érdekeltséget szol-
gáló hálózatának kiterjesztése
és a legoptimálisabb mûköd-
tetése a cserekereskedelem és
az értékarányos cseremunka
rendszere!

2. Az államnak nem szabad
engedni a magyar családok
kilakoltatását, mert pótolhatat-
lan anyagi, emberi és morális
veszteséget okoz!

Véleménye szerint a deviza-
hiteleseket ebbõl az adósság-
csapdából ki kell menekíteni
és nem szabad engedni a ban-
kok nyomásának.

3. Hazánkban a valóságos
tudásnak, az értékteremtõ mun-
kának és az emberi tisztesség-
nek vissza kell adni a rangját
és a megbecsülését a nemzeti
közösségen belül!

– Természetes, hogy a veze-
tõ „elitnek” ebben példát kell
mutatni és a médiumokat is
ebbe az irányba kell terelni.

A magyar közösség számá-
ra van kiút a világgazdasági
válságban is, hiszen közös a
sorsunk és az egymás iránti
felelõsségünk – hangsúlyozta
az elõadó.

Dr. Drábik János elõadása megtöltötte a könyvtár elõadótermét.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Érdeklõdni: 30/478-6485

Disznók elõjegyezhetõk

Négyesmentes állományból,

kitûnõ húsfajta

25-35 kg-os süldõk

eladók:

Zalaszentiván

550 Ft/kg

A
gyak-

ran szervez összejövetelt a me-
gye településvezetõinek, hogy
azok tisztább képet kapjanak a
változásokról, elmondhassák ész-
revételeiket. December 1-jén a

faluház adott ott-
hont egy ilyen tanácskozásnak.

a falu polgár-
mestere leszögezte, hogy jó le-
hetõség ez a változásokkal kap-
csolatos információszerzésre.

a ZMKI igaz-
gatója elmondta, hogy a há-
rom éve indult sorozatot –
melynek célja a helyi közössé-
gek megerõsítése – évrõl-évre
nagy érdeklõdés kíséri.

a megyegyûlés alelnöke
nyitóbeszédében összefogásra
buzdított, hiszen a csökkenõ
gyereklétszám, az elöregedõ
falvak miatt a körjegyzõségek
jelenthetik az intézmények
fennmaradásának zálogát.

kormánymeg-
bízott, a Zala Megyei Kormány-
hivatal vezetõje kitért a 2010
tavaszán örökölt helyzetre,
amikor egy kaotikus közigaz-
gatású rossz államot kellett át-
vennie a mostani vezetésnek.
Ebbõl a helyzetbõl csak haté-
kony átalakítással lehet kijutni.
Az ún. „Jó Állam” fejlesztési
koncepció a nagy reformprog-
ramok, így az ÚMVP, Széll Kál-
mán Terv, Új Széchenyi Terv,
Nemzeti Reformprogram mel-
lett igazságszolgáltatási, önkor-
mányzati és közigazgatási re-
formot jelent. Ez utóbbit a Ma-
gyary Program végrehajtásával
lehet megvalósítani, ami nem
más, mint az egész közigazga-
tás fejlesztése. Ennek része-
ként már mûködnek a kor-
mányhivatalok, kormányabla-
kok, 2012 elsõ napjától pedig a

Zala Megyei Közmûvelõ-
dési Intézmény (ZMKI)

nagylengyeli

Scheiber Ildikó,

Konczér Katalin,

Dr. Pál
Attila,

Rigó Csaba

Merre tovább közigazgatás?
Hasznos fórum Nagylengyelben

megyei önkormányzatok egyes
feladatait, vagyonát a kormány-
hivatal mellé rendelt Megyei
Intézményfenntartó Központ
(MIK) veszi át. 2012. július el-
sejével megtörténhet az új köz-
igazgatási területek kijelölése,
a járási hivatalok felállítása.
2013. december 31. után pedig
tovább szélesedik a kormány-
ablakok mûködése.

– Állampolgár a kormány-
ablaktól nem távozhat dolgavé-
gezetlenül. Minden jövendõ-
beli járási székhelyen lesz kor-
mányablak, indokolt esetben
más településen is. Szeretnénk
egyszerûsíteni többek között
az építésügyi, földhivatali ügy-
intézést, információhoz jutást.
A munkahelyteremtõ ügyinté-
zések pedig soron kívül tör-
ténhetnek – tájékoztatott Rigó
Csaba, aki ismertette a hivata-
lok feladatait, társadalmi szere-
pét is. 2012-ben is mûködik az
államigazgatási szervek koor-
dináló testületeként a Zala Me-
gyei Államigazgatási Kollégi-
um, a katasztrófavédelem te-
rületén pedig változás lesz, hi-
szen a Megyei Védelmi Bizott-
ságot a kormánymegbízott fog-
ja vezetni.

országgyûlési
képviselõ, polgár-
mestere kifejtette, hogy a fal-
vak vezetõi a lehetõségekhez
mérten mindent megtesznek a
településekért, de az állam-
adósság csökkentéséhez vál-
toztatások szükségesek.

A tájékoztató elõadás során
szóba kerültek a polgármesteri
fizetések, melyek a települések
lélekszámához mérten alakul-
tak. Így az 500 fõ alatti telepü-
lések vezetõi bruttó 150 ezer,
az 501 és 1500 közötti telepü-
lések polgármesterei bruttó

Vigh László
Felsõrajk

300 ezer, az 1501 és 10.000 kö-
zötti lélekszámú település ve-
zetõi pedig bruttó 450 ezer fo-
rintot vihetnek haza, melyhez
százalékos költségtérítés is el-
számolható. Felvetõdött a kör-
jegyzõ kijelölésének joga, a
polgármesteri hivatal névválto-
zása. Szó esett arról is, hogy
hány település, illetve össze-
vont lélekszám szükséges a
körjegyzõségbe tömörüléshez.
Vigh László ezzel kapcsolatban
megemlítette, hogy céljuk to-
vább csökkenteni a lélekszám
határát 2000-rõl 1500-ra, s ötre
szûkíteni a települések számát.
Rigó Csaba mindehhez hozzá-
tette: jelenleg 82 polgármester
ül a Parlamentben, 2014-tõl er-
re már nem lesz lehetõség. A
járásokról még nem született
döntés. A járási székhelyek és
határok kialakításakor alapos,
mindenre kiterjedõ vizsgálat
alapján dönt majd a kormány.

, Keszthely
vezetõje az új, polgármesterek
nélküli Parlamentben az ön-
kormányzatok érdekképvisele-
te felõl érdeklõdött, és az in-
tézményeknek inkább több tá-
mogatást, mintsem megyei irá-
nyítást javasolt.

, körjegyzõje ag-
godalmát fejezte ki, hogy adott
esetben két társulásban levõ
település különbözõ képvise-
lõkhöz tartozhat, s hogy a lét-
számhatárok helyett inkább a
feladatkörök alapján való cso-
portosulást látná ésszerûbb-
nek. a
földhivatal képviseletében vá-
laszolt a rendezetlen termõ-
földek, külterületek kérdésé-
ben, kihangsúlyozta, hogy
nem céljuk minden esetben

Ruzsics Ferenc

Pappné Varga
Angéla Tófej

Dr. Mészáros Levente

bírságolni, különösen nem, ha
a tulajdonos magatehetetlen.

, a kormányhi-
vatal Törvényességi Ellenõrzé-
si és Felügyeleti Fõosztályának
vezetõje a polgármesteri illet-
ménnyel, kötelezõ feladatok-
kal, iskoláztatással, hivatali lét-
számleépítéssel kapcsolatos
kérdésekre válaszolt. Elhang-
zott, hogy körjegyzõ-választás-
nál a nagyobb lélekszámú te-
lepülések vezetõinek szavazata
súlyozottabban számít majd.

, pol-
gármestere kifejtette, hogy a
település jelenleg központi
szerepet vállal a környéken,
melyet nem szeretne elveszí-
teni, így többek között az isko-
lát is megtartaná.

képviseletében
elmondta, hogy térségük egy
intézménye sem szeretne „ál-
lami gondozásba” kerülni, így
a döntés meghozatalának kö-
rülményei érdekelték.

, polgár-
mestere a határozat életbelé-
pésének ideje felõl érdek-
lõdött.

Válaszában Vigh László ki-
fejtette, hogy a törvényekrõl a
fórum idõpontjában is vitáz-
nak, melynek eredményét
mindenki idõben megtudja.
Törvény mondja ki, hogy mi-
elõtt az intézmények átvételé-
rõl döntés születne, a vélemé-
nyüket ki kell kérni. A lélek-
számmal kapcsolatban pedig
valahol meg kell húzni a ha-
tárt, de akad, ahol például 30
fõn múlik a 2000-es lakosszám.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Dr. Sipos János

Farkas Zsolt Sümegcsehi

Németh Gé-
za, Becsehely

Sifter
Péter Nagykapornak

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

Sok információval gazdagodtak a polgármesterek.



10 2011. december 15.Zalatáj

TV- és híradástechnikai

Szerviz
- TV javítás
- DIGI TV zalaegerszegi
forgalmazója

- Mindig TV - 7 digitális
csatorna havidíj nélkül!

- Távirányítók forgalmazása
- Digitális mûholdas
televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31.
Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599
E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

- TV javítás
- DIGI TV zalaegerszegi

forgalmazója
- Mindig TV - 7 digitális
csatorna havidíj nélkül!

- Távirányítók forgalmazása
- Digitális mûholdas

televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31.
Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599
E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

TV- és Híradástechnikai

Szerviz

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

Az hada-
kozott. A miniszterelnök meg-
fogalmazása szerint szabadság-
harcot folytatott a kabinet.
Küzdött a minden romlás ere-
dõjét indukálni vélt nemzetek
fölötti pénzkirályság, az

ellen.
több ízben

kinyilatkoztatta ország-világ
elõtt, hogy Magyarországnak
nincs szüksége a

gyámolítására, az
ország képes a piacokról fi-
nanszírozni mûködését, illetve
meg tud felelni nemzetközi
kötelezettségeinek is.

Így volt ez alig egy-két hét
elõtt is még, aztán drámai erõ-
vel hatott a hír, hogy a magyar
kormány tárgyalásokat kezd az
IMF-fel. Ami azt illeti, a kabinet

Orbán-kormány

IMF
(International Monetary Fund)

Orbán Viktor

Nemzetközi
Valutaalap

Szél ellen nem lehet?

gazdaságpolitikája addig is az
ellenzék állandó össztüzében
volt, az úgynevezett nem orto-
dox, különutas politizálás szál-
ka volt a parlament vala-
mennyi ellenzéki frakciójának
szemében.

A tárgyalások felvételének
bejelentése részükrõl egyértel-
mûsítette a kormány gazdaság-
politikájának – számtalan par-
lamenti felszólalásban vizio-
nált – csõdjét. Lássuk be: a
történések a huhogókat lát-
szanak igazolni. A fennhangon
meghirdetett szabadságharc
elbukni látszik.

A kormány kénytelen volt
visszavenni abból a retorikai
attakból, amivel korábban bom-
bázta a Valutaalapot. Bár kom-
munikációs szinten kacska-
ringós megfogalmazások lát-

nak napvilágot az IMF-tár-
gyalások céljáról, metodikájá-
ról, de a lényeget tekintve az
tûnik igazolódni, hogy a pénz-
ügyi hatalmasságokat nem le-
het különutas elgondolásokkal
taccsra tenni. A túlhatalom
óriási a világot mozgató mone-
táris gólem és a vele szem-
beszegülni szándékozó nem-
zetközpontú gondolkodás kö-
zött. Természetesen az elõbbi
javára.

Ismerjük a régi mondást:
„Szél ellen nem lehet pisálni.”
Orbán legalább megpróbálta…

f.l.

Orbán legalább megpróbálta…

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Csendes kistelepülésre,
vezetett utunk, mikor

a zenekar éneke-
sét, basszusgitárosát, közkele-
tûbb szóval frontemberét,

kerestük. A ci-
vilben polgármesterként tevé-
kenykedõ, valamint a népszerû
buli zenekar, a együttes
oszlopos tagjaként is ismert
zenész otthonában fogadott
minket. Az interjú apropója
pedig nem kisebb dolog, mint
az, hogy a zenekar idén ün-
nepli tízéves jubileumát. Az év-
fordulós koncertre
került sor. A térségi központ
õszi családi fesztiválja jó válasz-
tásnak tûnt a magát kisszigeti-
nek valló zenekar fellépéséhez.

– Saját magunk szórakozta-
tására indult a zenélés tíz éve,
Muraszemenyén a kiskocsmá-
ban, innen a nevünk is –
kezdte Böröcz Roland –, de
aztán gondoltuk, hogy többre
vagyunk hivatottak. Csatlako-
zott Antal Péter gitáros és Pa-
csa András billentyûs, és már
össze is állt a zenekar. 2004-ig
csak feldolgozásokat játszot-
tunk, nem voltak saját dalaink.
Ekkor indultunk egy tehetség-
kutató versenyen, amire meg-
született a Most élj címû da-
lunk és ezzel el is hoztuk az
elsõ díjat.

A „pozitív pofon” után egy-
re több saját dal született Kocs-
mazaj stílusban és egyre több
fellépés-bejegyzéssel gazdago-
dott a zenekar naptára.

– Nagyon büszke vagyok
arra, hogy olyan rendezvénye-
ken is zenélhettünk, mint az
EFOTT, a Kaposvári és Pécsi
Egyetemi Napok és háromszor
képviseltük Magyarországot
Csáktornyán egy tehetségkuta-
tón, ahol kétszer választottak
meg a legjobb zenekarnak.
Persze javarészt regionális szin-
ten, a Dunántúlon ismernek
minket, de vannak szimpati-
zánsaink országszerte, akikhez
az internet segítségével jut el a
muzsikánk.

A Kocsmazaj egyik legna-
gyobb sikere egy fellépés a
Kiscsillag együttes elõzeneka-
raként, ám itt nem áll meg a
történet, hiszen 2012-re is kap-
tak két ilyen lehetõséget. Lo-
vasi András zenekara elismerõ,
pozitív kritikával illette a zalai
csapatot. Legutóbb pedig az
egyik bulvárlapban megjelent
riportot követõen az RTL Klub
kereste meg a csapatot azzal,

Kis-
szigetre

Kocsmazaj

Bö-
röcz Rolandot

Delta

Lentiben

– Kezdjük az elbeszélést
visszatekintéssel….

Tíz éve szól a Kocsmazaj
hogy a jövõ évi Csillag születik
címû tehetségkutató mûsoruk-
ban mutassák meg magukat,
zenéjüket.

Azt a zenekart, amely tíz-
éves fennállása alatt több tagot
is „elfogyasztott”.

– Sikerünkhöz többen is
hozzájárultak hangjukkal és
hangszerükkel. Bogdán Noémi
énekesnõ kilenc évig volt tagja
a zenekarnak. Jelenleg is gi-
táros Antal Péter, Pacsa András
a billentyûkért felel és Ipcsics
Aladin a dobosunk. Sokat segít
nekünk még Tüske Adrián,
mint a producerünk. Neki kö-
szönhetjük a Neo FM fellépést
is. A Lali király mûsorba ké-
szítettünk egy szignált, szám-
talan más zenekar mellett, és
az általunk írtat játszották leg-
többet és találták legjobbnak –
mondta Roland büszkén.

– Tõlem származnak. Érzé-
sek, impulzusok után jönnek,
kelnek életre, élethelyzetekrõl
szólnak. Elviszem próbára, mi-
kor már majdnem kész, ott
mindenki hozzáteszi a maga
részét, a végsõ döntés az enyém.
Nem egyszerû, semmitmondó
szövegek, minden dalnak van
mondanivalója, gondolatokat
rejtenek, amik mindenkinek
mást jelentenek.

A zenekar eddig két na-
gyobb költségvetésû klipet ké-
szített a Hello és a Szeretni

– Hogyan születnek a Kocs-
mazaj dalok?

volna jó számokhoz. 2005-ben
saját gondozásban jelent meg
lemezük, majd 2006-ban a Ká-
vé, kóla, ásványvíz hanghordo-
zó. Ezen olyan dalok szere-
pelnek, amiket játszik az MR-2
rádió és tehetségkutatón is
felléptek velük.

– Lemezkiadásra nem fek-
tetünk nagy hangsúlyt – fûzte
hozzá Roland –, nem térül
meg a költsége. A különbözõ
internetes zenei oldalakra sze-
retnénk felkerülni a dalokkal
és ezúton eljuttatni, elérhetõ-
vé tenni a hallgatóság számára.

– Sosem merült fel a tíz év
alatt, hogy ne csináljuk. Min-
dig volt valamilyen plusz lö-
kés, ami továbbvitte a folyama-

– Mi a titok? Hogyan ma-
rad fenn egy zenekar vidéken
és lesz sikeres?

tot. Megvolt és mûködött köz-
tünk a kommunikáció, a biza-
lom egymással szemben és
megvolt irányomba is. Aki ezt
nem adta meg, elhagyta az
együttest. Szeretnénk folytat-
ni, megmutatni mi van még
bennünk. Hobbizenekarként
indultunk, de komolyan vesz-
szük a zenélést, így akarjuk
csinálni. Budapesten közelebb
lennénk úgymond a tûzhöz,
ezért is vállaljuk, hogy hetente
játszunk a fõvárosban és majd
elválik, hogy ez mennyire jön
be, mennyire lesz érdemes
bevállalni.

– Minél több fellépéssel és
klippel egy zenei csatornán.
Ezt a mûfajt egoizmus nélkül
csinálni nem lehet.

– Mivel lennél elégedett tíz
év múlva?

Hobbizenekarként indultak, de komolyan veszik a zenélést.
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Jövõre lesz 10 éve annak,
hogy bajnokságot nyert a

Noha az utódok gyaláza-
tosan szerepelnek a 2011/12-
es bajnokságban, mégis jó ér-
zés felidézni az egy évtized-
del ezelõtti sikertörténetet.

Ebben segít a
címû kötet, amely szám-

talan riporttal, fotóval, statisz-
tikai adattal állít emléket az
elsõ, s mindmáig utolsó élvo-
nalbeli aranyéremnek.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünk ügyfélszolgá-
lati irodájában (Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4. 1. em. 25.), vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 2.500Ft.

Érdeklõdni lehet:
telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
mobil: 30/378-4465,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ZTE
NB I-es labdarúgó csapata.

Megkoro-
názva

Múltidézõ
karácsonyra

Recesszió

– Tavaly még ezüst öngyújtót kapott tõlem Norbi, az idén
csak egy garnitúra alsógatyát a kínairól...
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Lumpenéknél

– Tudja, szomszéd, nálunk karácsonykor is praktikus
ajándék a szokás.
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HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937.
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj
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Talán váratlanul, de az élen
telel a megyei elsõ osztályban
vitézkedõ

csapata az utolsó
fordulóban 4-1-re nyert a

ellen, s mivel az
döntetlent

játszott, így a kisváros együt-
tese az élre ugrott és onnan
várja tavaszi folytatást. Elõzõ
számunkban már gyorsértéke-
lésre kértük a csapat edzõjét,
most bõvebben taglaljuk az
õszt és a további esélyeket:

– A nyár végén 4 játéko-
sunk távozott, akiket pótolni
kellett. Jól sikerültek az igazo-
lások, s úgy számoltunk a baj-
nokság elején, hogy mivel erõs
a mezõny, így jó lenne az elsõ
hatba kerülni. Nem tudtuk elõ-
re, hogy milyen lesz a csapat,
de az 5-6. forduló után láttuk,
hogy viszonylag jó erõt kép-
viselünk. Beszélgettünk róla,
hogy milyen jó lenne elérni a
dobogót, aztán így alakult. Jó
az edzéslátogatottság, a csapat-

Zalalövõi TK. Ost-
rom János

Mik-
lósfa And-
ráshida Lentiben

– Hogyan értékelnék az
õszt, meglepetés-e az elsõ hely?

Kitört a zalalövõi futball-láz
Õszi bajnokként várják a tavaszt

szerkezethez megtaláltuk posz-
tonként a megfelelõ embere-
ket, de legnagyobb erõnk a
csapategységben van. Legtöbb
játékosunk 20-26 éves, akik a

pályán kívül is haverok. Ennek
legjobb példája, hogy a napok-
ban szerveztünk egy Mikulás-
felvonulást, ahol 16-17 csapat-
tag is beöltözött, és együtt
mentünk a családjainkhoz,
szurkolókhoz.

– Valóban, voltunk egy-két-
szer elsõk, aztán az utolsó 6
fordulóban négy rangadó volt.
Csesztregen és Andráshidán
egyaránt 1-0-ra kaptunk ki, itt-
hon tudtunk nyerni a Teskánd
és a Gellénháza ellen, a végén
pedig kötelezõ volt Semjén-
házán és itthon a Miklósfa el-
len nyerni. Az Andráshida el-
leni mérkõzés 6 pontos talál-
kozó volt, ami után õk vezették
a tabellát. Ha buktunk volna az
utolsó fordulóban, akkor ne-
gyedik helyen is zárhattunk
volna. Az Andráshida Lentiben
döntetlent játszott, így mi vé-
geztünk az élen.

– A rangadók mind nehe-
zek voltak, így már az elsõ for-
dulóban a Zalaszentgrót, majd
a Csesztreg, a Lenti, az And-
ráshida és a Teskánd ellen. A
mi szempontunkból kedvezõ a
sorsolás, így tavasszal az elsõ
hat helyzettbõl négyet itthon
fogadunk. Tavaly október 20-a
óta nem kaptunk ki hazai pá-
lyán, ami jó elõjel a tavaszra
nézve. A fiúk is kértek, hogy

– Az õsszel állt többször is
a csapat az elsõ helyen…

– Melyik mérkõzés volt a
legnehezebb a szezonban?

korán kezdjük el az alapozást,
hogy jól indítsuk a tavaszt.

– Kint futunk, bent moz-
gunk, hogy kíméljük a pályát,
az edzõmérkõzéseket pedig
jórészt a mûfüves pályán játsz-
szuk Egerszegen. Egy csatárt
és egy középpályást szeret-
nénk igazolni, akiket már ko-
rábban igazolt egerszegi játé-
kosaink révén ismerünk. Lé-
nyeges szempont, hogy ne
hozzunk idegeneket, fontos a
csapatszellem, hiszen eddig
sem voltak nálunk klikkek.

– Inkább azt mondanám,
hogy a legjobb eredményt sze-
retnénk elérni, s kérdés, hogy
ez mire lesz elég, hiszen a
riválisaink már most erõsöd-
tek. Bizakodóak vagyunk, hi-
szen a tavaszunk mindig jobb
szokott lenni, mint az õsz.

– A jó eredményeknek kö-
szönhetõen sok vállalkozó mel-
lénk ált, akiknek ezúton is
köszönjük a segítségét. Szurko-
lóink idegenbe is sokan elkí-
sérnek bennünket, talán lehet
azt mondani, hogy futball-láz
van most Zalalövõn.

– Hogyan edzenek télen?
Várható-e mozgás a játékos-
keretben?

– Ki lehet mondani, hogy
a csapat célja a bajnokság
megnyerése?

– Mennyire népszerû a
csapat a támogatók és a
szurkolók körében?

Pataki Balázs

Állnak (balról): Galambos Bertalan, Kövesi János kapusedzõ, Nagy Zoltán Gyula, Horváth
Péter, Kósik Milán, Ostrom János vezetõedzõ, Horváth Gergely, Nagy Ádám, Erdei Gergely,
Gál Tibor, Györkös Gyula. Guggolnak (balról): Pásztor Tamás, Zelkó Miklós, Wolf Ábel, Kaszás
Ferenc, Flander Dávid, Boros Albert, Csáki József, Járfás Szilárd, Hozbor László.

A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!
Amit kínálunk:

gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna

Aki legalább napi 3 gyógykezelést vesz igénybe,
azok részére

biztosítunk!(Bremer 3000)
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉST

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja!

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosához:
Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!

www.lentifurdo.hu



Tavaly volt 90 éves Zala megye legnépszerûbb sport-
egyesülete. Akarattal sem lehetett volna nagyobb csend-
del „adózni” a fennállás kilenc évtizedének, mint ahogy
ez spontán sikerült.

Múltidézésünk nem öncélú. Egyrészt emléket szeret-
nénk állítani azoknak, akiknek köszönhetõ, hogy a mai
nap még egyáltalán -rõl lehet beszélni. Emléket állí-
tani még akkor is, ha ez azoknak nem jutott eszébe, akik
ma a ZTE-bõl, s nem a ZTE-ért élnek.

Furcsa világban élünk. Az igazi értékeken csak moso-
lyognak a XXI. századi percemberek. Pedig ezek nélkül
ma nem lennének ott, ahol vannak…

ZTE
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Elfeledett évforduló (11.)

Ha a kosárlabda sportág
nõi szakágának zalaegerszegi
történetével szeretnénk megis-
mertetni olvasóinkat, igencsak
nehéz feladatra vállalkozunk.
Számos klub nevéhez köthetõ
e játék az elmúlt évszázad kö-

zepén a megyeszékhelyen, de
sorozatunkban a ZTE-re kell
összpontosítanunk. Velük kap-
csolatban 1971-ben kezdõdik
az „idõszámítás”, de nem sza-
bad elfeledkezni az elõdökrõl,
a riválisokról.

Mint említettem, a kezdeti
idõszakban több nõi csapat is
szerepelt egymás mellett, vagy
után Zalaegerszegen. Segítsé-
gül hívtam 2000-
ben született szakdolgozatát, aki
a zalaegerszegi nõi kosárlab-
dázás történetét dolgozta fel.
Ebben szerepel, hogy a II. vi-
lágháború után a

után kezdett el
foglalkozni a sportággal, külö-
nösképpen a leánycsapattal.

Szász Edina

Zrínyi-gim-
náziumban Ostoros Károly

Száraz István

Zalaegerszegi Lokomotív,
Zalaegerszegi Pedagógus, Za-
la Megyei Torna Egylet, Zala-
egerszegi Építõk, Zalaegersze-
gi Vörös Meteor, Zalaegerszegi
Bástya, Zalaegerszegi Dózsa,
Zalaegerszegi Törekvés, Zala-
egerszegi MÁV Olg. SK, Zala-
egerszegi Ruhagyár, Zala-
egerszegi Elõre, Z. Volán Me-
dosz.

Raffai
Imre

Szakony, Kamondi
Czainkóné, Balaskó, Pajor, Pi-
teczky, Tóth, Imre J., Zaják, Eger-
völgyi, Barta, Kovács, Varga.

Ugye hosszú a lista,
ennyi nõi kosárlabda-csapat
képviselte több-kevesebb si-
kerrel Zalaegerszeget ezekben
az években.

1971-ben a Zalaegerszegi
Dózsa kiesett az NB II-bõl.
Miután az NB III-ban való in-
dulás költsége szinte azonos
volt, mint a korábbi költség-
vetés, a belügyi klub megszün-
tette szakosztályát. A szabaddá
vált játékosokból a ZTE meg-
alakította nõi csapatát, s

edzõ vezetésével elindult
az NB III-as bajnokságban.

A bemutatkozás nagysze-
rûen sikerült, hiszen pontvesz-
teség nélkül lett bajnok a ZTE
nõi kosárlabda-csapata. Idéz-
zük fel az akkori fõsze-
replõket!

Az 1972/73-as bajnokság-
ban az újonc ZTE célja a meg-
kapaszkodás volt. Ezt sikere-
sen teljesítette, hiszen a negye-
dik helyen végzett. A csapat
gerincét tapasztalt játékosok
alkották, de Raffai Imre jó
érzékkel épített be fiatalokat,
akik közül Piteczky Erzsébet
tagja lett az utánpótlás váloga-
tott keretének.

Ha a zalaegerszegi nõi ko-
sárlabdázás történetérõl írunk,
sok játékos nevét kell megem-
líteni. Az elõbb idézett idõ-
szakból azonban három nevet
feltétlenül ki kell emelni.
Mindhárman több egyesület-
ben játszottak, a közös nevezõ
a ZTE-ben eltöltött idõszak.
Szakony Judit, és

sok-sok szállal
kötõdött az egyesülethez.

Szakony Judit több egersze-
gi klubban is szerepelt. A

Révai Mária
Varga Miklósné

A Z. Vörös Meteor az 50-es évek elején.

A Dózsa-kisstadion építésébõl is kivették a részüket a játé-
kosok. Elõl Szakony Judit, mögötte Tóth Ágnes, Révai Mária
és Gombás Mária.

Mérkõzés a Jákum utcai pályán.
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Lapunk legközelebbi
száma

2012. január 19-én
jelenik meg.

A ZTE színe az 1920-as
alakuláskor fekete-fehér volt,
ezt váltotta a zöld-fehér.

A mai kék-fehér szín-
összeállítás a Zalaegersze-
gi Építõkkel történt fúzió
„öröksége”.

Címerszínek
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Zalaegerszegi Dózsa játékosa-
ként súlyos sérülést szenve-
dett, amit a lila-fehérek nem is
tudtak kiheverni, hiszen kulcs-
játékosuk nélkül kiestek az NB
II-bõl. Szakony Judit a ZTE-ben

folytatta, majd ott is fejezte be
játékospályafutását.

– Utána – mint aktív peda-
gógus – edzõként szolgáltam a
sportágat a dr. Mezõ Ferenc
Sportiskolánál és a ZTE-nél.

Felsorolni is nehéz, hogy hány
tehetséges fiatal fordult meg
nálam, a teljesség igénye nél-
kül említem

Pi-
teczky Erzsébet,
(aki késõbb olimpikon atléta
lett – E.E.) nevét. 2000-ben az-
tán búcsút mondtam az edzõi
munkának is – mondja Sza-
kony Judit.

Varga Juditot említette az
elõbb Szakony Judit. A fiata-
lon, tragikus körülmények kö-
zött, autóbalesetben elhunyt
korosztályos válogatott irányí-
tó édesanyja, Varga Miklósné
szintén több egerszegi egyesü-
letben szerepelt. A ZTE-ben el-
töltött idõszak után a Z. Volán
MTE-hez igazolt, ott fejezte be
pályafutását.

– Az aktív évek után egy
ideig utolsó egyesületemnél az
utánpótlással foglalkoztam. Ma
már csak egyszerû szurkoló-
ként kapcsolódom szeretett

Varga Judit, Ger-
gály Ágnes, Szõke Ildikó,

Kozáry Ágnes

sportágamhoz – mondja Varga
Miklósné, akinek férjére, a Za-
laegerszegi Dózsa egykori ki-
váló védõjére, is nagy
szeretettel emlékeznek vissza
az egerszegi sportbarátok.

A trió harmadik tagja, Ré-
vai Mária nem kosárlabdázó-
nak született. Ahogy mondják,
az Isten is tornára teremtette.
Ez a szenvedély a mai napig
megmaradt. Ennek ellenére
„mellékesen” szinte valamennyi
egerszegi nõi kosárlabda-csa-
patban megfordult, természe-
tesen a ZTE-ben is.

– A kosárlabda és a torna
töltötte ki pedagógusi pálya-
futásomat is – mondja. – Ed-
zõként az iskolában, a Z.Volán-
nál és a ZTE utánpótlásánál
olyan neveltjeim voltak, mint

(a ZTE férfi-
csapatával kétszer nyert bajno-
ki címet – E.E.),

és .

A riportsorozat korábbi
részei olvashatók honlapun-
kon:

„Csimára”

Farkas Sándor

Baki Gergely,
Kerkai Mária, Selmeczi Zsu-
zsanna Sávoly Mária

E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu

Múltidézés (balról) Révai Máriával, Varga Miklósnéval és Szakony Judittal.

A Göcsej Kupán szereplõ ZTE (elsõ sor) 1972-ben. A felvétel
az egykori Dimitrov-iskola udvarán készült.

Az NB I-be jutott ZTE csapata. Állnak, balról: Vargáné, Paksa,
Hersits László edzõ, Szabóné Kaszper A., Koós, Kerkai.
Guggolnak: Kamondi, Hocz, Hersitsné, Badacsonyi és Fazekas.
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Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk vásárlóinknak, ügyfeleinknek!Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk vásárlóinknak, ügyfeleinknek!

December 8-án Zalaeger-
szegen, a Kamarák Házában
tartották a IV. Zala Megyei Ifjú-
sági és Sportkonferenciát, mely-
nek keretében a résztvevõk
elõször a megye parasportjá-
ról, a sportorvosi munkáról
hallottak elõadást, majd az ed-
zõi továbbképzés, doppingmen-
tes teljesítményfokozás, drog-

A mozgás és az ész összhatása
Jó tanulók, eredményes sportolók

prevenció volt a téma. Ezt kö-
vetõen a Megyeházán tartottak
ünnepséget Zala kiemelten tel-
jesítõ diákjainak. A Zala Me-
gyei Közgyûlés támogatásával
az elmúlt tanévben negyedik
alkalommal hirdette meg az
Oktatási, Sport és Ifjúsági Bi-
zottság a sportban és tanulás-
ban kiemelkedõ eredményeket

elérõk számára a Jó tanuló, jó
sportoló pályázatot.

, a köz-
gyûlés elnöke köszöntõjében
elmondta, hogy nyilván sok
munka és szenvedés rejlik
ezekben az eredményekben,
melyre a szülõk mellett a me-
gyei önkormányzat is büszke.

a közgyûlés

Manninger Jenõ

Pálinkás Róbert,

tagjaként megemlítette, hogy
évrõl évre többen pályáznak a
kiírásra, így egyre magasab-
bak a számított pontszámok.
Fontos döntésnek tartotta a
díj 2007-es megalapítását, me-
lyet a jövõben is megtar-
tanának.

Az idei évben 16 diákot
díjaztak:
úszó (N. Batthyány, Dél-zalai
Vízmû SE), tor-
nász (Z. Kertvárosi iskola),

vívó (N. Batthyány,
NTE 1866),

atléta (K. Csány-Szendrey
ÁMK), kö-
télugró, versenytáncos (N.
Batthyány, Szan-Dia FSC),

kötélugró, verseny-
táncos (N. Batthyány, Szan-Dia
FSC), asztali-
teniszezõ (Lenti Móricz Zs.),

kosárlabdázó (N.
Rozgonyi, Kanizsa DKK),

vívó (Z. Zrínyi, Balaton
Vívóklub), kosár-
labdázó (Z. Kertvárosi, ZTE
KK), atléta (Z.
Zrínyi, Zalaszám-ZAC),

atléta (Z. Zrínyi,
Zalaszám-ZAC),
kötélugró, versenytáncos (N.
Zrínyi, Szan-Dia FSC),

úszó (Z. Zrínyi,
ZÚK), atléta
(N. Körösi-Péterfy, Nagykani-
zsai Atlétikai Klub),

vívó (N. Batthyány, NTE
1866). Az elismerést kapott diá-
kok az év során mind a sport-
ban, mind a tanulásban ki-
emelkedõen teljesítettek, mind-
ezt országos tanulmányi és
sportági versenyek eredmé-
nyei is igazolják.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Abay Nemes Anna

Doffkay Eszter
Er-

dõs Gergely
Fodor Csenge Ré-

ka
Horváth Barbara

Hor-
váth Dóra

Horváth Rozália

Kardos Réka
Kiss

Gergõ
Nagy Botond

Némethy Zsófia
Pácso-

nyi Márton
Skanecz Sára

Szaba-
dos Réka

Varga Nikolett

Vernyel
Sára

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

A díjazottak a háttérben Manninger Jenõvel és Pálinkás Róberttel. A képrõl hiányzik Erdõs
Gergely és Kiss Gergõ.


