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Magyarország jövõje a tét!

Mára mintegy 2000 település hozott határozatot a kényszerbetelepítés ellen.
Vasárnap a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) „Október másodikán nemet mondunk” címmel rendezett konferenciát Budapesten. Szita
Károly, az MJVSZ elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott: Európa nem volt és nem
is lehetett kész arra, hogy egy
ekkora tömeget fogadjon, ráadásul ennek az emberáradatnak csaknem kétszerese jöhet
még a közeljövõben. A bevándorlók nem csak átmeneti
otthont keresnek, véglegesen
itt képzelik el jövõjüket. Egyúttal rámutatott, hogy az unió
vezetõi nem ismerték fel, vagy
nem akarták felismerni, a veszély „ordító jeleit”.
A szervezet elnöke jelezte:
mára mintegy 2000 település
hozott határozatot a kényszer-

betelepítés ellen, míg az Európai Unió álláspontja mit sem
változott. „Mintha Brüsszelben
nem észlelnék a beözönlõ
százezreket, a véres jeleneteket” – jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy az unió ezt nem
engedheti meg magának, ha
így tesz, biztos el fog bukni.
Végül arról beszélt, október 2-án nem a pártokról, hanem saját településünkrõl, magunkról, gyermekeinkrõl és
jövõnkrõl döntünk. Október 2.
nemzeti ügy – zárta beszédét
Szita Károly.
Magyarország, a magyar
nép jövõjérõl szól az október
2-i kvótanépszavazás – mutatott rá Simicskó István elõadásában. A honvédelmi miniszter kiemelte: a népszavazás tétje hosszú távon az, hogy
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megmarad-e a kultúránk, az
értékrendünk és az ezer éves
államiságunk.
Egyúttal arra kérte a településvezetõket, ösztönözzék az
embereket, hogy menjenek el
voksolni október 2-án, és szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítésre, mert tarthatatlan,
amit a brüsszeli bürokraták
ránk akarnak kényszeríteni.
Bakondi György arról beszélt, hogy az Európai Unióban a nemzetállamok védekezni kezdtek, szigorítják a
belépést, csökkentik a szociális juttatásokat, erõsítik a rendõrséget és a titkosszolgálatokat és lehetõséget biztosítanak
a hadsereg bevethetõségére.
Mindezt azért, mert a lakosság
már nem „kitörõ örömmel fogadja az érkezõ migránsokat” –
fûzte hozzá. A miniszterelnök
belbiztonsági
fõtanácsadója
hangsúlyozta: Európa belbiztonsági helyzete jelentõsen
romlott. Egyúttal jelezte: ha

egy ország vagy térség nem
tudja garantálni annak ellenõrzését, hogy kik léphetnek területére, akkor belbiztonságát
sem tudja garantálni.
Bakondi György kitért arra
is, hogy Magyarország mindig
biztosította a menedékkérelmek benyújtásának feltételeit.
Ugyanakkor közölte: nyitottak vagyunk arra, hogy segítsünk azoknak, akik valóban
menekültek, azonban a más
céllal érkezõk nem számíthatnak szolidaritásunkra.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint október 2-i
népszavazás arról is szól, hogy
az ország tekintetében felmérhetõ legyen és a kormányzat számára nyilvános legyen
az: „hol a legkisebb az ellenállás, mert ahol kevesen mennek el, vagy sok az igen, akkor
nyilván majd a betelepítés vonatkozásában, amikor kötelezõ
lesz, õk szívesebben látják
majd a migránsokat”.

Szita Károly: – Október 2-án nem a pártokról, hanem saját településünkrõl, magunkról, gyermekeinkrõl és jövõnkrõl döntünk.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazták
A Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál elismerése
bor fesztiváligazgatónak, valamennyi kollégájának, a közremûködõknek, a kiállítóknak, a fellépõknek, és mindazoknak, akik bármivel hoz-

zájárultak ehhez a szép sikerhez! – fogalmazott a kitüntetés kapcsán Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Határvadász-toborzó

Rangos elismerést kapott az egerszegi fesztivál.
Összesen 60 cég 66 terméke vehette át a 19. Magyar
Termék Nagydíj pályázat kitüntetéseit, a tanúsított minõség „útlevelét” a Magyar Gazdaság Ünnepén, a Parlament
Felsõházi Termében szeptember 6-án.
Az ünnepségen beszédet
mondott és a kitüntetéseket
átadta dr. Latorcai János, az
Országgyûlés alelnöke, Potápi
Árpád János a nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, Kara
Ákos infokommunikációért és
fogyasztóvédelemért felelõs államtitkár, valamint Keszthelyi
Nikoletta fogyasztóvédelemért
felelõs helyettes államtitkár.
Idén a kulturális események,
az innovatív szemlélet, a kreatív megoldások és a minõség
volt a pályázat fókuszában.
Idén 19. alkalommal hirdették ki a Magyar Termék Nagy-

díj pályázat gyõzteseit, amely
hazánk legrangosabb minõsítõ
rendszerévé vált, bizonyítva,
hogy a minõség hagyományt
teremtett. A Magyar Termék
Nagydíj pályázat kitüntetettjei
azon vállalkozások és személyek, akik tevékenysége vagy
megvalósított produktuma magas hozzáadott értéket képvisel kereskedelmi és társadalmi
tartalmában egyaránt, hozzájárulva egy erõsebb gazdaság
megvalósulásához. Ez az egyetlen nem szakma specifikus
tanúsító elismerés, melyre a
gazdaság egész területérõl, önkéntes, nyilvános pályázat útján lehet jelentkezni.
Az
ünnepségen Magyar
Termék Nagydíjban részesült a
Zalaegerszegi Vadpörkölt és
Borfesztivál - Zalai Teríték!
– Köszönöm a sok munkát és szervezést Tompa Gá-

Az Országos Rendõr-fõkapitányság az alábbi feltételek szerint pályázatot hirdetett a Készenléti Rendõrség
Határvadász Bevetési Osztályainak állományába járõrtárs beosztás betöltésére,
melyhez kapcsolódóan a határvadász-toborzó program is
kezdetét vette.
A pályázatra cselekvõképes, 18. életévüket betöltött,
a felvételi követelményeknek
megfelelõ magyar állampolgárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos idõtartamú
moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követõen –
sikeres vizsga esetén – õrjárõrtárs rész-szakképesítést

(OKJ 51 861 03) szereznek. A
résztvevõk a képzés elsõ két
hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második
hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a
Készenléti Rendõrség hivatásos állományába 12
hónap próbaidõ kikötésével
kerülnek kinevezésre.
Az érdeklõdõk, jelentkezõk további információkhoz
juthatnak, valamint a szükséges dokumentumokat letölthetik az alábbi elérhetõségen:
w w w. p o l i c e . h u / a - r e n d
orsegrol/hatarvadasz-kepzes
www.facebook.com/hatarva
daszkepzes
www.twitter.com/police_hu
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Szobortrió Egerszegen
A közelmúltban megrendezett zalaegerszegi fesztiválok
jellemzõje – azon túl, hogy
tartalmas kikapcsolódást jelentenek a helybelieknek, s a városba látogatóknak –, hogy
összekapcsolódnak egy-egy várospolitikai
rendezvénnyel,
vagy egy új köztéri szobor
átadásával.
A nemrég véget ért Zalaegerszegi Vadpörkölt és Bor
Fesztiválra mindkét dolog jellemzõ volt. Egyrészt megünnepelték az erdélyi Marosvásárhellyel kötött testvérvárosi
kapcsolat húszéves évfordulóját, másrészt felavatták Farkas
Ferenc Fiatalok címû szobrát a
Deák téren.
Egy újabb köztéri szoborral
gazdagodott a megyeszékhely.
Ez azért is örvendetes – noha
Zalaegerszeg sok ilyen alkotás-

sal rendelkezik –, mert a korábbi években sajnos nem gyarapodott ezek száma.
Tavaly aztán változott a
helyzet. 2015. május 15-én felavatták Farkas Ferenc Zalai
nemes címû alkotását a Dísz
téren.
Egy évvel késõbb, idén, május 3-án került sor a Munkácsydíjas Szabolcs Péter Sakkozók
címû szobrának felavatására,
ugyancsak a Dísz téren.
Most pedig, szeptember 2ától Farkas Ferenc újabb szobrában gyönyörködhetünk a
Deák téren. A Fiatalok címû
alkotás is dísze lett a városnak.
Alig valamivel több, mint
egy év – három új szobor.
S nem is akármilyenek.
Nem csak a két alkotó, hanem
a város is büszke lehet rájuk.
(e)

A Zalai nemes nyitotta a sort.

Szent Teréz…
– avagy az élete volt a csoda
Szeptember 4-én,
vasárnap több tízezer hívõ elõtt a vatikáni Szent Péter
téren Ferenc pápa
szentté avatta Teréz
anyát.
Immár Szent Kalkuttai Teréz élete
nem csak a katolikus
emberek elõtt ismert. Ha lenne egy
olyan felmérés, hogy Elment a legszegényebbek közé, hogy
a Nobel-békedíjasok segítsen.
között volt-e nála méltóbb erre
Jó lenne ma hallani a véaz elismerésre (1979-ben kap- leményét a világ egyik legnata meg), szerintem kevés ilyen gyobb problémájáról, a migdíjazottat tudnának mondani.
rációról. Mert azét, aki szepDe Teréz anya nem is mér- tember negyedikén õt szentté
hetõ össze a többi díjazottal.
avatta, már ismerjük.
Aki ismeri a boldoggá,
Teréz anyáról viszont azt
majd szentté avatás menetét, tudjuk, hogy elment a világ
tudja, hogy az eljárás során talán legnagyobb nyomorban
vannak meglehetõsen kemény élõ szerencsétlenei közé Kalfeltételek. Ilyen például az kuttába, hogy segítsen rajtuk.
eljárásban szereplõ személy- A Szeretet Misszionáriusai
hez köthetõ csodatétel. A szerzetesrendhez azóta ezrek
szentté történõ avatási eljá- csatlakoztak világszerte. S ott,
rás során egy halálos beteg- azokban az országokban seségben szenvedõ brazil mér- gítenek, ahol szükség van erre.
nök megmagyarázhatatlan gyóEz is egy út. Egy emberibb
gyulása volt Teréz anyához út, mint a migráció. De sokkal
kapcsolható.
nehezebb.
Az egyházi dolgokban járatTeréz anya mégis ezt válaszlan hétköznapi ember nyilván totta. Egy törékeny, beteg apámosolyog mindezen. S talán ca példát mutatott az anyagias
nem is indokolatlanul ezt világnak.
mondja: Bizonyítani a csodát?
Ez volt az õ igazi csodaHiszen Teréz anya élete volt tétele!
maga a csoda!
E.E.

A Sakkozók. Az egerszegi sporttradíció adta a témát.

Fiatalok. Telitalálat a témaválasztás, hiszen a város nagy figyelmet fordít az ifjabb generációra is.

www.zalatajkiado.hu

4

Zalatáj

2016. szeptember 15.

* Múltidézés Flam rajzaival
Balfácán

– Sikerült végre elhitetnem, hogy ötvenhatos vagyok,
most meg kezdhetem kijárni, hogy vegyenek vissza a
(1996.10.23.)
Partizánszövetségbe!...

Tanulékony

– Kisúgtalak töriórán a mohácsi vészbõl, sikerdíjként
(1996.10.30.)
fizess egy kólát…

Átpolitizált média

www.zalatajkiado.hu

– Feltétlenül utána kell néznünk, milyen pártkapcsolatai
(1996.11.13.)
vannak a Gizi néninek.

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Széleskörû partnerség kialakítása a cél
A „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” címû projekt (TOP-5.1.115/2015) nyitó konferenciájára, megyei általános találkozójára került sor szeptember 7-én
a Megyeházán.
Pácsonyi Imre, a megyei
közgyûlés alelnöke ismertette
a projekt lényegét, majd a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum konzorciumi partnereit
képviselõ szakemberek tartottak elõadásokat.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum hosszú távú
célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével Zalára kiterjedõen létrejövõ / már
mûködõ foglalkoztatási együttmûködések járuljanak hozzá
az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási
célkitûzéseinek
megvalósulásához térségi és
helyi szintû foglalkoztatási- és
gazdaságfejlesztési programok
kidolgozásával és megvalósításával.
Általános cél, hogy a Zalában kialakult foglalkoztatási
partnerségek tevékenységei járuljanak hozzá Zala gazdasági
növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, az elõzõ és a jelenlegi uniós ciklusban megvalósított fejlesztésekhez, a Zala megyei/vidéki népesség
helyben tartásához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához.

A paktum közvetlen célja a
Zala megyei ITP-ben meghatározottak alapján foglalkoztatási együttmûködések képzési
és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi
körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintû akciótervek megvalósításával való
bõvítése, a hátrányos helyzetû
álláskeresõk munkához juttatása programszerû és integrált,
a megye egészére kiterjedõ,
valamennyi gazdasági ágazatot
felölelõ megyei szintû gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttmûködések összefogásával, a NGM Munkaerõpiacért és Képzésért Felelõs
Államtitkárságának bevonásával.
A 60 hónapos program
idõszakában a fenntartható
partnerségi hálózat kialakítása
mellett bevonásra kerül munkaerõ-piaci
szolgáltatásokba
630 hátrányos helyzetû álláskeresõ, képzésbe helyeznek
180 fõt, legalább 272 fõ 6 hónapos elhelyezkedését támogatják (40 fõ önfoglalkoztató),
és a Zala megyei paktum keretében álláshoz jutók közül a
támogatás után legalább hat
hónappal állással rendelkezõk
száma 177 fõ lesz.
A 100 %-ban támogatott
projekt tervezett költségvetése
962.991.790 Ft.

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsõházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

A Megyeházán került sor a nyitó konferenciára.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevõket, majd ismertette a
projekt lényegét.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának konzorciumi partnersége:
Zala Megyei Önkormányzat
(ZMÖ). Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH). Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal (ZMÖH). Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(ZMVA), Zala Megyei Terület-

fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (ZMTÜ).
A paktum széleskörû partnerség kialakítását célozza, a
zalai vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek
körébõl már az együttmûködés aláírásakor 25 szervezetet,
közte a Zala Megyei Kereskedelmi és Kamarát vonták be.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

6

Zalatáj

2016. szeptember 15.

Nem tanultak!
Továbbra sem bír magával
a Charlie Hebdo szatirikus
újságnak nevezett mocsokgyûjtemény. ,,Alkotóinak” lelki
kielégülést jelent, ha éppen a
pápát, Jézus Krisztust, vagy
éppen Mohamed prófétát gyalázzák.
Mint ismeretes, a szerkesztõség elleni támadásnak több
halálos áldozata is volt, közöttük ártatlanok.
Most éppen az olasz földrengésen poénkodnak az újság
munkatársai.
,,A szatirikus lap a legújabb
karikatúrájában tradicionális
olasz tésztaételekhez hasonlítja a földrengés áldozatait.
Földrengés olasz módra, ez
a karikatúra címe, majd egymás mellett három ábra. Az
elsõ fölött, hogy paradicsomszószos tészta, a másik felett
sült penne, a harmadik lasagne.
A romokban álló Amatrice
polgármestere értetlenül áll a
rajz elõtt.
Hogyan lehetséges emberek halálából gúnyt ûzni? Biz-

tos vagyok benne, hogy ez a
szatirikus rajz nem az, amit a
francia nép érez most irántunk.
Megszólalt az olasz kormánypárt egyik illetékese, Vanna Iori is:
Az egész világot sokkolta
az, ami a Charlie Hebdoval
történt, amikor fegyveresek
mészároltak a szerkesztõségben. Elítéltük az Iszlám Állam
brutalitását. Most ugyanezzel a
lendülettel kell elítélni ezeket
a rajzokat.
Egy másik rajzon egy romok alá szorult nõ üzeni, hogy
nem a Charlie Hebdo építette
a házainkat, hanem a maffia.”
(24.hu).
Ezek után pedig majd csodálkoznak, ha újabb támadás
éri a szerkesztõséget. Újabb
halottakkal, s természetesen a
civilizált nyugat mérhetetlen
részvétével.
S lesz egy újabb különszám
– busás haszonnal.
Undorító egy bagázs!...
(e.e.)

,,Földrengés olasz módra” - a Charlie Hebdo tálalásában.

Mint egykor a pályán…
A ZTE elsõ bajnokcsapatának kulcsemberei voltak.
Szücs József, a kapitány 147
alkalommal szerepelt a magyar
válogatottban, Farkas László
128-szor húzta magára a címeres mezt.
A két egykori kiváló kosárlabdázó most ismét egy pályán
játszik, csak nem éppen a labdával. Egy cseppet sem könynyû területen mutatkoznak be,

bár Farkas László már nem
annyira kezdõ a szakmában,
hiszen fiával együtt mûködtet
egy vendéglátó helyet Zalaegerszegen. Éppen ennek az
üzletnek a korábbi helyén, a
Lordok háza” földszintjén, a
Kovács Károly tér 1. szám alatt
(a plébániahivatal mellett)
minden különösebb ceremóniát mellõzve megnyitották a Kolbice üzletet, ami

A hivatalos megnyitó elõtti napon a Boncodföldén élõ autista
fiatalokat látták vendégül.

Farkas László (balról) és Szücs József társaságában az üzlet
elõtt Tolvaj Márta alpolgármester, aki egykor szintén aktív kosárlabdázó volt.

profilját (grillezett kolbászok,
szószok, frissen sült kenyértölcsérben, stb.) tekintve újdonságnak számít a megyeszékhelyen.
Egy nappal a hivatalos
megnyitó elõtt már fogadott
vendégeket az üzlet. Szücs
József és Farkas László meghívta és vendégül látta a Boncodföldén élõ autista fiatalokat.
Visszaemlékezve Szücs József és Farkas László pályán
látott teljesítményére és össz-

játékára, nem felelõtlenség
megjósolni, hogy az új területen is sikeres lesz a duó és
csapata.
A kosár- vagy focimeccsre
menõ, vagy az onnan távozó
szurkolók (fõleg gyõztes mérkõzés után) bizonyára szívesen
térnek majd be az üzletbe,
ahol hasonló kiszolgálásban
részesülnek, mint egykor a
városi sportcsarnokban Szücs
József és Farkas László jóvoltából (is).
E.E.
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A puli négy színe
10 éve íródik a Szép Apáti tenyészet története
Nemesapátiban
Farkas
Zoltán több mint tíz éve kezdett el pulik tenyésztésével
foglalkozni. Több díjjal is elismerték munkáját, s ma már a
világ minden földrészén vannak tõle származó kutyusok.
Napjainkban nem megoldhatatlan feladat egy puli kölyök
más földrészre szállítása sem: a
repülõgépeken különleges kabinban helyezik el a kutyákat,
akiket speciális szállítóbokszban utaztatnak.
Idén, július végén volt tíz
éve, hogy megszülettek a Szép
Apáti puli tenyészet elsõ kölykei. Mára a tenyészet Háromszoros aranykoszorús mestertenyészet és két évben is a
legeredményesebb puli tenyészet volt.
– Szüleim a nyolcvanas évek
végén építkeztek Nemesapátiban. Akkor az összekuporgatott pénzembõl elsõként egy
törzskönyvezett
skótjuhászt
vettem, késõbb egy berni pásztor párt tartottam, õk 15 évig
éltek. Közben 10-15 féle díszbaromfit tenyésztettem, amikhez olyan kistestû kutyát kerestem, aki vigyáz rájuk. Aztán
egy könyvben megláttam egy
négy-öt hónapos kölyök puli
képét, aki nagyon megtetszett.
Pesten akadtam rá az elsõ fekete puli kutyámra, aki együtt
rohangált a dédapjával, Dió
most már 15 éves. Mellé vásároltam akkor egy fehér szukát,
Tavaszt. Szerencsére mindkét
kutya nagyon közelít küllemileg az ideálishoz, így sok
kiállításon
megmutathattam
õket. Nem vagyok elfogult, a
saját kutyáimmal kapcsolat-

ban, sõt inkább kritikus. Ha én
nem látom az egyeden a standardhoz képest az eltérést, akkor minõségi javulást sem tudok elérni, akkor miért tenyésszek? Sokan megkérdezik:
hány kutyám van? Most olyan
40-45 közötti a felnõtt állomány, amibe már beletartoznak a 14-15 éves „nyugdíjasok”
is. 25 aktív korú tenyész szukám van és 8 kan kutyusom.
Most már mindegyik színbõl
van annyi kutyám, hogy tudom õket kombinálni. Amikor
azt látom, hogy a vérvonalak
kezdenek összefutni, akkor vásárolok „frissítésképpen” máshonnan pulit, így volt ez nemrégiben a maszkos-fakó esetében is – mondja a háromszoros aranykoszorús mestertenyésztõ, akinek fejében a genetikai kombinációk és a jövõ
évre megszületendõ kutyusok
is kirajzolódtak már.
A hétköznapi embernél a
puli kimerül a fehér és fekete
színekben. Azonban Zoltán tenyészetében megtudtuk, hogy
alapvetõen négy színváltozat
létezik, az említettek mellé
felsorakozik a maszkos-fakó és
a szürke szín is. A fekete, a
maszkos-fakó és a szürke tulajdonképpen egy fajta és külön
beszélhetünk fehér puli fajtáról is. Biztosan felmerül az olvasóban a kérdés: ha van egy
pulija, akkor azért, hogy legyen kölyke, elvihetné-e Nemesapátiba párosítani? Azonban Zoltán e sorok íróját is
meggyõzte, hogy érthetõen védi állománya egészségügyi állapotát, melyet nem kis munkával alakított ki. Nem híve a

Farkas Zoltán kutyusai a versenyeken is kiválóan teljesítenek.

A puli négy árnyalata a nemesapáti tenyészetben.
céltalan szaporításnak. A kölyköt keresõ családoknak is azt
javasolja, hogy minõsített, leinformálható tenyészetben keressenek kutyát.
Tenyészetét az állatorvosnak csak a kötelezõ oltások beadására és a chipek beültetésére kell meglátogatnia.
– A régi tenyésztõk kezdetben nem szívesen adták át a
szakmai tapasztalataikat, így
magamnak kellett kitapasztalni a felmerülõ kérdéseket. 3040 éve a fehér pulit mondhatni ki akarták irtani, nem is
törzskönyvezték õket. A fennmaradó példányok elég súlyos
betegségeket hordoztak, így
kiaknáztam a lehetõséget, hogy
más színûek is hordozzák magukban a fehér színt. Két
feketébõl „kihasadt” fehér már
jobb egészségügyi státusszal
bírt, így a fehér állományom
színesekbõl alakult ki. Szükséges azonban, hogy szülessen
olyan fehér színû kölyök is,
akinek felmenõi az ükszülõkig
visszavezethetõen fehérek. A
világon populációs mércével
mérve szinte én támasztottam
fel a szürke színváltozatot.
Amikor elkezdtem tenyészteni,
akkor csak egy-két fellelhetõ
egyed volt az országban, most
már Uruguayban és Írországban is van állomány. Három
éve még nemzetközileg nem
volt elfogadott a szürke szín,
fotókkal, megfelelõ leírásokkal
kellett igazolni, hogy elismerjék. Tudniillik a szürke is feketének születik és megfelelõ
rutin kell hozzá, hogy születéskor megállapítsuk, hogy
melyik lesz a szürke. Ezeket a
tapasztalatokat, fotókat átadva
a szövetségnek fogadták el negyedik színként a világban –
magyarázza Zoltán.

Többekben felmerül a kérdés: szabad-e fésülni a pulikat?
Tényleg megromlik-e a látásuk,
ha levágják a szemük elõtti szõrt?
Több munka van-e a hosszú
szõrrel, mind a rövidebbel? A
tenyésztõ egyszerûen válaszolta meg mindegyik feltevést:
– A pulik szõrét tilos fésülni, nyírással a fajtajellegét veszíti el. Alapvetõen 8-14 hónapos kor után mindenképpen
tincsekbe kell tömörödni a
szõrüknek. Erre a kezdeti idõszakban nagyon oda kell figyelni, késõbb már a kialakult
raszták könnyen kezelhetõk,
öntisztulóvá válnak. Tiszta környezetben évente elég egyszer,
kétszer megfürdetni õket, majd
természetes módon száradjanak meg, a nagytestû kutyák
szõrével többet kell foglalkozni vedléskor.
Az elmúlt években számtalan kiskutya került ki a nemesapáti tenyészetbõl, melyeknél
mindig fontos, hogy új otthonukban is megfelelõ körülmények fogadják õket. Zoltán már
az átadás elõtt informálódik,
hogy a kölyköt hova szánják,
így tanácsot is tud adni a tartásukat illetõen. Az új gazdik
családtagként tekintik a tenyésztõt: folyamatosan visszajeleznek kedvenceik életérõl,
így például Indiában az egyik
vallási vezetõ kolostori terelõkutyaként számít a Nemesapátiból származó pulik utódaira.
A fajta ismérve, hogy a mozgásigény miatt mindig feladatot kell neki adni, ami adott
esetben lehet a házõrzés is,
hiszen a puli kitûnõ jelzõkutyának számít. Ideális családi,
sõt terápiás vagy igény szerint
természetes terelõ ösztönébõl
adódóan munkakutya is lehet.
Pataki Balázs
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.
2016/2017
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Nagykanizsa
2016. szeptember 16-án (pénteken) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékmûnél.
A magyar Szent Korona kalandos története - a XVI. században.
FÜZÉR, PERÉNYI PÉTER ÉS A SZENT KORONA
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
2016. október 14-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI I.
Az önzetlen szeretet a magyar néplélekben.
A népköltészet szerepe a társadalom egészségének fenntartásában.
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató vetítettképes
elõadása
2016. október 28-án (pénteken) 18 órakor
MAGYAROK BEJÖVETELE
Csontváry Kosztka Tivadar korszakos jelentõségû életmûve
Miklósvölgyi János festõmûvész vetítettképes elõadása
2016. november 2-án (szerdán) 17 órakor
Az emléktábla felavatása - Nagykanizsa, Csengeri utca 52.
vitéz RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG rab
CSILLAGOK - CSILLAGOK SZÉPEN RAGYOGJATOK
Közös emlékezés a Nagy-Magyarország Emlékmûnél
a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és szeretett
példaképeinkre.
2016. november 18-án (pénteken) 18 órakor
A MAGYAROK KELETI ÖRÖKSÉGE
A TÖBB EZER ÉVES ÕSI MÛVELTSÉGÜNK KELETI
GYÖKEREI
Obrusánszky Borbála vetítettképes elõadása
2016. december 9-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI II.
Az önzetlen szeretet megtartó ereje a szeres magyar
hagyományban.
AZ ÖREGKOR BÖLCSESSÉGE
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes elõadása
2016. december 16-án (pénteken) 19 órakor
CSILLAGÖSVÉNYEN
Látogatás a csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus - csillagász
2017. január 6-án (pénteken) 18 órakor
MAGYAR FELTALÁLÓK
AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATÁBAN
VÍZENERGIA - VÍZPLAZMA - VÍZAUTÓ
Gróf Spanyol Zoltán villamosmérnök vetítettképes elõadása

2017. január 20-án (pénteken) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN
NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Mûveltség Díj átadása.
2017. február 10-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI III.
A magyar népzene és tánc közösségteremtõ ereje.
Hintalan László János zenetanár vetítettképes elõadása
2017. február 26-án (pénteken) 18 órakor
AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXVIII.
A NAGY MAGYAR SZABADTÉRI BÖRTÖN
PÉLDAKÉPEINK SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGIDÉZÉSE
2017. március 11-én (pénteken) 18 órakor
KODÁLY ZOLTÁN
magyar zeneszerzõ, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató
életmûve
Németh Ferenc zenetanár vetítettképes elõadása
2017. március 24-én (pénteken) 18 órakor
SZENT ERZSÉBET
Szántai Lajos mûvelõdés-kutató vetítettképes elõadása
2017. április 7-én (pénteken) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
A MAGYAR REFORMÁCIÓ ÉNEKELT VERSEI A XVI.
SZÁZADBAN
Vendégünk: Dinnyés József daltulajdonos - elõadómûvész
2017. április 21-én (pénteken) 18 órakor
MAGYARORSZÁGI
SZENT
ERZSÉBET
DICSÕSÉGES
ÉLETÚTJA
Misztériumdráma - Eredeti dokumentumok felhasználásával
Összeállította: Pap Gábor mûvészettörténész
2017. május 12-én (pénteken) 18 órakor
A Balatontól a Bakonyig
VESZPRÉM MEGYE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI
Horváth Zoltán György villamosmérnök - mûvelõdéskutató
vetítettképes elõadása
2017. május 19-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI IV.
Az elfelejtett népi tudás és bölcsesség - GYÓGYÍTÁS
Vendégünk: Bolf László természetgyógyász - gyógytornász
2017. június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín:
Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Az elõadások ingyenesen látogathatók!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt mûvészeti igazgatója
Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Volt egyszer egy B-közép... (1.)
– avagy ki volt a besúgó?

Tike, vagyis Szabó Tibor elérzékenyülve idézi a B-közép alakulásának, a ZTE NB I-be jutásának emlékeit.
Most, hogy az ember tapasztaltabb korba lépett, rájön, hogy
valóban nem történik semmi
sem véletlenül. Mint ahogy az
sem, ami Zalaegerszeg labdarúgásában az 1960-as évek végén
megesett.
Érett lett a helyzet arra, hogy
a ZTE merész célokat fogalmazzon meg. Dinamikusan fejlõdött
a város, kiváló játékosok kerültek
a klubhoz, a megyei tanács vezetõje, Ujvári Sándor szerette a
sportot és sokat is tett érte. S
néhány év múlva már zalai csodáról beszélt az ország. Bajnoki
cím az NB II-ben, ezüstérem az
NB I B-ben, feljutás az NB I-be.
Abszolút újoncként a hatodik
helyet megszerezve a zalaegerszegi futballcsapat valóban csodát hajtott végre.
S volt ennek az együttesnek
egy csodálatos szurkolótábora, a
B-közép. Amelyikkel még a fanatikus FTC-szurkolók sem mertek
tengelyt akasztani. 1972 õszén a
Népstadionban ugyan a zöld
gyepen a Fradi nyert 2-0-ra a
ZTE ellen, a lelátón az egerszegi
szurkolók gyõztek. S ezt a fradisták értékelték is. Akkor született meg a ZTE-FTC barátság.
No, de még csak az NB II-nél
tartunk, 1968-ban. A nagykanizsai vegyipari technikum diákjaként a hazautazást Zalaegerszegre mindig a ZTE-mérkõzésekre idõzítettem. S a következõ
héten, a laboratóriumi gyakorlatokon a zalaegerszegi származású Inkovics tanár úr mindig
beszólított az elõkészítõbe, ahol
rendes körülmények között felelni szoktunk. Ilyenkor én élménybeszámolót tartottam In-

kovics tanár úrnak. Részletesen
elmondtam, hogy mi történt a
legutóbbi ZTE-meccsen.
Arról is beszámoltam neki,
hogy nem csak a csapat, hanem
a szurkolótábor is alakul Egerszegen. A B-közép... Amely aztán
ugyanolyan országos feltûnést
keltett és elismerést váltott ki,
mint a csapat. Amelynek érdemes volt szurkolni és érte áldozatokat vállalni.
Ennek a B-középnek volt
emblematikus személyisége, vezére Szabó Tibor a Felszabadulás térrõl. Ma Orsolya térnek
nevezik. Szabó Tibort pedig hívjuk csak Tikének. Úgy, ahogy
mindenki ismerte.
– Emlékszel arra, hogy mikor kerültél a ZTE bûvkörébe?
– 1957-ben. Jó tanulmányi
eredményemért kaptam egy Pajtás fényképezõgépet, amit a
ZTE-meccseken használtam elõszeretettel. Édesapám betett a
kerítésen belülre, én pedig fényképeztem a játékosokat. Barna,
Gáspár, Németh, Petrik, Belák,
Madár, Bölcsföldi, Kelemen,
Dombai, Millei, Ebedli – még
most is emlékszem az összeállításra. A régi fatribünös pályán nagy csatákat vívtunk a gyõriekkel, a pécsiekkel, a komlóiakkal. Ezeket a rangadókat általában – több ezer nézõ elõtt – megnyertük. Pérk Ferenc tanár úr volt
az egyik vezérszurkoló. Akkor
még állt a fatribün, alatta a Tolvaj Gyõzõ bácsi által üzemeltetett büfével. A ZTE iránti szeretet
kitartott a mai napig, de közben
sok minden megváltozott.
– Mi volt az elsõ igazi nagy
élményed?

– Pontosabban mi lett volna... Az 1968-ban szerzett NB IIes bajnoki cím sajnos kiesett,
mert sorkatona voltam. Augusztus 21-én bevonultunk Csehszlovákiába „internacionalista kötelességünket” teljesíteni. Tartalékosként velünk volt Szabó Rezsõ,
akit én a ZTE valaha élt egyik
legjobb játékosának tartok.
– Mikor kezdett el igazán
szervezett körülmények között
drukkolni a B-közép?
– Az NB I B-be való feljutáskor... Az egykori Felszabadulás térrõl elindultunk az öcsémmel, Andrással a ZTE-meccsre,
csatlakozott hozzánk Rácz Tamás, aztán Molnár Feri, aki késõbb a ZTE labdarúgója lett, s
jött velünk az öccse, majd Mónus Jani és a húga. Közben
társultak gimnáziumi barátaim,
Szép Jóska, Kovács Laci és
Juhász Misi. Akkoriban ilyen
bárgyú mondókáink voltak: Süss
fel nap, fényes nap, a Kecskemét
ma Egerszegen négyet kap! A
nagy riválisunk a Gyõri MÁVDAC volt, a középcsatárát Pálosnak hívták, aki nagy harcban
volt a gólkirályi címért a mi Szabó Rezsõnkkel. Zengett-zúgott a
lelátón a következõ mondóka:

Pálos lába girbe-görbe, négyet
visztek haza Gyõrbe!
– S mint a járvány, terjedt a
ZTE-kór...
– Csatlakoztak hozzánk a
Matt-klubosok, a zenekar tagjai
és rajongói. A Török-testvérek,
Denya és Gyapot, a Brazil, vagyis
Nagy Tibor. Aztán a Rákóczi útról az Ekler-és a Szûcs-testvérek,
Horváth Laci a Könyök utcából,
Bedõ Pista a Várkörbõl. „Szaporodtunk, sokasodtunk.” Az idegenbeli mérkõzésekrõl akkor a
Napfény étteremben volt a telefonos közvetítés, ott is bõvült a
szurkolótábor.
– Tudom, hogy mikor volt
az elsõ szervezett idegenbeli út,
hiszen ott voltam. Tõled szeretném azonban hallani...
– Gyõrbe utaztunk, a MÁV
DAC elleni mérkõzésre. Ott már
annyian voltunk, hogy rendezetten vonultunk fel Gyõr utcáin.
Nem szedett-vedett csürhe voltunk, hanem egy nagy ZTE-zászló mögött mentünk fegyelmezett sorokban.
– S ne felejtsük el, volt ott
egy elektromos duda is akkumulátorral...
– Egy egerszegi autószerelõnek, azt hiszem Bezzegh Jánosnak,

A szurkolók véleménye és akarata egyértelmû: Hajrá ZTE! Irány
az NB I!

A nyomtatott Zalatájban is!
Sokak kérésére a Zalatáj nyomtatott változatában is
közöljük a „Volt egyszer egy B-közép” címû riportsorozatot.
A sorozat eddigi részei honlapunkon megtalálhatók:
www.zalatajkiado.hu

Szabó Rezsõ kiismerhetetlen testcselével éppen a MÁV-DAC játékosait kergeti õrületbe.
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gyõzelem örömét, s éppen a
Szeged ellen.
– Aztán következett a Fradi
elleni összecsapás a Népstadionban...
– Az volt a nagy áttörés. Az
FTC-szurkolók átjöttek a szektorukból és meg akartak verni

kapcsolódtunk. Sõt, újabb strófákkal folytattuk. A következõ
fordulóban éppen a Dózsa jött
Egerszegre, így hát elkezdtük ezt
a nótát: Nem kérem én a jó
Istent csak arra, csak arra/ Egerszegen kapjon ki majd a Dózsa,
négy nullra!... Teljesen tanácsta-

Lelátói kép az NB I-es hõskorszakból.
volt egy hatszólamú dallamkürtje. Az Ajax Amszterdamnak
volt akkoriban olyan, meg nekünk. Cipeltük a hatalmas akksikat, s azokról szólt a dallamkürt.
– S mi történt a gyõri színházban?
– A Zala Megyei Vendéglátóipari Vállalat központjában dolgoztam, s az Arany Bárány Szálloda dolgozóival szerveztünk
egy kétnapos kirándulást Gyõrbe, Pannonhalmára és Pozsonyba. Gyõrben elmentünk a színházba, a Kertész kutyája címû
darabot néztük meg, de Rózsa
Pista barátom – a szálloda igaz-

látó vállalat központjában sokszorosítottam, a Kertvendéglõben kiosztottam, s mi is készültünk a mérkõzésekre. Nem
volt nehéz ezeket megtanulni,
hiszen a dallamokat a magyar
népdalokból kölcsönöztük, csak
a szöveget költöttük át. Visszatérve a gyõri kirándulásra, a ZTE
szegedi gyõzelmének ünneplésére az étteremben... Másnap
reggel Rózsa Pityu kiment a
gyõri állomásra, megvette az
összes Népsportot, s osztogatni
kezdtük a helyieknek, s közben
kiabáltuk: gyõzött a ZTE Szegeden! Azt tudni kell, hogy az NB Ibe való feljutásért a Gyõri MÁV

Az alakuló B-közép, még NB I B-s mérkõzésen.
minket. De ott voltunk közel kétszázan, szervezetten, mindenre
elszántan. Patthelyzet alakult
ki... A Fradi-szurkolók nem mentek el, hanem az alattunk lévõ
rendõrsorfal tagjainak kezdtek
kiabálni: lila majmok, lila majmok! Tudni kell, hogy az FTC
nagy riválisa, az Újpesti Dózsa
akkor a belügy csapata volt. Mi
pedig átvettük ezt a rigmust...
Elkezdtek a fradisták Dózsa-ellenes nótákat énekelni, s mi is be-

lanok lettek a fradisták. A meccs
végén már úgy mentünk a stadionból a Keleti pályaudvarig,
hogy együtt kiabáltuk: Egyetértést, szabadságot, ZTE-Fradi barátságot! Az egyetértést a Fradicímerbõl kölcsönöztük, a szabadság követelése – ahogy most
belegondolok – 1972-ben meglehetõsen meredek dolognak
számított.
E.E.
(Folytatjuk)

Olvasóink segítségét kérjük!
Arra kérjük olvasóinkat, hogy ha valakinek birtokában
van a B-középpel kapcsolatos fotó, relikvia,
szíveskedjen értesíteni bennünket a következõ
elérhetõségeken:
email: zalatajkiado@gmail.com
telefon: 30/378-4465
Elõre is köszönjük segítségüket!

Elérhetõségeink:
Bita József becsapja a rátámadó újpesti játékost.
gatója volt – nem tartott velünk.
Elõadás közben egyszer csak
kicsapódott a színházterem ajtaja, s Rózsa Pista bekiabált:
Fiúk, a ZTE nyert Szegeden! A
nézõtér fele kiürült, futottunk
utána, egy étteremben értük
utol, s már ott ült mellette a
zenekar. S elkezdtük megalkotni
a ZTE-nótákat. Ott Gyõrben, az
éttermi nótázáson felbuzdulva
határoztuk el, hogy rendszeresen összejövünk Zalaegerszegen. Nagyon jó helynek bizonyult ehhez a Kertvendéglõ
kedd délutánonként, ugyanis az
ebédeltetés után ezen a napon
mindig bezárt. Megbeszéltük
Ragán Lajos üzletvezetõvel, hogy
szeretnénk ott próbálni, s õ partner volt ebben. A kisérõ zenét a
billentyûs Kálni Jancsi szolgáltatta. A dalszövegeket a vendég-

DAC volt a legnagyobb riválisunk.
– A klub hogyan viszonyult
akkor a B-középhez?
– Az elsõ idegenbeli NB I-es
meccsünk Komlón volt. A ZTE
buszt biztosított a szurkolóknak.
Elkértük a Mária Magdolna
templomból a hatalmas kereplõt
(Nagyszombaton a harang helyett használják, amikor a „harangok Rómába mennek” – a szerk.),
s elvittünk magunkkal. Szõrös,
vagyis Bertók Tibi egy pillanatig
nem lankadt, úgy szólt az a
hatalmas kereplõ, mint a
géppisztoly.
A
hatszólamú
dallamkürt is ott volt velünk
természetesen. Így mutatkozott
be
idegenben
a
B-közép.
Kikaptunk ugyan 1-0-ra, de a következõ mérkõzésen itthon aztán átélhettük az elsõ NB I-es

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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nyomtatott
száma
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„A szentgróti fáklya világíthat a többieknek”
Kézilabda-gálán adták át a felújított sportcsarnokot
Rendhagyó gyermeknapot
rendeztek Zalaszentgróton
1988. június elsõ vasárnapján,
amikor a kisváros összefogásának eredményeképp felavatták az új sportcsarnokot. 28 év
múlva, szeptember 10-én egykori világsztárok jelenlétében
ünnepélyes keretek között adták át a sportolóknak a megújult, több mint 30 éves csarnokot. A Zalaszentgróti Kézilabda Club az épület felújítására a Magyar Kézilabda
Szövetséghez TAO-pályázatot
nyújtott be, amely a rekonstrukciót célozta meg. A program keretében majd' 42 millió
forintból a sportparketta teljes
cseréje, 4 öltözõ, 2 vizesblokk
és a 2 bejárati ajtó teljes felújítása valósult meg. A TAO-s
pályázat támogatási összege 27
millió 562 ezer forint, melyet
ezúton is köszönnek az adójukat felajánló vállalkozásoknak,
a 14 millió 402 ezer forint önrészt a városi önkormányzat
biztosította.
A programra mûsorral készültek a helyi iskolások, majd
a meghívott vendégek méltatták a fejlesztést. Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ
kiemelte, hogy a kézilabda az
elmúlt évtizedekben számos
kiváló sportolót adott az országnak, melynek remélhetõleg a jövõben is lesz utánpótlása. Kifejtette, hogy a megye több városában is szükség
lenne hasonló fejlesztésekre,
melyeknek lehetõségeit a megyei szövetséggel közösen meg
fogják vizsgálni. Varga Sándor, a megyei kézilabda szövetség elnöke ugyancsak kiemelte a szentgróti beruházás
jelentõségét, ami egy folyamatot indíthat el:
– Ez egy fáklya, ami világít
a többieknek, hogy hogyan

kell terveket megvalósítani.
Tudom azt, hogy Császár József mit dolgozott azon, hogy
a támogatók segítségével mindez létrejöjjön. Korszerû körülmények között színvonalas
meccsek lehetnek itt. Terveink
között szerepel Hévízen egy
többfunkciós csarnok, Lentiben egy munkacsarnok létesítése. Szeretnénk csatlakozni az
MKSZ által meghirdetett programhoz, melynek keretében a
más célokra használt csarnokokat – így a nagykanizsai
MÁV NTE termét – is újból a
kézilabda szolgálatába szeretnénk állítani – számolt be a
tervekrõl is a megyei vezetõ.
A felújított sportcsarnok az
idejáró közel 550 diák sportolási lehetõségeit is szolgálja és
a térség központként bíró Zalaszentgróton más sportág szereplõinek is jobb lehetõséget
biztosít a sportolásra. Baracskai József polgármester beszédét a közel harminc évvel
ezelõtti avatóünnepség köszöntõjének felelevenítésével
kezdte, amely nap a mostanihoz hasonló fordulópontot
jelentett a város életében. Császár József, a Zalaszentgróti
KC elnöke külön-külön is megköszönte és kiemelte a támogatók segítségét, akiknek köszönhetõen osztályon felüli körülményeket tudnak biztosítani az itt sportolóknak. Az
ünnepségen külön köszöntötték a huszadik század második
legjobb kézilabdázó-nõjének
választott, megyénkben élõ és
tevékenykedõ Gódorné Nagy
Mariannát. A megyei szövetség vezetõje ajándéktárgyakat
adott át a meghívott vendégeknek, majd az érdi csapat
nevében Tekauer Norbert elnök egy különleges, bekeretezett dedikált mezt ajándéko-

Tóth Tímea elõbb köszöntötte az ünnepség résztvevõit, majd
pályára is lépett.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanatában (balról) Császár
József, Manninger Jenõ, Baracskai József és Varga Sándor.

Gódorné Nagy Marianna, Buday Ferenc MKSZ szakfelügyelõ
(balról) társaságában a helyszínen izgulta végig a mérkõzéseket.
zott a szentgótiaknak, mely a kõzött meg azzal a Hévízzel,
csarnok díszévé válhat.
amelyik a 18. szezonját kezdi
A gálamérkõzéseken elõbb az NB II-ben. Ezt követõen
a ZKC szivacskézilabda-csa- Zalaszentgrót szülötte és büszpatai (U9-U10) egymással, kesége, a több mint 150-szeres
majd az U13-U14-es korosztály válogatott Tóth Tímea erõsía Hévíz csapatával mérkõzött tette a ZKC csapatát az érdi
meg. A mérkõzések szüneté- együttessel szemben.
ben jelképes ajándékkal is– Nagyon boldog vagyok,
merték el Császár Renáta hogy ismét itt lehetek. Noszmunkáját és külön köszöntöt- talgiázok és elõ is törtek belõték az egykori világválogatott lem az emlékek, amikor gyeRácz Mariannát, aki jelenleg rekként a sportcsarnok átadáaz NB I-es bronzérmes Érd sán én is itt szerepeltem. Rácsapatánál kapusedzõként te- fért már a megújulás a létesítményre, a város és az itt sporvékenykedik.
– Szeretnénk részvételünk- tolók mind megérdemlik ezt –
kel a térség kézilabdáját fellen- mondta meghatottan a Ferencdíteni, így örömmel jöttünk az város egykori kiválósága, aki
avatóünnepségre, ami elõtt be- pályafutását Érden fejezte be.
A koraesti gálamérkõzés remutató edzést is tartottunk. Szívesen járunk a térségbe, ahol mélhetõleg sokak kedvét megaz innen származó Tóth Tímea hozta a kézilabda iránt, így a
is jó összekötõkapocs. A csar- felújított sportcsarnokban spornokavató egy jó csapatépítõ toló diákokból még több tehetprogram is számunkra, a felké- séget adhat majd Zalaszentszülésünk utolsó simításait vé- grót az országnak.
A www.zalatajkiado.hu képgezzük, szeretnénk idén is a
galériájában további fotók látdobogó közelében végezni.
Délután elõbb az NB I. 3. hatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
helyezettjeként végzõ Érd mér-

