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megyei közéleti havilap

Ára: 190 Ft

Rekordösszegû költségvetés Egerszegen

Sajtótájékoztatón számolt be az idei költségvetésrõl Balaicz
Zoltán.
A zalaegerszegi képviselõ- üzem már átnyúlik Bocfölde
testület idei elsõ ülésén ismét közigazgatási területére. Mivel
számos fontos elõterjesztést a cég csak egy önkormánytárgyalt, jórészt egyhangú dön- zattal szeretne szerzõdni, Boctésekkel, korrekt szakmai hoz- földe és Zalaegerszeg megálzászólásokkal. A legfontosabb lapodott a közigazgatási határ
kérdésekrõl Balaicz Zoltán módosításáról, a szükséges tepolgármester számolt be saj- rületet így a megyeszékhelyhez csatolják. Ezzel elhárult az
tótájékoztatóján.
Az újabb gazdaságfejleszté- akadálya az újabb beruházás
si döntések sorát az ADA bú- megvalósításának.
Sikeres befektetõi tárgyatoripari céggel kapcsolatban
hozta a közgyûlés. Az ADA lások zajlottak az ipari csar2015-ben építette meg zala- nokokat és fémszerkezeteket
egerszegi üzemét a déli ipar- gyártó ULEV-S Kft.-vel, amely
területen, 100 új munkahelyet az északi ipari parkban szeteremtve. A cég megrendelés retne 2700 négyzetméteres
állománya olyan mértékben gyártócsarnokot építeni 450
növekszik, hogy újabb, egymi- millió forintos beruházással,
lliárd forintos beruházással 50 új munkahelyet teremtve. A
bõvíteni szeretnék iparcsarno- szükséges 10 ezer négyzetmékukat, szintén 100 álláshelyet teres telek megvásárlására pálétrehozva. Csakhogy a leendõ lyázatot írtak ki.

Négyesmentes törzsállományból,
25-30 kg-os malacok eladók
Zalaszentivánon
Ár: 650 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

17787

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Szintén az északi ipari
parkban épít új, 1700 négyzetméteres ipari csarnokot 253
millió forintos beruházással a
Timbertech Kft., amely 400
milliós technológiai fejlesztést
is végrehajt, mindez 100 álláshelyet érint. A közgyûlés egyhangúlag támogatta az ehhez
szükséges földhasználati jog
biztosítását.
2017-ben így több mint
1200 új munkahely létrejöttérõl van hír eddig:
– Csejtei Fém-Vill Kft.: 50
(csarnok avatása március 20án)
– Europtec Kft.: 65 (csarnok avatása május 6-án)
– Terra-Net Kft.: 10
– Pödör Olaj Kft.: 60
– ADA: 100
– Mould-Tech Kft.: 150

– Timbertech Kft.: 100
– Edelmann: 100
– ULEV-S Kft.: 50
– SSC: 50
– Flex: 500
Létrejött új munkahelyek
Zalaegerszegen:
– 2015: 1800
– 2016: 1300 (2015-2016
összesen: 3100)
– 2017: 1200 (2015-20162017 összesen: 4300)
Regisztrált álláskeresõk aránya Zalaegerszegen:
– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 2,7 %
Így az önkormányzatnak
már nem a munkanélküliség
problémáját kell kezelni, hanem a munkaerõhiányt kell közös összefogással megoldania.
(Folytatás a 2. oldalon)

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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Rekordösszegû költségvetés Egerszegen
(Folytatás az 1. oldalról)
A közgyûlés utólagosan módosította a 2016-os költségvetést, hiszen december 15-én
volt utoljára testületi ülés,
azonban utána is érkeztek még
pénzügyi források december
31-el bezárólag. Így a 2016-os
költségvetés végleges fõösszege 25,8 milliárd forint lett, beépítve azt az 5,3 milliárd forint pályázati támogatást,
amely az utolsó hetekben érkezett meg.
A képviselõ-testület elfogadta a megyeszékhely 2017-es
költségvetését, melynek nyitó
összege 24,7 milliárd forint.
Ennek több mint a fele (közel
12,8 milliárd) fejlesztési forrás.
A költségvetésben minden
fontos célt meg tudtak jeleníteni, sõt, a rendszerváltoztatás óta még soha nem indult
az év ilyen magas fõösszeggel.
Ennek oka, hogy egyre nagyobb tételekkel jelennek meg
a Területi Operatív Program
(TOP) sikeres projektjei, a Modern Városok Program (MVP)
fejlesztései (új uszoda, alsóerdei sport és rekreációs központ, Mindszenty-program, stb.),
valamint a terek, utak, járdák
felújítására nemrég kapott 1,5
milliárd forintos kormányzati
keret. Az ellenzék is pozitív
jelzõkkel illette a költségvetést,
stabilnak, egyensúlyban lévõ-

nek, fejlesztéseket tartalmazónak nevezve azt.
A Területi Operatív Program (TOP) állásáról külön elõterjesztés számolt be. Zalaegerszeg eredetileg 11,2 milliárd
forint fejlesztési forrás lehívására volt jogosult a 2020-ig
tartó európai uniós fejlesztési
idõszakban. Tavaly a kormány
Magyarország 23 megyei jogú
városa/megyeszékhelye közül
Zalaegerszegen emelte meg a
legnagyobb arányban, 5,6 milliárd forinttal a TOP keretet,
így most már 16,8 milliárd forint forrást költhetnek el a következõ években – persze nem
arra, amire csak akarják, hiszen az Európai Unió százalékos arányban rögzítette, hogy
ebbõl mennyit kell iparfejlesztésre, kerékpárutakra, intézményi felújításokra, zöldfelületekre, stb. fordítani. A város tavaly év végéig 21 projektre kötött már szerzõdést és 7,35 milliárd forint támogatást hívott
le a 16,8 milliárdos keretbõl.
A közgyûlés egyhangúlag
támogatta annak a konzorciumi szerzõdésnek a megkötését, mellyel elindulhat a bruttó
4,7 milliárd forint értékû ivóvízminõség javító program, vagyis Zalaegerszeg és a keleti vízbázisról ellátott környezõ települések (Csatár, Sárhida, Bocfölde, Zalaszentiván, Pethõhe-

A felvétel az ADA zalaegerszegi üzemcsarnokának avatásán
készült 2015-ben. Most bõvíteni szeretnék az iparcsarnokot.
nye, Zalaszentlõrinc és Alibánfa) vízellátásának fejlesztése.
Az önkormányzat, mint a
földterület tulajdonosa, hozzájárult, hogy a Magyar Olaj és
Gázipari Múzeum fejlesztési
pályázatot nyújtson be, ami
turisztikai szempontból fontos, hiszen a szomszédos Göcseji Falumúzeum hamarosan
1,7 milliárd forintos ráfordítással ugyancsak megújul. Szintén támogatta a közgyûlés a
landorhegyi városrészben lévõ
csecsemõ és gyermekotthon

felújítására készített pályázat
beadását.
A Zalaegerszegi Turisztikai
Hivatal és Információs Iroda
élére újra Pereszteginé Szabó
Júliát nevezték ki.
Végül a testület megalapította a Sport Mecénása Díjat,
melyet minden évben május
6., a Magyar Sport Napja környékén adnak majd ki azon
cégnek, vagy magánszemélynek, amely, vagy aki a sport
támogatásával kiérdemelte a
kitüntetõ címet.

A Hevesi Sándor Színház mûsorterve

Nyolc nagyszínpadi elõadás és egy stúdiószínházi darab lesz
a 2017/2018-as évadban a színházban.
Nyolc nagyszínpadi elõadást mutatják be rendezésében. Az
és egy stúdiószínházi darabot évad a nagysikerû Webber-mutûz mûsorra a 2017/2018-as sicallel folytatódik, az Evita cíévadban a zalaegerszegi He- mû produkciót Böhm György
vesi Sándor Színház – ismer- állítja színpadra.
tette a kõszínház következõ
A 2018-as esztendõben elévadának mûsortervét minapi sõként Székely János Caligula
sajtótájékoztatóján a színház helytartója címû, általános érigazgatója.
vényû igazságokat megfogalBesenczi Árpád elmondta: mazó színmûvét tûzik mûsora nagyszínpadi elõadások sorát ra, a darabot Sztarenki Pál
a Család ellen nincs orvosság állítja színpadra. Márciusban
címû vígjáték nyitja, Ray Arthur Miller Az ügynök haCooney darabját október 7-én lála címû drámáját mutatják

be Lukáts Andor rendezésében, az elõadás Ecsedi Erzsébet
és Farkas Ignác jutalomjátéka lesz.
Az évadot zenés darab zárja: a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalt április 13-án láthatja a
közönség.
Sztarenki Pál mûvészeti
vezetõ a mûsortervben szereplõ ifjúsági elõadásokról elmondta: szeptember 27-én Karinthy Frigyes Tanár úr kérem
címû mûvét mutatják be Szakonyi Károly átiratában. A darab kerettörténetét egy érettségi találkozó adja, az egykori
diákok Karinthy novelláin keresztül elevenítik fel a múltat,
a sok humorral fûszerezett
történetekben megjelennek a
mû klasszikus figurái – emelte
ki Sztarenki Pál, aki egyben a
darab rendezõje is.
Novemberben a Szent Péter esernyõje címû vígjátékot
tûzik mûsorra: a Mikszáth Kálmán klasszikus regénye nyomán Deres Péter írt színpadi
adaptációt Moravetz Levente
rendezésében mutatják be. A
következõ év elsõ hónapjában
Mese kamaszoknak és felnõtteknek alcímmel J.M. Barrie
Pán Péter címû alkotását mu-

tatják be. A skót regény- és drámaíró mûvének színpadi változatát a rendezõ, Bereczki
Csilla készítette – ismertette
Sztarenki Pál.
Hozzáfûzte: néhány év szünet után ismét tartanak egy
stúdiószínházi bemutatót is.
Müller Péter Akutagawa Ryunosuke elbeszélése nyomán
írt, A vihar kapujában címû
drámát Gergye Krisztián rendezésében január 26-án mutatják be a stúdióteremben, mely
jelenleg a bábszínházi elõadások színtere. Az elõadás szervezése sok munkát igényel
majd, de a stúdió-elõadásoknak továbbra is a színház integráns részének kell maradnia – hangsúlyozta a mûvészeti
vezetõ.
Sztarenki Pál kitért arra is,
hogy idén több mint 11 ezren
váltottak bérletet a Hevesi Sándor Színház elõadásaira, ami a
színház történetében az eddigi
legnagyobb nézõszámot jelenti.
A 2017/2018-as évadban a
korábban bemutatott Tantermi deszka elnevezésû középiskolás beavató színházi elõadások, valamit a lakásszínházi
produkciók is mûsoron maradnak.
Forrás: MTI

3

Zalatáj

2017. február 16.

Zalaszentiván is érintett Templomkertet alakítanak ki
Zöld lámpát kapott a vasúti
Borostyánút kialakítása, ezzel
Magyarország erõsíti pozícióját az észak-déli közlekedési
tengelyen – közölte a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium az
MTI-vel.
A szaktárca közleménye felidézi, hogy az Európai Bizottság egységes európai vasúti
térség albizottsága 2016. december 15-i ülésén fogadta
el a négy tagállam – Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia – kezdeményezését.
A Magyarország vezetésével megalakuló, új vasúti árufuvarozási folyosó fontos hazai
ipari központokat és intermodális terminálokat kapcsol
össze az Adriai-tengerrel és a
balkáni államokkal.

Az Amber (Borostyán) vasúti folyosó útvonala kiemelt
szerephez juthat a Kínából
egyre nagyobb mennyiségben
vasúton Lengyelországba, hajón a koperi és athéni kikötõbe érkezõ, Európába tartó
áruforgalom jelentõs részének
célba juttatásában – közölte
az NFM.
A nemzetközi, piacorientált vasúti árufuvarozási folyosók fõ célja, hogy növeljék a
környezetkímélõ vasúti teherszállítás
versenyképességét,
nem kizárólag infrastruktúrafejlesztés útján, hanem inkább
informatikai, menetrend-technikai és adminisztratív eszközök nemzetközi szintû, költséghatékony és egységes alkalmazása révén – tájékoztatott
az NFM.

Megkezdõdött a templomkert kialakítása, ami szervesen illeszkedik majd a temetõkerthez.
A korábbi elképzeléseknek
megfelelõen
templomkertet
alakít ki Pethõhenye önkormányzata az 1999-ben felépült
és felszentelt Szent István
Király templom környékén. A
Makovecz Imre által tervezett
templom az elmúlt nyáron
kapott mûemléki védettséget,
hivatkozva arra, hogy „a kései
Makovecz-építészet kiváló, jellemzõ példája, a tervezõ egyik

utolsó megvalósult épülete, az
általa teremtett organikus formavilág, valamint a zalai és
erdélyi ihletettségû építészetének szintézise…”
A szabadtéri, de kultikusan
zárt kertben pihenõhelyeket
alakítanak ki, karácsonykor itt
helyezik majd el a betlehemet.
A templomkert szervesen
kapcsolódik majd a már meglévõ temetõkerthez.

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670
A zalaszentiváni állomás.
Északon Varsóból és a
lengyel-belorusz határtól indul, délen a szlovén Koperi
kikötõig, illetve a magyar-szerb
határig tart. Magyarországi szakaszai a Rajka-Csorna/SopronZalaszentiván útvonalon vezetnek az adriai kikötõváros
felé, Komáromon és Budapesten át pedig Kelebiánál a
szerb határig.
Az új folyosó kialakítása hozzájárul a vasúti áruforgalom
fellendítéséhez, a vasúti áruszállítási piac vonzóbbá tételéhez, a nagy távolságú közúti
forgalom vasútra tereléséhez.
A korridor lehetõséget biztosít az intermodalitás elõsegítésére a vasút és más közlekedési módok között, a nemzetközi vasúti áruszállítás kapacitásának növelésére a piaci
igényekhez igazítva, amellyel a
tehervonatok megbízhatósága
és pontossága javítható.

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

• 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

www.zalatajkiado.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival Makovecz Imre tervei alapján
Felzárkózó falu

Megépülhet a Boldogasszony kápolna Egerszegen

– A Terka fia csak közönséges alkoholista, de ez a Tóth
gyerek már drogfüggõ is…
(1998.09.02.)

Balaicz Zoltán elmondta, hogy nem csak a kápolna épül meg,
hanem átfogó fejlesztésre is sor kerül a Gébárti-tónál.

Kevés a jelölt

Új helyszínként Zalaegerszeg is bekapcsolódott az ötödik éve zajló, Makovecz Imre
szellemi hagyatékát ápoló Héttorony Fesztivál programjába.
A 11 hazai és határon túli települést érintõ rendezvényfolyam a népmûvészet és az
építészet értékeit egyesíti. A
közelmúltban sorra került rendezvény a faluház építési mozgalom kibontakozását felidézõ
filmmel kezdõdött a megyeszékhelyi Városi Hangversenyés Kiállítóteremben. Ezt követõen kiállítás nyílt a Makovecz Imre által a Gébárti-tó
partjára tervezett Boldogasszony kápolna terveibõl
(megépítését 7 éve civilek
kezdeményezték), valamint a
Kossuth-díjas építész egyéb
grafikáiból.
Balaicz Zoltán polgármester hírül adta, hogy egyrészt a
Budapesten megrendezett Egerszegi Kapocs programon Fekete György, Zalaegerszeg
Díszpolgárának, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökének
kezdeményezésére gyûjtés kez-

– Magáé az elsõ éjszaka joga, ha vállalja az újrajelölést,
polgármester úr!
(1998.09.30.)

Modern idõk

– Nyugalom Rozi! Csak a szám PH-értékét állítom helyre…
Rágógumit mégsem csócsálhatok!...
(1998.10.28.)

dõdött a kápolna megépítésére, melyre 4 millió forint adomány már össze is gyûlt, másrészt idõközben megszületett
a Makovecz Imre örökségének
ápolását célul kitûzõ kormányhatározat, amely 60 millió forint támogatást biztosít a célra.
Így a 2011-ben elhunyt Kossuth-díjas építész néhány évvel
a halála elõtt tervezett Boldogasszony kápolna végre
megépülhet Zalaegerszegen a
Gébárti-tó partján.
Balaicz Zoltán polgármester hozzátette: a Gébárti-tó
partján nemcsak a kápolna
épül majd meg, hanem egy
átfogó fejlesztésre is sor kerül.
120 millió forintos összegbõl
szeretnék megújítani a Kézmûvesek Házát, a tavat pedig további 400 millió forintból
körbejárhatóvá, körbebiciklizhetõvé tennék a régi híd felújításával a keleti ágon, új híd
építésével a nyugati ágon, és
sportoláshoz, kikapcsolódáshoz szükséges elemek biztosításával. A projekt várhatóan
2020-ig fejezõdik be.

* 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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A „lyukas” szív korrekciója
Már Egerszegen is alkalmazzák a katéteres eljárást
Az egyik leggyakoribb veleszületett szívrendellenesség,
a bal és a jobb pitvar közötti
nyitott sövényt katéteres beavatkozással is korrigálni tudják már a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban – adott tájékoztatást minap a zalaegerszegi egészségügyi intézmény
fõigazgatója.
Dr. Halász Gabriella arról
számolt be, hogy a nyugatdunántúli térségben közel egymillió ember ellátását végzõ
zalaegerszegi kardiológiai centrum szakmai pozícióját és a
betegek kockázatmentesebb
gyógyítását teszi lehetõvé a
Zalában eddig még nem alkalmazott új eljárás.
A február 9-én – a sajtó jelenlétében – végzett mûtéteket megelõzõen elmondta azt
is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a múlt
év végén fogadta be ezt az
eljárást, így nyitott szívmûtét
helyett a kevésbé kockázatos
katéteres beavatkozással éven-

te 20 páciens gyógyítására van
lehetõsége az intézménynek.
Dr. Halász Gabriella beszélt arról is, hogy a zalaegerszegi kórház tavaly még a kiemelt tartozással rendelkezõ
egészségügyi intézmények közé tartozott, de szigorú gazdálkodással, az adósság konszolidálásával, valamint a finanszírozás változásával mára
elérték, hogy nincs tartozásuk.
Ennek a stabilizált gazdálkodási háttérnek is köszönhetõ,
hogy az OEP által évente 40
millió forinttal finanszírozott
új eljárás is bekerült a mûtéti
lehetõségek közé.
Dr. Lupkovics Géza, a kardiológia osztályvezetõ fõorvosa a mûtéti eljárás részleteit
ismertetve azt mondta: az
egyik leggyakoribb veleszületett szívrendellenesség, a pitvari sövény hiánya 100 ezer
ember közül négyet érint Magyarországon. Ha nem fedezik
fel és mûtik meg idõben, akár
már gyermekkorban, akkor az

Dr. Halász Gabriella és dr. Lupkovics Géza tájékoztatta az újságírókat.
egyébként tünetmentes páciens néhány évtized után
szívelégtelenségben fog szenvedni.
A sajtótájékoztatóval egy
idõben négy mûtétet hajtottak
végre a zalaegerszegi kórházban, a páciensek 19 és 45 év
közöttiek voltak. A mûtét félegy órát vesz igénybe komplikációmentes esetekben, s

ilyenkor a páciens már másnap hazatérhet a kórházból.
A fõorvos kifejtette: tavaly
év vége óta végeznek nyitott
szívmûtét helyett ilyen katéteres eljárást a „lyukas” szív
korrekciójára, s az eddigi
tapasztalatok alapján a betegek jelentõsebb szövõdmény
nélkül gyógyultak meg.
Forrás: MTI

Egervár, az 520 éves mezõváros
barátommal évek óta egy ilyen
kutatási programon dolgozunk, melynek részeként most
jutottunk el Egervárhoz. Régi
térképeket vizsgálunk, be is
járjuk azt a terepet, amivel
foglalkozunk. Sok esetben a
helyszínen lehet találni településmaradványokat,
tereptárgyakat, régi gátak, határolók
maradványait. A 18-19. századi
térképeken kéziratos térképeken nagyon sok olyan adat
van, amik sokszor az Árpád
korig visszanyúló emlékeket is
megjelenítenek. Ezeket meg-

próbáljuk a helyszínen is megkeresni. Írásos említések a környékbõl 12-13. századból lelhetõk fel, szeretnénk a Sárvízmedencéjérõl egy monográfiát
létrehozni. Gyõrvár környékét
feltártuk, amit nyugatra Sárfimizdóig, dél felé Egervárig
lehetne folytatni – mondta elõzetesen a történész, aki beszélt
Oszkó, Olaszfa, Pácsony és
Gyõrvár történetérõl, és elhozta a Vasvári Múzeum tulajdonában lévõ, a várkastélyt
1836-ban ábrázoló rajzot is.
Pataki Balázs

A hallgatóságot dr. Zágorhidi Czigány Balázs és Gyerkó Gábor
köszöntötte.
Egervár 1281 óta fekszik a
Sárvíz-patak völgyében és 520
éve kapott mezõvárosi jogokat
II. Ulászló királytól. Az évforduló kapcsán több elõadás
és ünnepi rendezvény vár
majd az érdeklõdõkre 2017ben. Elsõként január 21-én
tartottak történelmi elõadást a
közösségi házban, ahol az érdeklõdõket dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész kalau-

zolta el az Árpád-kori Egervárra, illetve környékére.
– A Sárvíz medencéjének
történetét Sárfimizdótól Petõmihályfán és Gyõrváron keresztül át Egervárig lehet vizsgálni. Egervárt sokan sokféleképpen nevezték, története
régebbi, mint az elsõ említése.
A nevek beazonosításához az
egész tájat egységesen kell
vizsgálni. Kiss Gábor régész

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00
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A Tarr Kft. nem tudta vállalni a feltételeket
Korábban már foglalkoztunk a Tarr Kft. szokásos év
eleji
csatornaváltoztatásával,
amelynek ezúttal – többek között – az Eurosport1 és Eurosport2 esett áldozatául. Kíváncsiak voltunk ennek okaira,
így levéllel fordultunk Tarr
János ügyvezetõ igazgatóhoz:
„Tarr János igazgató úr
részére
Tarr Kft.
Tisztelt Igazgató Úr!
Kérem szíveskedjen tájékoztatni kiadónkat, s rajta
keresztül lapjaink olvasóit, a
Tarr Kft. zalai ügyfeleit, hogy
miért került ki a csatornakínálatból az Eurosport1 és az
Eurosport2.
Várom gyors válaszát.
Köszönöm.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ
Zalatáj Kiadó”
A válasz Inasi Ágnes marketing menedzsertõl érkezett:
„Tisztelt Ekler Elemér Fõszerkesztõ Úr!
Köszönettel vettük megkeresését. Valóban, Elõfizetõink
2017 év elején csatornakiosztásunk szempontjából marginális változással találkozhattak.
Ugyanakkor a csatornakiosztás
változással kapcsolatos visszajelzések vegyesek.
Az idei évben 8 teljesen új,
továbbá 5 új HD csatorna került a kínálatba, és fontos még
kiemelni, hogy 4 új HD csatorna került át digitális kiscsomagból (alacsony elõfizetõ
számú csomagok) vagy az
ALAP vagy az EXTRA csomagba, így még több elõfizetõ
számára váltak elérhetõvé. 7
csatornától kellett véglegesen
megválnunk. Többen örülnek
az új, csatornáknak, mint például a History HD, BBC Earth
HD, RTL Spike, KIWI, Chili,

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

de vannak, akik a Discovery és
Eurosport csatornákat hiányolják az idei kínálatból.
A Discovery, ID Xtra, TLC
és Eurosport csatornák egy
tulajdonosi körhöz tartoznak,
a csatornákra csak egyben
(csomagban) tudtunk tárgyalni. Fél éven keresztül próbáltunk megállapodni, de egyáltalán nem közeledtek az álláspontok. Olyan mértékû díjemelkedést szerettek volna
elérni, amit a TARR Kft. nem
tudott vállalni, elõfizetõi oldalon jelentõs áremelkedést
okozott volna. Mindemellett az
Eurosport csatornákra még
tartalmi garanciát sem akartak
vállalni, így több évre úgy elkötelezõdni, hogy adott esetben a sport jogok is más csatornára kerülnek felelõtlenség
lett volna.
Köszönettel vesszük, hogy
a Zalatáj Kiadón keresztül is

A Tarr Kft. elõfizetõi hiába keresik a Eurosport csatornákat.
lehetõségünk van tájékoztatni ügyfeleinket. Kérem,
amennyiben további kérdése
merülne fel keressen meg bizalommal!
Tájékoztatásunkat a TARR
Kft. nevében írtam meg.
Üdvözlettel:
Inasi Ágnes
marketing menedzser”

Természetesen kíváncsiak
voltunk a csatornákat birtokló
cég, a Discovery Communications véleményére is, ám
igyekezetünk ellenére eddig
nem sikerült elérni. Amennyiben a késõbbiekben sikerrel
jár próbálkozásunk, természetesen olvashatják válaszukat.
E.E.
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Országos sportfesztivál Zalaegerszegen
Zalaegerszegen, a Városházán tartott sajtótájékoztatón
számolt be a megyeszékhely új
rendezvényérõl, a Restart
Fesztivál részleteirõl Balaicz
Zoltán polgármester, Horváth
Szilárd ötletgazda, a Városmarketing Iroda vezetõje, és
Szabó Zoltán, a program
sportigazgatója. Restart Fesztivál - Zalaegerszeg, a város, ami
újraindít! Erre a szlogenre építette ismertetõjét Balaicz Zoltán polgármester a július 1316. (csütörtök-vasárnap) között elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ országos sportfesztivállal kapcsolatban. A rendezvény elsõsorban a sportról,
az egészségrõl, a közösségrõl
szól. Az elnevezés (Restart) is
arra utal, hogy a program beindítja, újraindítja a résztvevõket. Annál is inkább, mert
egy fiatalos, lendületes hosszú
hétvége várja majd az érdeklõdõket.
A 2014 õszén hivatalba lépett új városvezetés célként
fogalmazta meg a zalaegerszegi programok és fesztiválok
megújítását, valamint magának

a város kommunikációjának,
imázsának, marketingjének a
felfrissítését is. Ennek elemei
már láthatók a kiadványokon, a
színhasználatban, valamint a
„Zalaegerszeg - Megtalálod a
jövõd!” szlogenben, és annak
leágazásaiban is. Új rendezvényként jelentkezett a funky
zene és a farsangi fánk találkozásából született Fánky
Fesztivál, új idõpontra (június
közepére) került az Egerszeg
Fesztivál, a vadgasztronómia
jegyében szervezõdött a szeptemberi Vadpörkölt és Bor
Fesztivál, és megújult az adventi programsorozat is. Ugyanakkor a városvezetést megkeresõ fiatalok javasolták, hogy
2017-ben is legyenek újdonságok. Az õ javaslatukra épül be
az idei Egerszeg Fesztivál június 2-3-i, pénteki és szombati
napjaira a Street Food Hétvége,
mely a manapság divatos food
truck mozgalom jegyében
várja majd a Dísz térre az érdeklõdõket, és ugyancsak a fiatalok kezdeményezésére, valamint Horváth Szilárd ötletgazda és Szabó Zoltán javasla-

Új fõépítész a megyeszékhelyen
Közös megegyezéssel távozott posztjáról Bertók Sándor
eddigi városi fõépítész.
Balaicz Zoltán
polgármester a Zala
Megyei Mérnöki Kamara elnökével folytatott szakmai egyeztetés és a Zala Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt megbeszélés után
2017. február 1-jei hatállyal Bálizs Andrejt
nevezte ki Zalaegerszeg új fõépítészévé.
Bálizs Andrej 39 Február elsejétõl új fõépítész dolgozik a
éves, zalaegerszegi, az Városházán.
Ady Endre Általános Iskola és fõépítészre, hiszen nagy fejGimnáziumban érettségizett lesztések indulnak el a megye1997-ben, megvan a legmaga- székhelyen, gondoljunk csak
sabb fokozatú egyetemi épí- az ipari beruházásokra, az
tészi végzettsége és a szüksé- újabb iparcsarnokok építéséges 10 éves szakmai gyakor- re, a jármûipari tesztpályára, a
lata, a Zala Megyei Kormány- logisztikai központra és konhivatal Járási Hivatalából, a ténerterminálra, a TelepülésZala megyében feladatot ellátó fejlesztési Operatív Program
állami fõépítész mellõl érke- (TOP) és a Modern Városok
Program (MVP) fejlesztéseire,
zett a Városházára.
A következõ idõszakban je- valamint a településképi arculentõs kihívások várnak az új lati kézikönyv kidolgozására.

Sajtótájékoztatón jelentették be az országos sportfesztivált.
tára szervezõdik a Restart Fesz- Ezenkívül egészségutca, elõtivál is, ami hosszú távon az adások, valamint esti/éjszakai
ország egyik legnagyobb sport- party színesíti a majd progfesztiváljává szeretne válni.
ramot. Az egészségutcában
Erre minden esély megvan, sporteszközökkel, étrend kihiszen az elõzetes számítások egészítõkkel és különféle éteszerint közel háromezer spor- lekkel lehet megismerkedni.
toló és hozzátartozóik vesznek Az elõadások szintén a sport
majd részt az eseményen a és egészség témában zajlanak.
négy nap alatt. Összesen 15 A party pedig egy újabb küsportversenyre kerül sor; le- lönlegesség lesz, hiszen három
gyen szó látványsportról vagy belvárosi vendéglátóhely (Mitömegsportról. Szabó Zoltán mosa, Díszpinty, Mylord) bõvíelmondta: több helyszínen zaj- ti majd ki területét (és kínálanak majd a programok. A TV- latát) a Dísz tér irányába. Natorony futóversenynek, az Al- gyon sok civil szervezet, városi
sóerdõ az extrém kerékpáro- intézmény és sportegyesület
sok versenyének és a domb- segíti és támogatja a munkát.
futásnak, a Gébárti-tó a vizes Mindenki elsõ szóra csatlasportoknak, a Dísz tér és a kozott a kezdeményezéshez. A
belváros az utcai kosárlabdá- Restart nemcsak egy egyedülnak, az éjszaki futásnak, a álló fesztivál, és egy verseny,
cross fitt versenynek, a kerék- hanem egy misszió is. Az a cél,
párversenynek és a rúd fit- hogy a sporton keresztül minesznek ad majd otthont. De nél több emberrel megismerlesznek programok a stadion- tessék a város és a városkörban, az Ifjúsági és Sportcent- nyék épített és természeti értérumban, valamint a Vizslapark- keit. A sport ugyanis egy kaban is. Ez utóbbi helyszín af- pocs; a nyelve pedig határtaféle lelki és spirituális hely lesz; lan. A szervezõk szeretnék, ha
jógával, tai-chival, pilatesszel.
a fesztivál évrõl évre bõvülne
A fesztivál négy pillérre tá- (mindig újraindítva önmagát)
maszkodik – fogalmazott Hor- és néhány év múlva nemzetváth Szilárd. A legfõbb elem az közivé válna.
a tizenöt versenyszám lesz,
„Keresd ami beindít, ami újmelyekre az ország számos raindít!” Részletek, programok,
pontjáról érkeznek sportolók. nevezés: www.restartfesztival.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A ZTE utánpótlását segítik
Polster Péter tragikus halála után vetõdött fel a ZTE
1988-ban bajnokságot nyert
kosárlabdacsapatának
tagjai
között – Gellér Sándor ötletére –, hogy összefogva, szervezett formában segítsék a zalaegerszegi férfi kosárlabda
utánpótlását.
Ezt azért is szükségesnek
látták, mert a bajnokcsapat
centerének halála után félárván maradt fia, Attila, a ZTE
korosztályos csapatának tehetséges játékosa. S hogy a családot segítsék, az elképzelést
tett követte: megalakult a ZTE
KK '88 Támogatói Kör, amelynek tagjai az elsõ bajnokcsapat
szereplõi, Gellér Sándor vezetõedzõ, Szücs József, Bodrogi
Csaba, Kovács Attila, Gáll Tamás, Bencze Tamás, Dobi Antal, Farkas László, dr. Bencze
Ákos, Kis Attila, Földesi Attila,
Bérczes István játékosok, dr.
Németh István orvos, Boronyák Róbert gyúró lettek.
S olyan egykori kiváló válogatott játékosok is támogatók
lettek, mint Losonczy Árpád,
vagy Heinrich Róbert, akiknek
csapata egykor a ZTE nagy
riválisa volt.
A ZTE KK '88 Támogatói
Kör idõközben együttmûködési megállapodást kötött a
már korábban létrejött Mini
Zsiráf Alapítvánnyal, hiszen a
cél közös és eltökélt: a zalaegerszegi kosárlabdasport hagyományainak magas szintû
ápolása, az eredmények folytatása, az utánpótlás segítése.
Amennyiben a támogatói háttér bõvül, további olyan tehetséges fiatalok pályafutását szeretnék támogatni, akik valamilyen ok miatt nehéz helyzetbe
kerültek.
Gellér Sándor, az 1988-as
bajnokcsapat edzõje és Szücs
József kapitány megjegyezte:
az elsõ hívó szóra felsorakozott valamennyi játékos az egy-

www.zalatajkiado.hu

kori együttesbõl, sõt további
támogatók is vannak már. Remélik, hogy ez a szám növekedni fog.
* * *
Aki adója (SZJA) 1 százalékának felajánlásával, vagy más
formában támogatni szeretné
a ZTE KK '88 Baráti Körön
keresztül a zalaegerszegi férfi
kosárlabda utánpótlást, azt a
következõ számlaszámra való
befizetéssel teheti:
Mini Zsiráf Alapítvány
11992309-03503038
Erste Bank Zalaegerszeg
A közlemény rovatba be
kell írni: ZTE KK '88 Baráti
Kör

A ZTE 1988-as bajnokcsapata. Most ismét nemes cél miatt szövetkeztek.
A Baráti Kör tagjai ezúton
is köszönnek minden támogatást!

(Kapcsolat a Baráti Körrel:
familieszuecs@freemail.hu,
geller11@freemail.hu)

2017. február 16.
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Volt egyszer egy B-közép... (6.)
– avagy ki volt a besúgó?
nánk büntetést. A teljesség igénye nélkül, ahogy mondják:
Bort, búzát, békességet, vissza
Erdélyt, s Felvidéket! Kassa, Pozsony, Eperjes, magyar volt és
magyar lesz! Akárhogy is osztok, szorzok, magyar lesz majd
Vlagyivosztok! Legjobb penge
Szuper Nova, magyar falu lesz
majd Moszkva! Csonka Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország! Böcskey
Jenõ ezeket elõadta az Ifjúsági
Házban is. Kijött a rendõrség.
– Ki hívta ki õket?

hallotta, ezért bevitték a rendõrségre...
– Kijött a rendõrség az Ifjúsági Házba és Böcskey Jenõt
beültették a kocsiba...
– Mert a járõr azt hallotta
meg, hogy „Bort, búzát, békességet, leszarjuk a rendõrséget!” Megengedték, hogy beüljek az autóba, s elkísérjem
Jenõt a rendõrségre. Kihallgatták, felvették a jegyzõkönyvet,
aztán együtt mentünk hozzájuk, a Mikes Kelemen utcába. Arra gondoltunk, hogy eb-

Szabó Tibor: – A nyomozó végighallgatta, s egyszer csak felállt, s mosolyogva, a fejét csóválva kiment.
Több, mint negyven év elteltével is indulatokat gerjeszt
az egykori ZTE B-közép történetének felelevenítése. Sokan kíváncsiak arra, hogy mi is
történt valójában, miért indult
bírósági eljárás több szurkoló
ellen.
Sorozatunkat azzal kezdtük, hogy megszólaltattuk Szabó Tibort, a B-közép egyik vezérét, aki elmesélte, hogyan is
alakult ki az a szurkolótábor,
amelyik akkoriban felvette a
versenyt a Fradi B-középpel.
Aztán jelentkezett egy hölgy,
aki az egerszegi szurkolótábor
markáns tagjának volt az elsõ
szerelme, majd megkereste
szerkesztõségünket
Böcskey
Jenõ özvegye is. Hogy teljes
legyen a kép, Böcskey Jenõt
rendszer elleni izgatásért jogerõsen letöltendõ börtönbüntetésre ítélték. E riportokban
elhangzottak olyan mondatok
is – szándékosság nélkül –,
amelyek félreértésre adhattak
okot annak kapcsán, hogy ki,
vagy kik voltak ennek a Bközépnek a rendõrségi besúgói. Már-már Szabó Tibor is
úgy érezte, hogy oldalvágányra
siklott az egész sorozat, hiszen
a sejtetések mögött nem voltak konkrét nevek, így az olvasó szabadon kombinálhatott.
Mint mondta, ha odáig érünk a
történések felelevenítésében,
részletesen elmeséli, hogy miképpen úszta meg a börtönbüntetést.

– A következõ mérkõzésünk az MTK pályáján volt –
folytatja Szabó Tike. – Jöttek a
hazai vezérszurkolók A-s rendszámú Mercedeszekkel, s a
páholyból kiabálták nekünk,
hogy nácik. Mi sem voltunk
csendben, visszaszóltunk, hogy
„Gá-gá-gá, MTK!”
– Ebbõl kitûnik, hogy számotokra az MTK nem volt túl
szimpatikus csapat…
– Ahogy az Újpest sem,
mert belügyi, rendõrcsapat
volt. Ezzel a két együttessel
nem volt jó a kapcsolatunk, a
többivel nem volt különösebb
gondunk.
– Tulajdonképpen ezzel lezárult az 1972/73-as bajnokság õszi szezonja...
– Ehhez még hozzátartozik, hogy a szilveszteri bulira
meghívtak bennünket a Sport
Vendéglõbe... Kerkai Bozsát,
Rózsa Pistit és engem. A csapattal együtt mulattunk.
– Aztán következett a tavaszi szezon...
– De még történt a téli
szünetben valami... Az õszi történések során kialakult egy
kemény mag: Böcskey Jenõ,
Kerkay Bozsa, Rózsa Pisti,
Herpai Laci, Tóth Laci (Milla),
Szalay Balázs. Bizony, elhangzottak nacionalista jelszavak,
amik akkor halálos bûnnek
számítottak.
– Felsorolnál néhányat?
– Természetesen, hiszen
ezért ma már talán nem kap-

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

És így nézett ki az Északi-lelátó 1973. május 6-án. Szabó Tike
a kettes létra tetején.

Mire Szabó Tibor leszállt a létráról és felállt, Szimacsek Tibor
góljával (csíkos mezben) már 1-0-ra vezetett a ZTE a Fradi ellen.

– Rendszeres vendég volt
ott egy nyomozó, aki egyébként nagyon szerette a labdarúgást. Õ ezt végighallgatta, s
egyszer csak felállt, s mosolyogva, a fejét csóválva kiment.
Szerintem nem õ hívta a járõröket. Bejöttek a zsaruk, s a
Jenõ éppen akkor kiabálta,
hogy „Bort, búzát, békességet,
leszarjuk a rendõrséget!” Nem
a „vissza Erdélyt, s Felvidéket!”
változatot mondta... A járõr ezt

bõl is egy szabálysértési eljárás
lesz, mint az én esetemben,
amikor a „nyilas felvonulás”
miatt megbüntettek. Megdöbbentünk, amikor jött az idézés:
izgatás vádjával Jenõt a bíróság
elé állították. Hat hónap felfüggesztett
börtönbüntetést
kapott. Sajnos ez volt a Jenõ végzete, mert az 1974-es pernél
nem adhatott a bíróság újabb
felfüggesztettet. Börtönbe kellett vonulnia.

2017. február 16.
– Erre majd visszatérünk,
ha idõrendileg idáig jutunk.
De emlékezzünk arra a felejthetetlen 1973 május hatodikára, a ZTE-Fradi mérkõzésre,
amikor legyõztük Magyarország legnépszerûbb csapatát!
Milyen érdekes... A május és
az FTC elleni találkozó 2002ben is csodálatos élménnyel
ajándékozott meg bennünket.
A Fradi elleni döntetlennel lett
története során elõször, s egyelõre utoljára NB I-es bajnok
a ZTE...
– A mérkõzés elõtti este a
Fradi vezérszurkolóival találkoztam a Halászkertben. A
rendõrség már figyelt, ezért a
kertek alatt osontunk hozzánk,
ott aludtak nálam.
– Ezt ma már el sem lehetne képzelni...
– A ZTE és a Fradi szurkolótábora nagyon jó kapcsolatban volt. A mérkõzés napján
kimentünk az állomásra, ahová
megérkezett a Fradi kemény
magja. Onnét vittük õket a
Galamb utcába, ahol bevártuk
a busszal és kocsival érkezõ
FTC-szurkolókat. Rózsa Pista
odaállt mellém, s zöld-fehér
lobogóval a kézben bevittük
õket a stadionba, mint ZTEszurkolókat. (1973-ban még
zöld-fehér volt a ZTE színe is,
mint a Ferencvárosé – a szerk.)
Ma már csak csóválja a fejét
mindenki, hogy ilyen akkor
létezett.
– Már akkor is volt egy
olyan elõírás, hogy a vendégszurkolóknak külön szektort
kellett biztosítani...
– A ZTE B-közép felállt az
Északi-lelátó közepén, kihagytunk egy 6-7 méter széles sá-
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vot, s kifeszítettünk egy kötelet. Mellé álltak a Fradi-drukkerek. Amikor megkezdõdött a
mérkõzés, eloldottam a kötelet. Nem volt arra szükség. Sokan máig sem értik, hogy
miért fért meg egymással békességben ez a két szurkolótábor. Szabó Tita és Mónus
Jani hozott egy kettes létrát.
Annak a tetejérõl vezényeltem.
Ha a jobb kezemmel intettem,
akkor a Fradi, ha ballal, akkor a
ZTE szurkolótábora énekelt,
ha mindkettõvel, akkor teljes
volt a hangzavar. Amikor megkezdõdött a meccs, leszálltam
a létráról, lefektettem. Amire
felálltam, Szimacsek Tibi góljával már 1-0-ra vezettünk. Szimacsek Tibi gólját nem láttam,
azt viszont igen, hogy Déri
Laci barátom megfogta Juhász
István 11-esét, így 1-0-ra nyertünk. A következõ fordulóban
Újpestre mentünk. A Fradi
szurkolói otthagyták az FTCDiósgyõr meccset, s átjöttek
nekünk drukkolni.
– Válogatott meccsen is bemutatkozott a B-közép...
– Az MLSZ-tõl kaptunk 240
jegyet a magyar-osztrák VB-selejtezõre. Öt busszal utaztunk
Budapestre. Felmentem Ujvári
Sándor megyei tanácselnökhöz, akinek segítségével kikértük a kanizsai srácokat is a
meccsre. Nehogy probléma legyen, ha hétfõn reggel nem
érnek be az iskolába. Akkor
nem volt Kanizsa-Egerszeg ellentét, nagyon sokan jöttek át
a ZTE mérkõzéseire drukkolni.
– Volt egy emlékezetes salgótarjáni kirándulás is...
– A Karancs Szálló teraszán
felhangzott a ZTE-nóta: „Édes-

Böcskey Jenõ éppen a „másik” változatot kiabálta…
anyám, kedves anyám, csak az
a kérésem, zöld-fehér mezt,
zöld-fehér mezt csináltasson
nékem...” Amikor ez elhangzott, a játékosok kijöttek és
köszöntöttek bennünket.
– A csepeli pályán is volt
egy attrakció...
– Itt énekeltük el elõször,
hogy „mennybõl a Zete eljött
hozzátok, Csepelre”. Közben
az egyik sor balra, a másik
jobbra dõlt, nagyszerû látvány
volt. Ezt mi csináltuk elõször
Magyarországon. Gáspár Sándor, a SZOT fõtitkára volt
akkor a Csepel elnöke, meghívta erre a mérkõzésre a Kádár-Biszku-Komócsin „belsõhármast”. De nem ez volt az
egyetlen különleges koreográfiánk... Érdekes, de nem volt
ebbõl semmi problémánk. Sõt,
az MSZMP vezetõinek tetszett
is a mûsor.

– Lehetett ennek a csapatnak szurkolni... Lehetett a
ZTE-t szeretni…
– Most gondolj bele, szinte mindenki zalaegerszegi,
zalai, vagy zalaivá vált bevándorló volt!
– Ki volt a nagy kedvenc
az elsõ évben?
– Egyértelmûen Szabó Rezsõ. Verset és éneket is költöttünk vele kapcsolatban. „Királyunk, császárunk, õfelsége I.
Szabó Rezsõ”. Vagy: „Rezsõ, Rezsõ, aranylábú Rezsõ, góllövésben te leszel az elsõ, zúg a
labda, bemegy a pipába, Szentmihályi nagy-nagy bánatára.
ZTE nyeri meg a bajnokságot,
Szabó Rezsõ a gólkirályságot,
Bole (Bolemányi János – a
szerk.) lesz az év labdarúgója,
NB I-bõl kiesik a Dózsa.”
E.E.
(Folytatjuk)

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. március 16-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
Szabó Rezsõ (balról), a nagy kedvenc, akirõl verseket, nótákat
„költöttek” a szurkolók.

www.zalatajkiado.hu
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Kritika…
Lezajlott a „kiemelt biztonsági kockázatú” mérkõzés, szerencsére nagyobb volt a füstje,
mint a lángja.
Az NB I-es Újpest biztosan nyert Zalaegerszegen az
NB II-es ZTE ellen, így a
visszavágó gyakorlatilag edzõmeccs lesz a lila-fehérek
szempontjából, megerõltetés
nélkül jutnak tovább a legjobb nyolc közé a Magyar
Kupában.
A közelgõ tavaszi rajt elõtt
az Újpest elleni 1-4 egyértelmû választ adott arra, hogy a
ZTE esélyei a feljutásra minimálisak. Gyakorlatilag nulla.
Nem csak azért, mert a riválisok jól erõsítettek, hanem
azért is, mert az egerszegi
csapat jelenlegi kerete alkalmatlan a feljutásra.

Tavaly – amikor a ZTE feljutó helyen állt a bajnokságban – Csank János vezetõedzõ
kijelentette, hogy az a csapat
nem alkalmas az NB I-re. Nem
azt mondta, hogy a feljutásra,
hanem az NB I-es szereplésre.
Sokan félreértették.
Most viszont a feljutásra is
alkalmatlan ez a keret, nem az
NB I-es szereplésre. Ez a valóság – sajnos.
A szombati kupameccs legjobb kritikája, hogy a Nemzeti
Sport tudósításában ez szerepelt:
„Jó: Daru, illetve Balogh,
Bardi, Mohl, Diarra”
Vagyis a ZTE legjobbja az a
Daru Bence volt, aki egyébként a lelátón ült.
Amolyan freudi elszólás,
pontosabb elírás. De találó…
E.E.

Nagyobb volt a füstje, mint a lángja.

2017. február 16.

Zalaegerszeg is bekapcsolódik

Balaicz Zoltán: – Megtiszteltetés a szervezõbizottság döntése.
Nagyszabású nemzetközi egerszeg, Velence, Siófok, Paks,
sajtótájékoztatón ismertették Cegléd, Karcag, Miskolc, JászBudapesten a Várban a 2017- berény útvonalon jut el július
es Tour de Hongrie útvonalát. 2-án Budapestre, a végsõ befuAz egyik helyszín az idén elsõ tóhoz. A tervek szerint a 6 verírásos említésének 770. évfor- senynap alatt 750 kilométer
dulóját ünneplõ Zalaegerszeg teljesítése vár a résztvevõkre.
(1247-2017) lesz. A bejelenté– Zalaegerszegre június 28sen részt vevõ Balaicz Zoltán án, szerdán délután futnak be
polgármester elmondta: meg- a Keszthelyrõl induló sportotiszteltetés, hogy a szervezõbi- lók, majd másnap indulnak
zottság a jubileumot ünneplõ tovább Velencére. A nagyszazalai megyeszékhely jelentke- bású esemény méltó felvezezését és pályázatát elfogadta. A tõje lesz annak az új, országos
városnak rendkívül fontos a sportfesztiválnak, melyet idén
sport és az egészséges élet- elõször rendezünk meg Zalamód. Az elmúlt idõszakban egerszegen. A július 13-16. kösok kerékpárút épült, 2020-ig zötti Restart Fesztivál részlepedig a Településfejlesztési teirõl hamarosan beszámoOperatív Program keretében lunk, mottója: „Zalaegerszeg: a
több mint egymilliárd forint város, ami újraindít!” De az új,
értékben épülnek meg újabb fiatalos imázs jegyében egy
másik programmal is jelentkeszakaszok.
A legnagyobb magyar ke- zünk, ez pedig a június 2-3-4-én
rékpárverseny június 27-én megrendezésre kerülõ Street
Szombathelyen prológgal raj- Food Hétvége lesz! – mondta
tol, majd a Keszthely, Zala- Balaicz Zoltán.

Nem volt kétséges, hogy az Újpest a jobb csapat.

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

www.zalatajkiado.hu

