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megyei közéleti havilap

(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaegerszeg 1885. május
13-án vált rendezett tanácsú,
megyei jogú várossá. A szüle-
tésnap jegyében valósult meg
az idei Város Napja rendez-
vénysorozat, amely közös imá-
val vette kezdetét a Mária Mag-
dolna Plébániatemplomban,
majd a város első polgármeste-
rének, emlék-Kovács Károly
művének koszorúzása követke-
zett május 11-én.

A program a város díszter-
mében folytatódott ünnepi köz-

Az összefogás, a lokálpatrióta érzés jellemző Zalaegerszegre
Emlékezések és elismerések a város ünnepén

gyűlés formájában, melyet az
elismerésre felterjesztettek mel-
lett megtiszteltek jelenlétükkel
országos intézmények vezetői,
a megye és a város elöljárói.

Balaicz Zoltán az elmúlt
évek jelentős jubileumainak
felelevenítésével kezdte ünnep-
nyitó beszédét, majd rátért
nemzetünk egyik legdicsőbb
eseményére, az 1848-ban kitört
forradalomra és szabadságharc-
ra, és annak 170. évfordulójára.
Horváth Szilárd ez alkalomból

alkotott filmjének bemutatása
történelmi időutazást jelentett a
közönség számára. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy me-
gyénkben és Zalaegerszeg éle-
tében is egyaránt nagy jelentő-
séggel bír e korszak, melyben
helyet foglal a 47-es honvéd
zászlóalj éppen úgy, mint zalai
hőseink: Deák Ferenc, Csány
László, Püspöky Grácián, Gas-
parich Márk, Csillagh László.
A rájuk való méltó emlékezés
immár hagyománnyá vált, ké-
pes albumok megjelentetése,
konferenciák, emléktáblák ava-
tása, testvérvárosi programok
formájában. Rávilágított, hogy
a történelem során Zalaeger-
szeg életében jellemző volt az

összefogás, a lokálpatrióta ér-
zés a közös célok elérésében,
amelyeknek eredményeként má-
ra folyamatosan fejlődő várossá
vált. Napjainkban mindezt a
nyugalom és az építkezés idő-
szakában van lehetőségünk meg-
élni, melyet eleink összetartó
munkájának is köszönhetünk.

A hagyományokhoz híven,
e napon történik a város kö-
zösségének rangos elismerései-
nek átadása. A „Zalaegerszeg
Város Díszpolgára” legmaga-
sabb helyi elismerést jelentő
kitüntető cím 2018-ban nem
került adományozásra.

A közgyűlés április 12-ei
ülésének határozata értelmébenÁllnak (balról): dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár fő-

igazgatója, D. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes, Balaicz
Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Rigó Csaba, a Köz-
beszerzési Hatóság elnöke, Vitár Zsolt alezredes. Ülnek: Né-
meth István, Illés Zoltán, dr. Molnár András.

Pünkösdhétfőn, 2018. má-
jus 21-én, az egyház anyja
emléknapján, Máriás-körme-
netet szervez a zalaegerszegi
ferences plébánia.
A program:
18.00 szentmise
19.00 körmenet
21.00 Loretói litánia

Pünkösdhétfői körmenet Egerszegen
A körmenet a Jézus Szíve

ferences templomtól indul a
Mária Magdolna templom felé,
az evangélikus templom irá-
nyába, tovább a Göcseji úton -
a Platán soron - a Gasparich
úton át vissza a ferences temp-
lomig.

Csatlakozni bárhol lehet.

A körmenet a Jézus Szíve ferences templomtól indul és oda
tér vissza.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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RF Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság a
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Állam-
titkárság által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) keretén belül kiírt, Gyakor-„
noki program pályakezdők támogatására” tárgyú fel-
hívásra benyújtott GINOP-5.2.4-16-2016-00608 kódszá-
mú pályázattal 2.599.948 Ft támogatásban részesült.

Az RF Consulting Kft a gyakornoki program keretében 1
fő gyakornok foglalkoztatását valósítja meg 9 hónapos
projekt megvalósítási időszakra, amelyet további 4,5 hó-
nap tovább foglalkoztatás követ.
A gyakornokok foglalkoztatása, oktatása 2017.06.15 és
2018.03.15 között valósult meg.
A mai világban egyre nehezebb a pályakezdőknek az
elsődleges munkaerő piacra betörni a megfelelő szakmai
tapasztalat hiányában, cégünk ezt az önhibán kívüli
handicap-et szeretné orvosolni.
A projekt célja egy 25 év alatti fiatal munkavállalónak
segítünk az elsődleges munkaerőpiacra bejutni és ott
hosszú távon elhelyezkedni, valamint a projekt során
segítséget nyújtunk a fiataloknak a szükséges munka-
tapasztalat megszerzéséhez.
A pályázatírás területén kevés olyan cég van jelen a
munkaerő piacon, amely arra szakosodott, hogy végig
kísérje a projekt útját, a projektmenedzsmenten túl, a
projekt végleges befejezéséig. Szeretnénk ösztönözni a
pályakezdőket, hogy fontos az ügyfélnek a teljes nyomon
követés, a precíz, pontos munka és a ráfordított idő
minősége. A fiatalok ösztönzéséhez ad nagy segítséget a
sikeres pályázathoz nyújtott támogatási összeg.
A gyakornokok foglalkoztatása során figyelemmel va-
gyunk az aktuális jogszabályok betartására, a munka-
feltételek biztosítására, a foglalkoztatás szabályszerűsé-
gének betartására. A munkavégzéshez szükséges felté-
teleket és szakképzett, tapasztalattal bíró vállalati kap-
csolattartót biztosítottunk az eredményes együttmű-
ködéshez. Gyakornokunk tovább foglalkoztatását a 4,5
hónapot követően is fenntartjuk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. 04. 24.

RF CONSULTING KFT.

GINOP-5.2.4-16-2016-00608
GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA AZ RF CONSULTING KFT-NÉL

Az összefogás, a lokálpatrióta érzés jellemző Zalaegerszegre
Emlékezések és elismerések a város ünnepén

Pro Urbe díjban részesült a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltára. A város tör-
ténelmének megismertetésének
és tovább örökítésének, emlé-
kek feldolgozásának, hagyomá-
nyok őrzésének magas színvo-
nalú, példaértékű tudományos
munkájának megbecsülését ki-
nyilvánítva ily módon. Dr. Mol-
nár András igazgató köszönő
szavaiban kiemelte, hogy nyi-
tott intézményként vesznek
részt a város életében, együtt-
működve a Göcseji Múzeum-
mal és a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárral. Dr. Sza-
bó Csaba, a Magyar Nemzeti
Levéltár főigazgatója zalai kö-
tődését taglalva osztotta meg a
jelenlévőkkel a várossal kap-
csolatos visszatekintését, kitér-
ve az 1920-as években lendü-
letet kapott gyarapodásra, az
azt követő kommunizmus ha-
tásaira, majd a rendszerválto-
zást követően a várost jellemző
nagymérvű fejlődésre. Mint
jelezte, az 1750-es évek köze-
pétől lett levéltára Zalaeger-
szegnek, ahol mára országosan
elismert kutatók dolgoznak,
példaként említve a város egy-
kori polgármesterét, díszpolgá-
rát, .dr. Gyimesi Endrét

Az idén 50 esztendős Za-
laegerszegi Honvéd Klubot is

Pro Urbe díjjal tüntették ki,
amelyet az ifjúság honvédelmi
neveléséért, valamint a katonai
hagyományok ápolásáért érde-
melt ki. A klub vezetője Né-
meth István nyugalmazott őr-
nagy, számukra e nap jelentő-
ségét a közvetlen környezetük
részéről érkezett elismerésben
látja.

Vitár György Zsolt alezre-
des, a Magyar Honvédség Ka-
tonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság pa-
rancsnokhelyettese a díj átadá-
sát követően utalta katonai pá-
lyafutás utáni élet közösségben
eltöltött fontosságára.

A város sportszervezeteinek
stabil működése érdekében az
elmúlt évben létrehozott „Sport
mecénása díj” kitüntető címet
idén az . részéreFM-Vas Kft
adományozta, melyet Illés Zol-
tán ügyvezető vette át.

Az elismerések sora a Pol-
gármesteri Hivatal kiemelkedő
szakmai tudással bíró köztiszt-
viselőinek díjazásával folytató-
dott. azDr. Sipos Erzsébetnek
Önkormányzati Osztály jogi és
testületi szakreferensének cím-
zetes vezető főtanácsos címet,
Pintér-Gotthárd Adriennek, a
Műszaki Osztály beruházói és
tervezési csoport vezetőjének,
Regelné Bogdán Györgyinek,
az Adóosztály osztályvezető-

helyettesének, Péter Györgyné-
nek, az Ellenőrzési Osztály el-
lenőrzési szakreferensének szak-
mai tanácsadói címet, valamint
Horváth Péternek, a Műszaki
Osztály közmű-és mélyépítő
szakreferensének címzetes fő-
tanácsosi címet adományozta.

Koszorúzás Zalaegerszeg első polgármesterének emlékkövénél.

A díszközgyűlés történel-
münkre emlékező és a jelenünk
elismeréseit felvonultató perceit
filmek vetítése és a Pro Urbe
díjas ifj. Horváth Károly, Rezes
Gáborral közös közreműkö-
dése foglalta ünnepi keretbe.

Török Irén

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Az eredeti forgatókönyv
szerint most a Tóth János Ru-
dolffal készített interjú követ-
kezne, de a zenekarCyklon
frontembere elzárkózott a nyi-
latkozattól. Az okát nem tud-
juk, nem is kutatjuk. Csak
annyit fűzünk hozzá, hogy
sajnáljuk.

Volt egyszer egy Cyklon (9.)

A legendás együttes több
tagja is a zalaegerszegi zeneis-
kolában kapta meg az alapkép-
zést. Ennek az intézménynek
volt igazgatója hosszú időn
keresztül , akiGuerra Gusztáv
egy alkalommal, azon a bizo-
nyos Ki-Mit-Tud?-on beszállt a
fiúk közé játszani. 1965-ben

Bencze Erzsébetet kísérték a
vetélkedőn. No, de ne szalad-
junk ennyire előre!

– Szinte valamennyi zeneka-
ri tag azt mondta, hogy nagy-
szerű alapképzést adott szá-
mukra az egerszegi zeneis-
kola…

– Nemrég ünnepelte az in-
tézmény 65 éves fennállását,
ebből 40 évet töltöttem itt. A
60-as évek elején, a Beatles-
őrület idején minden fiú gitá-
rozni akart. Vass János kollé-
gámat kérték meg, hogy foglal-
kozzon velük. Horváth Antal

(Apró) hegedülni tanult Tóth
Endrénél, aztán Serfőző tanár
úrhoz került. Az ő tanítványa
volt Tóth János Rudolf is. Hor-
váth Péter klarinéton és szaxo-
fonon játszott. Mindhárman itt,
a zeneiskolában kapták meg az
alapokat. Tunyogi Péter nem
járt zeneiskolába, ő született
tehetség volt.

– Hogy volt ez a „Kit-Mit-
Tud?”-os szereplés?

– Vass János említette, hogy
Bencze Erzsébetet kíséri a
Cyklon a vetélkedőn. Nagyon
nehéz számot választott, az In-
goványt, ami akkor Psota Irén
előadásában vált ismertté. Meg-
kért, hogy tanítsam be a dalt és
billentyűsként csatlakozzam is
az együtteshez. Jól indult a
szereplésünk, hiszen tovább-
jutottunk, a televízió is köz-
vetítette a fellépésünket. A
döntő előtti utolsó körben es-
tünk ki… A zsűri méltatta
Bencze Erzsi előadását és meg-
dicsérte a kísérő Cyklon ze-
nakart.

– Ezt követően megszűnt a
kapcsolatod a zenakarral?

– Igen, Vass Jancsi foglal-
kozott velük tovább. Nem is
tudtam volna folytatni a közös
munkát, hiszen a zeneiskolai
kötelezettségeim és egyéb el-
foglaltságaim lekötötték min-
den időmet.

E.E.
(Folytatjuk)

*  *  *
(Köszönettel tartozunk a

Göcseji Múzeumnak, Béres Ka-
talin történésznek azért a segít-

ségért, hogy a múzeum bir-
tokában lévő egykori Cyklon-
fotókat szerkesztőségünk ren-
delkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy meg-
osztották velünk és olvasóink-
kal az egykori felvételeket. S
köszönet jár mindazoknak is,
akik ugyancsak archív fotók
segítségével teljesebbé teszik
sorozatunkat.)

Guerra Gusztáv 40 évig tanított a Köztársaság úti zeneisko-
lában.

Bencze Erzsébetet kísérte a
Cyklon a Ki-Mit-Tud?-on.

Guerra Gusztáv: – A zeneiskolában jó alapokat kaptak.
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

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

(2003.04.10.)

(2003.05.01.)

(2003.05.15.)

EU-mellékhatás

Május-nosztalgia

Milyen egyszerű!...

– Már a nyolcadik páciens, aki örömében félholtra zabálta
magát mákos gubából…

– Énekeljük most el pianó-suttyomban az Internacionálét,
mert anélkül a sörnek sincs semmi íze!...

– Ez már tulajdonképpen családi gazdaság. A teljes me-
nedzsment a mi famíliánk!...

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A világ egyik legjobb gi-
tárosa, nyitja megAl Di Meola
az Örvényeshegy Pikniket Za-
lacsányban, ahol az idén de-
bütáló háromnapos fesztiválon
koncertekkel, színházzal, iroda-
lommal és helyi finomságokkal
várják az érdeklődőket.

A május 25. és 27. közötti
összművészeti fesztiválnak
Zalacsány egy csendes, erdő-

Al Di Meola koncertje Zalában
Indul az első Örvényeshegy Piknik

széli területe, az örvényeshegyi
településrész ad otthont. A fesz-
tiválnak helyet adó területen az
1200-as években a pálos rend
központi jelentőségű kolostora
állt.

A háromnapos rendezvény
Al Di Meola szabadtéri kon-
certjével indul. Az idén 64 éves
amerikai gitárművész a hetve-
nes évek közepe óta tartozik a
világ élvonalába.

Al Di Meola számos alka-
lommal koncertezett Magyaror-

szágon, fellépett például a
veszprémi ünnepi játékokon, a
székesfehérvári Fezen feszti-
válon, a paksi Gastroblues-on,
Leslie Mandoki supergroup-
jában a Müpában, legutóbb
2016-ban aSzarka Tamással
Budapest Kongresszusi Köz-
pontban.

Az Örvényeshegy Piknik
magyar fellépői között lesz

Pély Barna Szabó Balázs, a
Bandája Pribojszki Mátyás, a
Band Jónás Vera Expe-és a
riment. A közönséggel együtt
fog improvizálni a Momentán
Társulat, az irodalomkedve-
lőket ésVarró Dániel Molnár
György várja, gyerekprogram-
mal készül ésSzalóki Ági
Bognár Szilvia.

A fesztivált a Művészetek a
Vidékfejlesztésért Alapítvány
szervezi, a rendezvény fő hely-
színe a .Pálos Vendégház

A világ egyik legjobb gitárosa, Al Di Meola koncertjével kezdő-
dik a program.

Azért még ezt a gyenge
magyar labdarúgást sem lehet
következmények nélkül lenéz-
ni, mert annak nagy tasli lehet a
vége. A sors már lendíti is a ke-
zét, hogy egy nagy pofonnal
józanítsa ki azokat, akik a
kiesés szélére sodorták a ZTE
labdarúgó-csapatát.

Vasárnap az egerszegi együt-
tes 2-0-ra kikapott Gyulán a
Szegedtől, így gyakorlatilag már
csak matematikai esélye maradt
az NB II-ben maradásra.

Kötéltánc az egerszegi fociklubnál
30 éve történt: 1988. május

7-én az 2-0-ra nyert Eger-FTC
szegen, így igen nehéz hely-
zetbe került a zalai csapat.
Csupán 2 pont előnye volt az
NB I-ben a már kieső helyen
álló előtt.Debrecen

Harminc évvel ezelőtt ezt
írtam a hasábjainZalai Hírlap
az FTC elleni vereség után:

„Hogy a ZTE játéktudásban
csak ennyire képes, mint
amennyit az elmúlt fordulók-
ban nyújtott – ha nem is

könnyű szívvel –, tudomásul
veszi a szurkoló. Azt viszont
már semmiképpen, hogy eb-
ben a kritikus helyzetben nem
tud küzdeni, lelkesedni a
csapat…”

Végül is akkor megúszta a
kiesést a ZTE. Egy évvel ké-
sőbb búcsúzott az élvonaltól.

Most vajon mit írhatnék,
hiszen megfogadtam, hogy
nem bántom a csapatot. Egyéb-
ként is azt mondta valaki, hogy
halott oroszlánba nem illik be-
lerúgni. Ha van halott oroszlán,
akkor nyilván kellett lennie
élőnek is. Látta valaki ezt a
félelmetes, ZTE-nek nevezett
oroszlánt, akitől rettegtek a
riválisok mostanában? Én in-
kább egy bátortalan, esetlen,
ügyetlen kiscicára emlékezem.
Akit egyébként sem bánt az
ember.

A történeti hűség kedvéért
nem árt megjegyezni: a ZTE
1957-től 2018-ig folyamatosan,
de váltakozva az NB II.-ben, az
NB I. B-ben és az NB I.-ben
szerepelt. 61 (!) év után sajnos
nagy esélye van annak, hogy az
NB III. következik.

Akasztófahumorral élve ott
jó kis zalai rangadók jöhetnek:
ZTE-Nagykanizsa (valamikor

az NB I-ben csatáztak egymás
ellen), ZTE-Andráshida, Nagy-
kanizsa-Andráshida.

Azt még nem tudjuk, hogy
mit hoz a jövő, a jelenlegi
többségi tulajdonos, Végh Gá-
bor mit tervez. Annyi bizonyos,
hogy a maradék szurkolók ide-
gennek tekintik a klubvezetést,
amely pedig arra panaszkodik,
hogy nem kapta meg a kellő
támogatást a várostól, a vállal-
kozóktól, a szurkolóktól és a
sajtótól.

Az eredmények (vagy in-
kább az eredménytelenség)
azonban önmagukért beszél-
nek. Pillanatnyilag arról van
szó, hogy a ZTE fennállása
során első alkalommal NB III-
as lehet.

Őszintén kívánom: történ-
jen csoda, s maradjon a másod-
osztályban a csapat!

E.E.
*  *  *

A napokban jelent meg a
hír: , azDonald Trump Egyesült
Államok elnöke segíteni sze-
retné a válságos helyzetbe ke-
rült ZTE-t.

Félreértés ne legyen: ez a
ZTE egy kínai távközlési cég, s
nem a Zalaegerszegi Torna
Egylet.

Gyulán 2-0-ra nyert a Szeged a ZTE ellen. Nehéz napok jönnek!

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ Kft.
KÖRMEND

„C” kategóriával rendelkező
áruterítő gépkocsivezetőt

vesz fel.
Munkaidő: hétfőtől péntekig kiemelt fizetéssel!

Tel.: 30/2276-636
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Biztosan sokat morfondí-
roztak már azon, hogy kire
hasonlít legjobban a belga Guy
Verhofstadt, az Európai Parla-
ment liberális frakciójának
vezetője, aki fáradságot nem
ismerve, energiáját nem kí-
mélve támadja a jelenlegi ma-
gyar vezetést. Ő az, aki min-
denhol diktatúrát lát, ahol nem

Kire hasonlít legjobban?
a nyílt társadalom az uralkodó
nézet.

A hazai liberálisok szívesen
szaladnak Brüsszelbe panasz-
kodni a magyar-fóbiás politi-
kushoz. Hogy kire is hasonlít
leginkább? A képet látva végre
nem kell tovább törnünk a
fejünket.

(e)

Tisztelt Rögtönítélő Brüssze-
li Számonkérőszék!

Alulírott budapesti lakos-
ként mélységesen egyetértek a
Fényes Tekintetű LIBE Bizott-
ság minapi jelentésével, misze-
rint mi itt az orbáni diktatú-
rában borzalmatos elnyomatás-
ban élünk, itt bizony naponta
lábbal tiporják az emberi jo-
gainkat, a demokráciát és leg-
főképpen a jogállamot.

Igaz, hogy a szavazó fül-
kében a fidesznyikek senkinek
sem szorítottak pisztolyt a
homlokához, hogy az orbáni
diktatúrára szavazzon, de ahogy
a napi betevő médiám, az in-
dex.hu nagyon találóan meg-
állapította, Magyarországon a
hülyék vannak többségben.
Legfőképpen vidéken. Ezzel
egyelőre még nem tudunk mit
kezdeni, de a Soros-fiúkkal már
dolgozunk a projekten.

Meg aztán itten tombol a
média diktatúra is, a tisztes-
séges ellenzéki ember nem jut
igaz hírekhez. Ne tessenek tö-
rődni azzal, hogy az országban
100 %-os műhold, mobil és
internet lefedettség van és hogy

Nem küldhetne esetleg tankokat Magyarországra Brüsszel?
Magánlevél a LIBE-bizottságnak

az elcsalt választás előtt még
maga az index.hu büszkélke-
dett azzal a statisztikával, hogy
az ellenzéki médiát sokkal töb-
ben kísérik figyelemmel, mint a
kormánypropagandát. Bizonyá-
ra be voltak drogozva a fiúk,
elnéztek valamit, csak mostan-
ra ocsúdtak fel.

A rasszizmus meg az egeket
veri, hiába mondja Járóka Lí-
via, hogy az uniós parlament
egyetlen cigányaként Orbán jó-
voltából lehet a parlament alel-
nöke, és hogy Orbán kétszáz-
ezer cigánynak adott közmun-
kát. A helyzet az, hogy sajnos
dolgozniuk kell, ahelyett, hogy
békésen éldegélhetnének a „se-
gílyen”. Ez maga a rasszizmus.

Az antiszemitizmus meg –
ahogy a LIBE helyesen látja –
egyenesen az egeket veri. Az
csak álca, hogy Orbán zéro to-
leranciát hirdetett, hogy Netan-
jahu Orbánnal parolázott, hogy
számos itteni kompetens zsidó
szerint a magyar zsidóság az
„aranykorát éli”, hogy a kor-
mány anyagilag kiemelten tá-
mogatja őket, itt akkor is an-
tiszemitizmus van és kész!

A jogállamról meg ne is be-
széljünk! Az egyszerűen nincs,
hiába próbálják a derék Soros
NGO-k a szemináriumaikon a
bírókat fogékonnyá tenni a
brüsszeli felfogásra.

Ezért a LIBE jelentés össze-
állításakor nagyon helyesen
hagyták figyelmen kívül a kor-
mány érveit és örült a lelkem,
hogy a vitájára sem engedték
oda Orbánékat Brüsszelben és
fütyülni tetszettek a „Hallgat-
tassék meg a másik fél is!” ősi
jogelvre. Tényleg az a legjobb,
ha ott sincsenek, amikor ítéletet
mondunk róluk, még beleza-
varnának, mi nélkülük is tudjuk
a tutit!

Szóval, örültem, hogy a fe-
lesleges tárgyilagosságot félre-
téve, a legelszántabb politikai
ellenfelükre tetszettek bízni ezt
a jelentést. Tessenek csak to-
vábbra is jól elítélni őket, én a
magam részéről annyit tehetek,
hogy szorgalmasan eljárok tün-
tetni a gaz Orbán ellen. Sajnos
hiába várom, hogy egyszer
végre jól pofán vágjanak, pedig
a vérző orrom olyan jól mu-
tatna a nyugati médiában és a
következő LIBE jelentésben.
Ezek olyan beszari diktátorok,
hogy még ezt sem teszik meg.

Tisztelettel: Egy végsőkig
elszánt budapesti.

Ui: A szovjet elvtársak '56-
ban tankokkal siettek a megse-
gítésünkre. Nem lehetne most
brüsszeli tankokat küldeni a de-
mokrácia és a jogállam vissza-
állítására? Az mindegy, hogy
akkor azt „kommenizmusnak”
hívták, most meg liberalizmus-
nak. Hát nem secko jedno? A
lényeg, hogy mi csináljuk!
Igaz, hogy jobban élünk, mint-

ha mi kormányoznánk, de ez
nem számít.

Rajnai Péter
* * *

Belenéztem az április hu-
szonhatodikai brüsszeli, LIBE-
ülés összefoglalójába. Ahogy
elnéztem a padsorokban helyet
foglaló liberális, szocialista,
zöldpárti képviselőket, az volt
az érzésem, hogy egy pszichiát-
riai intézet ápoltjaiból alakult
amatőr irodalmi színpad elő-
adása zajlik ezzel a címmel: A
demokrácia, ahogy mi akarjuk!

Jövő tavasszal EU-parla-
menti választás lesz. Nagyon
remélem, hogy a józan nép-
akarat elsöpri ezt a gyalázatos
gyülekezetet.

E.E.

Judith Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő. Ő mindent
jobban tud Magyarországról és a demokráciáról. Niedermüller
Péterék készségesen segítenek neki Brüsszelben.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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A rendkívüli, és rendre si-
keres vállalkozásairól ismert
magyar ultratávúszó, Mányoki
Attila Egyesültkét hetet az
Államokban Ocean'stöltött az
Seven elnevezésű versenysoro-
zat utolsó – írországi – ál-
lomására való felkészülésének
jegyében.

A sportemberzalaegerszegi
az MTI érdeklődésére elmond-
ta, hogy a nyári, újabb nagy
próba előtt két okból válasz-
totta Amerikát: egyrészt, hogy
részt vegyen egy nemzetközi
nyíltvízi versenyen, másrészt,
hogy elkezdje a nyíltvízi edzést
és felkészülést az Északi-csa-
torna leküzdésére.

„Május második felében uta-
zom Írországba, edzőtáborba,
hogy azzal a csapattal tudjak
együtt készülni, amely majd az
Északi-csatorna augusztusra
tervezett átúszása alatt segíteni
fog. Most már minden hónap-
ban lesz egy olyan hétvégi nap,
amikor minimum hat órát le-
szek óceánban, hideg körülmé-
nyek között” – mesélte Mányo-

Mányoki Attila az Egyesült Államokban készült Írországra
Az egerszegi ultratávúszó újabb erőpróbája

ki Attila, aki szerint San Fran-
cisco ideális hely volt számára,
mert hasonlóan hideg, 10-12
fokos volt az óceán, mint ami-
ben majd úsznia kell nyáron.
Kitért rá, hogy a börtönszi-
getként elhíresült Alcatraztól is
sikerült beúsznia a városhoz.

„Szerencsére április 23-án
lehetőségem nyílt rá, hogy ko-
rán reggel áthajózzak a börtön-
szigethez és onnan indulva
beússzak San Francisco Mari-
time Nemzeti Történelmi Park-
jába. Kuriózum, hogy egy ilyen
kultikus és talán misztikus
helyről úszhattam be a száraz-
földre” – fogalmazott a magyar
vízi maratonista, akit huszonöt
éves pályafutása elismerése-
képpen a Nemzetközi Maraton-
úszó Hírességek Csarnokának
tagjává választottak tavalyelőtt
Kaliforniában.

Mostani amerikai útján
részt vett egy arizonai négy-
napos versenyen.

„Az állóképességemre vol-
tam kíváncsi és hogy miként
reagál a szervezetem erre a

megterhelő sorozatra” – mond-
ta. Hozzátette: fizikálisan és
mentálisan is nehéz volt a
nagyjából hetven kilométeres
táv, valamint a 15-23 fokos
tavak vize közötti hőkülönbség.
A verseny első két napján szed-
tem össze időveszteséget, de a
harmadik és negyedik napon
már sikerült faragnom a hát-
rányból, s összetettben harma-
dikként végeztem, kategóriám-
ban, a 40-49 évesek között pe-

dig sikerült elsőnek lennem a
15 óra 53 perc 42 másodperces
összidőmmel.”

Az Északi-csatorna az Ír-
sziget északkeleti részét és
Délnyugat-Skóciát választja el.
Az átúszás távja 35,1 kilomé-
ter. Nehézsége nem a távban,
hanem a természeti körülmé-
nyekben rejlik: két áramlat, a
tengeri élővilág, valamint a 13
fokos víz nehezíti az átkelést.
(Forrás: )MTI

Zalaegerszeg jó hírét viszi szerte a nagyvilágba. Képünkön
Mányoki Attila Balaicz Zoltán polgármesterrel.

Felavatták Németh János
Sárkányölő Szent Györgyöt
ábrázoló domborművét Zala-
egerszegen, a Kossuth-díjas ke-
ramikusművész alkotását mi-
nap leplezték le megyei rendőr-
főkapitányság főépületének kül-
ső falán.

Szokatlan dolog, ha a rend-
őr-főkapitányságon szobrot avat-

Felavatták Sárkányölő Szent György-domborművét Zalaegerszegen

nak, de a rendvédelmi szerve-
zet is adhat értéket a közösség-
nek – fogalmazott köszöntőjé-
ben a megyei főkapitány. Sipos
Gyula hozzáfűzte: a rendőrség
elfogadtatását segíti, ha erősít-
jük azokat az értékeket, ame-
lyeket a megye hordoz. Nem
elég a jó szakmai eredmény, az
is fontos, ha az egyre javuló

mutatók mögött az „ember is
látszik”.

Szent György a katonák és
lovagok, a „modernkori vonat-
kozásban” a rendvédelmi szer-
vek és a rendőrség védőszentje
– mondta el Kostyál László
művészettörténész. Szavai sze-
rint kultuszának és tisztele-
tének két fontos rétege van:
Szent György a lovagiasság, a
lovagok, a katonák és a fel-
ső társadalmi rétegnek és
viselkedésformának a védő-
szentje.

A kultusz másik rétege a
Szent György-naphoz kapcso-
lódik: hagyományosan ez a nap
a paraszti munka, a gazdál-
kodás kezdete. Emellett még
nagyon sok hiedelem, részben a
pogány korból átörökölt szokás
és rítus kapcsolódik a naphoz.
Zalában a Szent György-har-
matnak tulajdonítottak külön-
leges képességet: az ősi pász-
torünnephez kapcsolódó szokás
volt, ha valaki hajnalban meg-
mosdik a harmatban, erős és
egészséges lesz egész eszten-

dőben – ismertette a művészet-
történész.

Kitért arra is, hogy Németh
János alkotásában ez a kettős-
ség ötvöződik. A dombormű a
korábbi ábrázolásból ismert ősi
patinás ikonográfiai formát
mutatja. Ugyanakkor az alko-
táson felfedezhető a népmű-
vészet jelképesebb, szimboli-
kusabb ábrázolásmódja, amely
Német János domborműveinek
a világát általában jellemzi. Ez
a kettősség kitűnően találkozik
a „nemes anyagból” – a föld
porából – agyagból készült
Szent György-domborművön –
fejtette ki Kostyál László.

A legenda szerint Szent
György – római kori katona –
Líbia egyik városában legyőzte
a sárkányt és megszabadította a
várost a fenyegetéstől. A 4. szá-
zad elején halt vértanúhalált. A
legismertebb ábrázolása a Ko-
lozsvári testvérek 1373-as áb-
rázolása, a szobor azt a pil-
lanatot örökítette meg, amikor
a lovon ülő Szent György le-
döfi a sárkányt. (Forrás: )MTI

A leleplezés pillanata… Balról Kostyál László, Németh János
és Sipos Gyula.

Fotó: Varga György - MTIFotó: Varga György - MTI
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Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.

A környezet és a közmûvek nem sérülnek,

az eredeti állapotot visszaállítjuk,

a terület késõbb bármilyen célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu
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Az akció a megjelenéstől május 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Olaszországban letakartak
vagy eltávolítottak műalkotáso-
kat, mert sértették a muszlim
ellenőrző csoport határtalan
érzékenységét: kirívónak talál-
ták azokat...

Nálunk, Magyarországon
szerencsére még nem járt ez az
ellenőrző csoport, de a hazai
emberbarát „civil” szervezetek
szívós erőfeszítését ismerve
semmi sem lehetetlen.

Reszkessetek egerszegi szobrok!

Ez az ellenőrző csoport
Zalaegerszegen is felháborító
műalkotásokba botlana. A sport-
csarnok előtti téren például
Kisfaludy Stróbl Zsigmond
íjászába, aki nem átall kérked-
ni férfiasságával. A Vizsla-
parkban lévő női szobor leg-
alább szende, szűzies mosolyá-
val próbálja elterelni a kíváncsi
tekinteteket az erotikus rész-
letekről.

A református templom mel-
letti parkban meztelen valósá-
gában tárja elénk magát az
anya, s eléggé megbotránkoz-
tató módon a gyermekét is
pőrén mutogatja a járókelőknek
még télen, mínusz 20 fokban is.

Hát… Az az érzésem, hogy
találna szeretett városunkban a
határtalan érzékenységéről is-
mert iszlám ellenőrző csoport
kivetnivalót. Találna, ha itt jár-

na. Szerencsére itt még nem
tartunk. Nem estünk a fejünkre,
mint a németek, az olaszok, a
belgák, vagy éppen a svédek.
Nálunk még karácsony a kará-
csony, a Mikulást várják a gyer-
mekek, a keresztet sem kell
levenni a templom tornyáról.

S a szobrokat sem kell el-
takarni. „Csak” leleplezni…
Avatáskor.

E.E.

Olaszországban kirívónak talált műalkotásokat az iszlám ellen-
őrző csoport.

Anya és gyermeke. Szerencsére még nem vettek méretet a
burka elkészítéséhez.

Az íjász szemérmetlenül kér-
kedik férfiasságával.

Báj és üdeség. Kár lenne ta-
kargatni…
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• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

Labdarúgás… Csodálatos já-
ték. Már nem is sport. Akinek
ma nincs miért örülnie, mert
válogatottjaink, klubcsapataink
a futottak még mezőnyébe tar-
toznak, az a múltba kanyarodik
vissza. Persze csak akkor, ha
van múltunk. Mint a magyar
labdarúgásnak.

Van múltunk, nincs jele-
nünk, de lesz-e jövőnk? Nem
vállalkozom jóslásokra. Inkább
visszatekintek a múltba. S nem
is a teljes magyar labdarúgásra.

Katonák voltak és focisták…

Az április huszadikai találkozó résztvevői. Az álló sorban balról a második dr. Kardos Csaba, az
ülő sorban balról az első Papp Antal, a ZTE kiváló védője (egy ideig a Honvéd Katona SE-nél is
volt), mellette Gáspár Géza, aki Tar István után lett a csapat edzője.

A találkozás alkalmából egy aláírt labdát és labdatartót kapott
Gáspár Géza.

Csak szűkebb pátriánkra, Zala
megyére. S még csak nem is a
magasabb osztályokra.

Maradjunk az NB III-nál!
Az 1960-as évek végén az NB
III. gyakorlatilag a negyedik
osztályt jelentette Magyaror-
szágon. Volt az NB I., az NB I.
B, az NB II., s utána jött az NB
III. Tudják, hogy hány zalai
csapat szerepelt akkor az NB
III. Nyugati-csoportjában? Ne
találgassanak! A 17 csapatos
mezőnyben 6! Megérdemlik,

hogy felsoroljuk az együttese-
ket: Nagykanizsai Dózsa, MÁV
NTE, Zalaegerszegi Dózsa,
Honvéd Katona SE, Zalaszent-
grót, Nagykanizsai Sáska-
Petőfi.

S most vajon hány zalai
csapat tagja az NB III-nak?
Akik figyelemmel kísérik a
labdarúgást, tudják a választ:
egyetlen egy, az .Andráshida

Honvéd Katona SE… Az
ötven évvel ezelőtti csapat tag-
jai találkoztak minap Zalaeger-
szegen Kiskondás Vendéglő-, a
ben. Az ország minden tájáról
érkeztek az egykori játékosok,
mert annak idején Magyaror-
szág minden szegletéből vo-
nultattak be katonának – köz-
tük labdarúgókat is – a zala-
egerszegi .Petőfi-laktanyába

A kezdeményezés dicséren-
dő. Sokan eljöttek az élők kö-

zül, hogy köszöntsék egymást,
s emlékezzenek elhunyt edző-
jükre, és játékos-Tar Istvánra
társaikra.

Mint írtam, a labdarúgás
nagyszerű játék. A sportágat
virtuóz módon művelő alázatos
világsztárok ugyanúgy szeretik,
mint az alacsonyabb osztályban
szereplő, de ugyanolyan eltö-
kéltséggel pályára lépő amatő-
rök. Ez adja a foci varázsát.
Ezért jöttek el az ország min-
den tájáról azok a játékosok,
akik talán szerették volna meg-
úszni a katonai szolgálatot, de
Zalaegerszegen, a Honvéd Ka-
tona SE-nél – a kiképzés szür-
ke, egyenhangú, sanyarú napjai
mellett – hódolhattak szenvedé-
lyüknek, a labdarúgásnak.

Dr. Kardos Csabát nem kell
bemutatni a zalaegerszegi
sportkedvelőknek. Hosszú éve-
ken keresztül volt a Városi
Sportcsarnok igazgatója. Jóval
korábban a Honvéd Katona SE
kapusa.

– Az ötven évvel ezelőtt NB
III-ban szerepelt csapat még
élő tagjai vannak most itt –
mondja dr. Kardos Csaba. –
1968-ban lezajlott már a fél
bajnokság, aztán a Magyar
Néphadsereg – „internaciona-
lista kötelességét” teljesítve –
megszállta Csehszlovákiát. A
csapat tajai természetesen nem
a zöld gyepen játszottak to-
vább, de a hivatalos szervek
végül úgy döntöttek, hogy mé-
gis az NB III-ban maradhat a
Katona SE, így a következő
bajnokságban páratlan számú
csapat indult. Az edzőnk Tar
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István volt, aki válogatott szin-
tű védőjátékosnak számított
korábban a Szombathelyi Ha-
ladásnál.

Buda Sándor Jászberényből
érkezett Zalaegerszegre:

– Ön a főszervezője ennek a
találkozónak…

– A veszprémi Varga Fe-
renc, a zalaegerszegi dr. Kardos
Csaba és a soproni Drazsnyák
István segített abban a szervező
munkában, ami tavaly szeptem-
berben indult. Többen meghal-
tak már, így sajnos hiányos a
találkozó létszáma. Nagyon
szép emlékeim vannak erről az
időszakról. Sokszor játszottunk
edzőmeccset a Szőcs János ve-
zette ZTE ellen. A legnagyobb
jutalmat nálunk az eltávozás,
illetve a szabadság jelentette.

A jubileumi találkozón az
akkori edző, az egykori kiváló
szombathelyi védőjátékos, Tar
István sem vehetett részt, hi-
szen akárcsak több játékosa,
már ő sincs az élők között. Őt
Gáspár Géza követte a csapat
kispadján, aki szemmel látha-
tóan örömmel fogadta a szer-
vezők invitálását. Vele is szót
váltottunk.

– Hogy emlékszik vissza er-
re az időszakra?

– Edzői pályafutásom egyik
legszebb időszaka volt, amit a

Honvéd Katona SE-nél töltöt-
tem. Minden korszakról őrzök
fényképet, minden bevonulás
után megörökítettük az aktuális
csapatot. Az edzésterveket vi-
szont átadtam unokaöcsémnek,
Nagy Péternek, aki Zalaszent-
ivánon edzősködik.

– Talán nem tévedek, ha azt
hiszem, hogy edzői szempont-
ból nem volt könnyű a csapat-
építés, hiszen állandóan cse-
rélődött a játékosállomány…

– Borzasztóan nehéz volt. A
leszerelések, a bevonulások
kész tények elé állítottak. Mire
összekovácsolódott a csapat,
változtatni kellett.

– Az jelentett valami előnyt,
hogy könnyebben lehetett fe-
gyelmet tartani?

– Egyetlen játékost sem kel-
lett elküldenem. Csak a gyú-
rót…

– Magától értetődik, hogy
az eltávozás és a szabadság
lehetett az ösztönző és a „pré-
mium”…

– Minden megnyert meccs
két nap szabadságot jelentett. A
szezon végén ez összeadódott.
Ezen kívül a találkozó után
eltávozás is járt.

E.E.
* * *

Az 50 éves, jubileumi talál-
kozás pillanatait elevenítettük

fel cikkünkben. Szándékunk
szerint folytatjuk, ezért kérjük
mindazokat, akiknek birtokuk-
ban van a Honvéd Katona SE-
vel kapcsolatos fotó, cikk, do-
kumentum, jelezzék szerkesz-
tőségünknek. Segítik ezzel tö-
rekvésünket, hogy emléket ál-

lítsunk az egyesületnek. A Hon-
véd Katona SE-nek nem csak
labdarúgó szakosztálya volt,
eredményesen szerepeltek pél-
dául a kézilabdázók és az
ökölvívók is.

Köszönjük segítségüket: a
szerkesztőség.

Egy a Honvéd Katona SE egykori csapatai közül.

Gáspár Géza és dr. Kardos Csaba, az egykori kapus az ünnepi
tortával.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

„Mily büszke a város, mert
övé a bajnokcsapat és mily
boldog a csapat, mert övé az
aranyérem...” – írta többek kö-
zött 1988-ban A nagy csapat
című kötet előszavában Glatz
Árpád, az egykori nagyszerű
kosárlabdázó (tagja volt annak
a magyar válogatottnak, amely

Egy csodálatos időutazás
Sporttörténelmet írtak a ZTE kosarasai

1964-ben utoljára szerepelt olim-
pián), későbbi edző, „melléke-
sen” kiváló iparművész.

Bizony büszke volt a város,
a csapat, hiszen Egerszeg férfi
kosárlabdázói sporttörténelmet
írtak. A ZTE volt az első olyan
vidéki együttes Magyarorszá-
gon, amely egy szezonban baj-

nokságot és kupát is tudott
nyerni.

A 30 évvel ezelőtti hősöket
köszöntötték május 11-én Zala-
egerszegen, a Keresztury Mű-
velődési Központban. Az Illés
együttes „Újra itt van” című
dalára a korabeli mezszámok
sorrendjében vonultak be a
színházterembe az ünnepeltek.

A dicsőséges időszak fel-
idézését követően dr. Sifter Ró-
zsa kormánymegbízott köszön-
tötte az egykori főszereplőket.
Nem titkolta, hogy nagy ked-
velője a labdajátékoknak, ezért
is öröm számára egy fantasz-
tikus zalai siker jubileumi ün-
nepségén részt venni.

Balaicz Zoltán polgármester
kiemelte: ez a dupla győzelem
egy sikersorozat kezdete volt.
Hitet adott a városnak, a szur-
kolóknak. A 30 évvel ezelőtti
diadalra mindig emlékezni kell.

Dr. Gyimesi Endre, korábbi
polgármester, a Zalakerámia-
ZTE KK társadalmi elnöke sze-
rint ennek a sikernek óriási sze-
repe volt abban, hogy Zala-
egerszeg később elnyerte a
Nemzet Sportvárosa címet.

Stárics Kornél, a klub ügy-
vezetője hálás szívvel mondott
köszönetet az elődöknek. Saj-
nálkozva jelezte: ő a legna-

gyobb jóindulattal sem tudott
volna ott lenni a döntőn, hiszen
két nappal korábban született.

A jubileumi ünnepségen
megemlékeztek azokról is, akik
már nem lehettek ott a múlt-
idézésen, hiszen örökre eltá-
voztak körünkből.

Aztán újra átélhettük a
mindent eldöntő harmadik mér-
kőzés felejthetetlen pillanatait.
Lenyűgöző volt a hatezer szur-
koló által teremtett hangulat, a
ZTE fantasztikus játéka. Ismé-
telten elismerhettük a nemes
ellenfél, a sportszerű vi-Baja
selkedését. S amikor megszó-
lalt a döntő 30 évvel ezelőtti,
mérkőzés végét jelző dudaszó-
ja, s a közönség elözönlötte a
pályát, a színházteremben fel-
csendült a Queen együttes im-
már klasszikus dala: Mi va-
gyunk a bajnokok!

Az örömteli időutazás után
visszarepültünk a jelenbe, az
ünnepeltek kézről kézre adták a
mikrofont, hogy elmondják:
hogyan is alakult az életük az
elmúlt három évtizedben.

A jubileumi ünnepség fo-
gadással zárult, amelyen Ger-
gály Gyula, a klub akkori
vezetője mondott pohárkö-
szöntőt.

E.E.

Újra együtt - harminc év után.

A bajnok és kupagyőztes csapat. Álló sor, balról: Cziráki Gá-
bor intéző, Bencze Ákos, Dobi Antal, Farkas László, Gellér
Sándor vezetőedző, Földesi Attila, Kovács Attila, Szücs József,
dr. Németh István orvos; alsó sor: Bodrogi Csaba, Bérczes Ist-
ván, Góczán Gábor, Gáll Tamás, Bencze Tamás, Boronyák Ró-
bert gyúró.

Feszült figyelemmel nézik a vendégek a három évtizeddel ez-
előtti bajnoki döntőt.

Gergály Gyula mondott pohárköszöntőt.
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