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Nincs a magyar történelem-
ben még egy ünnep, amely annyi
különféle tartalommal töltődött
volna meg, mint augusztus 20.

A nyár végéhez közeli nap
ősidők óta szerepel a magyar
ünneptárban. A régmúlt száza-
dokban, egészen 1945-ig egyér-
telműen Szent István király
tiszteleteként jegyezték ezt a na-
pot. A II. világháború befeje-
zését követő esztendőkben kez-
dődött az ünnepnap „átne-
velése”.

Ahogy a koalíciós időkben
erősödött a kommunista párt
befolyása a honi politikában,

Ősidők óta a magyarság ünnepe
Nem sikerült augusztus huszadika „átnevelése”

Rákosiéknak útjában voltak
azok az erősen egyházi töltésű
ünnepek is, amelyek a történeti
Magyarország ezer éves hagyo-
mányaiban gyökereztek. Mi-
után augusztus 20-a ünneplése
nagyon mélyen beivódott az
emberek lelkébe, lehetetlen lett
volna egy tollvonással eltörölni
az ünnepnapot.

A párt ideológusai ezért
igyekeztek más köpönyeget
húzni az ünnepre. A kezdeti
időkben arra törekedtek, hogy
Szent István király neve elől
elkoptassák a „szent” jelzőt.
Később már a szentkirályról

nem is esett szó, egyre inkább
az meg-„Új Kenyér Ünnepe”
határozás uralkodott el augusz-
tus 20-a kapcsán.

Az új kenyér ünneplése
azonban nem volt tisztán kom-
munista találmány. Egészen a
XIX. századig visszavezethető
a kenyérünnep, ezért a szociál-
demokratákkal „feltöltött” kom-
munista párt eredendően új
arcot kívánt kreálni az ünnep-
nek. Rákosiék 1949-ben erre a
napra időztették az új, sztá-
linista alkotmány hatályba lé-
pését. Ettől kezdve, a szocia-
lizmus évtizedeiben az „Alkot-
mány Napja” - ként ünnepeltet-
ték augusztus 20-át.

A idején, aKádár-rendszer
hatvanas évektől tűnt fel ismét
az új kenyér ünnepe megha-
tározás, az alkotmány ünnep-
lése mellett. Később, 1970-től
kezdték megemlíteni István ki-
rályt, mint államalapítót – termé-
szetesen a „szent” jelző nélkül.

A rendszerváltozás hozta az
új változást. Augusztus 20-a
visszanyerte eredeti státuszát.
Ma ismét az egységes, ezred-
éves múltra visszatekintő ma-
gyar állam alapítóját, Szent Ist-
ván királyt ünnepeljük augusz-
tus 20-án.

f.l.

Európa egyik legrégebbi keresztény állama Magyarország.

Államalapító királyunk.
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Azt mondja egy strand-
röplabdás ember az M1-en
szombaton 18 óra 40 perc
körül, hogy senki sem kívánta
az esőt, de...

Szerintem rajta kívül szinte
mindenki kívánta pénteken az
esőt. Különösen a gazdák. Nem
hiszem, hogy miközben az eget
kémlelték, aggódtak volna a
strandröplabdázók miatt.

Az esőre szükség volt, s az
enyhet adó némi lehűlésre is.

S ha már a meteorológiánál
tartunk, azért jó lenne, ha a
média végre befejezné ostoba
túllihegését a 35 fokos me-
legnek. Szeretném figyelmükbe
ajánlani a szerkesztőknek, -új
ságíróknak, hogy évtizedekkel
ezelőtt is volt kánikula nyaran-
ta. Igaz, az akkori média még

Hőségben...

mással volt elfoglalva, nem a
hőséggel.

Most viszont mást sem hal-
lunk, látunk, mint strandon pi-
hegő nyaral -ókat, légkondicio
nált szobákban fontoskodó ká-
nikulaszakértőket, vizes palac-
kokhoz nőtt városi puhányokat.

Időnként persze feltűnnek a
35 fokos melegben dolgozó
névtelen hősök is, akik teszik a
dolgukat a különböző fokú
riasztásban is.

Apropó hős -ég, globális fel
melegedés... Állítólag az ember
tehet róla. Javaslom a tenger part-
ján, a napernyő alatt, hideg kok-
téllal a kezében elmélkedő em-
bertársaimnak, hogy gondolkod-
janak el ezen. Ha már ennyire
elegük van a nyári melegből.

E.E.

Teszik a dolgukat a különböző fokú riasztásban is.

Fotó: MTIFotó: MTI
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A és aRyanair WizzAir
vezérigazgatója bemennek együtt
sörözni egy budapesti sörözőbe
és rendelnek a pincértől:

– Kérünk egy-egy korsó
sört!

A pincér:
– Csak? Csupán 5 forint lesz.
– Na, ez tényleg nagyon

olcsó! – csettintenek egyet és
örömmel kifizetik.

A pincér lelkesen:
– Igen, mi adjuk a leg-

olcsóbb sört Magyarországon!
– Nagyszerű, itt tényleg érzi

az ember, hogy kap valamit a
pénzéért válaszolják a ven– -
dégek.

A legolcsóbb sör Magyarországon
– De látom ám, hogy nincs

nálatok korsó! Ez extra 200
forint lesz.

A vezérigazgatók nagy sze-
mekkel nézik a pincért, de el-
határozzák, hogy nem szólnak
és kifizetik a felárat.

– Ezt egy asztalnál kell
meginnotok, de látom ám, hogy
előre nem rendeltetek asztalt,
így ez 400 forint lesz. Ha előre
rendeltetek volna, csak 100
forint lett volna.

A vezérek nyelnek egy
nagyot és kifizetik a plusz
400-at is.

– Látom, hogy kicsit kövé-
rek vagytok és egy nagyobb

székbe kell, hogy üljetek, ez
további 300 forint lesz.

A vezérigazgatók méregbe
gurulnak ugyan, de ezt is ki-
fizetik. Majd az egyik előveszi
a mobilját, hogy lefényképezze
a kisebb széket, mert úgy érzi,
abban is elfért volna.

– Sajnálom, itt nem lehet
használni ezeket az elektroni-
kus készülékeket, de 200 fo-
rintért megvásárolhatjátok erre
az engedélyt.

A vezérek mérgesen ugyan,
de ezt is kifizetik. Viszont ek-
korra már nagyon türelmetle-
nek lesznek és magukból ki-
kelve ordítják:

– Hozza már azt a sört!!!
Erre a pincér:
– Jaj, drága vezérigazgató

urak, most szólt a csapos, hogy
a sört technikai okok miatt leál-
lították. De természetesen visz-

szaadom önöknek az 5-5 fo-
rintot, a sör árát.

– De hiszen 1105 forintot
fizettünk fejenként! Mi lesz a 2
x 1100 forintunkkal?!

– Uraim, az uniós jogsza-
bályok szerint nekünk csak a
sör árát kell visszafizetnünk és
nem a felmerülő luxuskiad -áso
kat. De jöjjenek legközelebb is
hozzánk, mert mi áruljuk a leg-
olcsóbb sört Magyarországon!

(mai magyar népmese)

Az olcsó sörnek nagyon kese-
rű utóíze van.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Olvasóink honlapunkon
(www.zalatajkiado.hu) figye-
lemmel kísérhették a nemes-
apáti „állati” esetet. A történet
főszereplője egy analfabéta ci-
gányember, aki egyáltalán nem
akart a középpontba kerülni.
Ám az élet, s egy állatvédő szer-
vezet így akarta.

A szomorú történet kedvező
fordulóponthoz érkezett, ám az
előrelépéshez jogi segítségre
lenne szükség. Bogdán Sán-
dornak ugyanis nincs pénze
ügyvédre, s mivel – ebben az
esetben pechére – munkavi-
szonnyal rendelkezik, az ingye-
nes jogszolgálatot sem veheti
igénybe az egy főre eső jö-
vedelem miatt.

Arra gondoltunk tehát, hogy
a Magyarországon is jelenlévő
néhány harcos jogvédő szer-
vezethez fordulunk. Talán a
migránsügyekben igencsak lel-
kes szervezeteket meghatja egy
szorgalmas magyar cigányem-
ber vesszőfutása is.

Ezt a levelet küldtük el
júniusban a Társaság a Sza-
badságjogokértnak (TASZ), a

Egy „állati” történet
Transparency International Ma-
gyarországnak Magyarés a
Helsinki Bizottságnak:

„Tisztelt Cím!
Munkánk során nemrég egy

olyan esettel találkoztunk,
amelynek szenvedő alanya jogi
segítségre szorul. Mivel a ne-
mesapáti (Zala megye) cigány-
ember – aki »mellesleg« anal-
fabéta – nehéz körülmények
között él, nem tudja megfizetni
jogi képviseletét.

A történet kárszenvedője ál-
landó munkaviszonnyal ren-
delkezik, mellette állatokat is
tart, hogy ezzel is könnyítsen
nehéz anyagi helyzetén, hiszen
felesége betegség miatt nem
tud dolgozni.

Egy névtelen bejelentés
alapján az egyik állatvédő szer-
vezet lefoglaltatta állatait, mi-
közben állatkínzás (stb.) bűn-
tettének megalapozott gyanúja
miatt büntető eljárás indult el-
lene. A napokban született
jogerős határozat alapján az
eljárást megszüntették, mert a
nyomozás nem állapította meg
bűncselekmény elkövetését.

Időközben azonban lefoglalt
állatait elveszítette, az »állatvé-
dők« gyakorlatilag nevetséges
összegért jutottak hozzájuk.

A nemesapáti cigányember
most kártérítési pert indítana,
de ehhez jogi képviseletre van
szüksége. (A nyomozás alatt ki-
rendelt védője volt, de a kárté-
rítési eljárásban már csak fize-
tett jogi képviselőre számíthatna.)

Tisztelt Cím!
Tudják-e vállalni ennek az

embernek a jogi képviseletét?
Segítő közreműködésüket

előre is köszönjük.

Bogdán Sándornak jogi segítségre lenne szüksége.

Tisztelettel:
Ekler Elemér

kiadó-főszerkesztő
Zalatáj Kiadó”

Válasz csupán a TASZ-tól
érkezett, de abban sincs kö-
szönet: „Azt tudjuk javasolni,
hogy sikerdíjas ügyvédet pró-
báljanak keresni, aki csak
akkor kap díjat, ha megnyeri
a pert.”

A másik két szervezettől
még válasz sem érkezett. Azt
hiszem, ez mindennél jobban
minősíti őket.

(e)
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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.

(2004.04.22.)

(2004.06.03.)

(2004.07.29.)

• 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.

– Azok akik a munkás-paraszt hatalomról papoltak nekünk a
gyűléseken, mára mind nagytőkések lettek…!

– Az osztályidegenek most nagyon mozgolódnak a pártban.
Hát mit akarnak ezek? Proletárdiktatúrát?!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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
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255.900 Ft255.900 Ft

Az akció a megjelenéstől augusztus 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban 2014-ben uniós
forrásból, 6,1 milliárd forintos
beruházás vette kezdetét, amely
főként a Kardiológiai és Szív-
sebészeti Centrum kialakítását
tűzte ki célul. A tervezett épü-
letek mintegy 85 százalékban
készültek el, de a Zöld épület
rekonstrukciója félbe maradt,
mivel a vállalkozó levonult az
építkezésről. Minap a Szívcent-
rum előtti parkolóban, sajtótá-

Folytatódik a kórházi rekonstrukció Egerszegen

jékoztató keretében kaptunk
információkat a várható kedve-
ző fejleményekről.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos kö-
szöntötte a sajtó munkatársait,
jelezve, hogy Zalaegerszeg
egyik legnagyobb építkezése
történik az egészségügyi intéz-
mény területén.

A kialakult helyzetet felvá-
zolva utalt rá, hogy az új Szív-
centrum 3,8 milliárd forintos

költségvetésből valósult meg,
míg a régi szárny felújítása 2,3
milliárd forintból történik meg,
melynek folytatása közel há-
rom évig váratott magára. Ez
idő alatt számos jelzést kaptak
a korszerűsítés befejezését il-
letően, amelyre vonatkozóan
mára pozitív választ tudnak
adni.

Az ismételten kiírt közbe-
szerzési pályázatot elnyert ZÁÉV

Zrt. Peresztegiképviseletében
Imre vezérigazgató szolgált tá-
jékoztatással. Hangsúlyozta, hogy
a kivitelezésre vonatkozó vál-
lalkozási szerződés aláírására
2018. július 24-én került sor,
majd ezt követően átvették az
építési területet. A szakember
utalt rá, hogy a rendelkezésre
álló tervdokumentumok birto-
kában, a Zöld épületben közel
6000 négyzetméternyi az a te-
rület, ahol a napokban elkez-
dődött a munka, míg a mellette
lévő szárnyban 800 négyzet-
méteren irodák kialakítása ve-

szi kezdetét, végül a környezet
rendbe tételére kerül sor.

Dr. Halász Gabriella fő-
igazgat -ó kiemelte, hogy az in
tézmény vezetői is várták az
építkezés folytatásának idejét,
hiszen a zavartalan gyógyító
munka érdekében mielőbb
megoldást kellett találni. A be-
ruházás végeztével, a terveknek
megfelelően a pózvai telep-
helyről az aktív betegellátást
végző osztályok egy közös he-
lyen fognak integrálódni, mely-
nek eredményeként magasabb
diagnosztikai-és sürgősségi el-
látásban részesülhet az onkoló-
gia, a kardiológia, valamint a
pulmonológiai részleg is. Em-
lítést tett arról, hogy a fejlesz-
tés magába foglalja új eszkö-
zök (műtőasztalok, sebészeti
lámpák, képerősítők) beszer-
zését is, melyekkel a központi
műtőt fogják korszerűsíteni. A
kórház középső épületében a
diagnosztikai tömb harmadik
emeletén a gazdasági működés-
hez szükséges irodák kialakítá-
sára kerül sor.

A sajtó munkatársainak le-
hetőségük volt a rekonstrukció
külső megtekintése mellett a
belső, nyers állapotot is meg-
ismerni, amely a tervek szerint
2019. január 31-re nyeri el a
tervek szerinti végső állapotát.

A következő h -ónapok tör
ténéseivel kapcsolatosan mind
a kórház vezetése, mind pedig
a kivitelező türelmet és meg-
értést kért az a betegek, láto-
gatók, valamint a kórházban
dolgozók részéről egyaránt.

Török Irén

A sajtótájékoztatón dr. Halász Gabriella, Vigh László és Peresz-
tegi Imre informálta az újságírókat.

A befejezésre váró Zöld épület jelenlegi állapota.
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Az egykori kiváló zala-
egerszegi zenekar, a Cyklon
egyfajta útmutatást is adott a
beatzenekarok következő zalai
generációjának. Az egerszegi
fénykorában lévő zenekar
koncertjein ott voltak azok a
fiatalok is, akik később saját
bandájukkal léptek színpadra.
Mint például ,Markó Tamás
a zenekar egyik alapítóMatt
tagja.

– Hogy emlékszel vissza er-
re az időszakra?

– Tanulságos évek voltak.
Aktívan még nem zenéltünk,
vagyis nem volt zenekarunk, de
13 évesen azért becsullankod-
tunk az Univerzum Klubba,
ahol a Cyklon játszott. Amikor
aztán a zenekar, vagy legaláb-

Volt egyszer egy Cyklon (12.)

bis egy része Budapestre köl-
tözött, ez a klub lett a mi ott-
honunk.

– Kik voltak a társaid, akik-
kel – bár akkor még korhatár
alattiak voltak – be tudtatok
lógni a Cyklon-koncertekre?

– Török Denya, Tike,
Brazil…

– Talán fordítsuk le „ma-
gyarra”!

– Török Denya egyértelmű,
a Tike Szabó Tibort jelenti, aki
a ZTE B-közép vezetője volt.
Brazil Nagy Tibor volt, de volt
még egy brazilunk, aki nem
más volt, mint a ZTE kiváló
csatárának, Szabó Rezsőnek az
öccse, Szabó Karcsi. Sorolhat-
nám még hosszasan a neveket.
Számunkra a Cyklon volt az
első. Miután a zenekar több
tagja Budapestre került, pálya-
futásuk természetesen folytató-
dott, hiszen kitűnő zenészek
voltak. Néhány év múlva Zala-
egerszegre jött koncertezni a
Kex együttes, ott játszott Tóth
János, az egykori Cyklon front-
embere. A Matt akkor a Kex
előzenekara volt. Később, né-
hány év múlva a Dísz téren volt
egy emlékezetes koncert, Tu-
nyogi Péter, Horváth Péter
(Dörge) és Tóth János lépett
fel, s Polgár Péter és jómagam
együtt játszhattunk az egykori
Cyklon-tagokkal.

– Mi volt a Cyklon egye-
disége?

– Akkor még nem váltak
különösképpen külön a műfa-
jok. A Cyklon igényes zenét
játszott már Zalaegerszegen is.
Erre az alapra építhettek aztán
Budapesten is.

– Milyen lökést adott nektek
a Cyklon?

– Tapintható indokot, hogy
zenéljünk. 1968. augusztus 21-
én döntöttem el, hogy zenélni
fogok.

– Akkor volt a csehszlová-
kiai bevonulás… Ez furcsa.

– Balassagyarmaton vol-
tunk egy buliban, ott vonultak
át a tankok. Egy hasonló zene-
kar, mint a Cyklon játszott,
szinte ugyanazokat a számokat

adták elő. Akkor határoztam el,
hogy zenész leszek.

– Egyébként a Cyklonból is
volt résztvevője a bevonu-
lásnak…

– Ezt nem tudom, mert a
politikával nem foglalkoztam.
1966-ban volt egy kis problé-
mám, mert lefotóztam a Petőfi-
laktanyát, ahol később 15 évig
dolgoztam, mint számítógép-
technikus.

– Városi legenda volt Zala-
egerszegen és Nagykanizsán is
a Cyklon-Flamingó rivalizálás…

Markó Tamás: – A Cyklon igényes zenét játszott már Zalaeger-
szegen is.

Cyklon-koncert az egerszegi „színházban".

Budapesten sem vallott szégyent a Cyklon.

– Ez nem volt komoly. Lé-
tezett a megyében két jó ze-
nekar, jól megvoltak együtt.
Ráadásul ugyanolyan problé-
mával küzdöttek: nem volt jó
felszerelésük. Ám ennek elle-
nére jól zenéltek.

E.E.
(Folytatjuk)

*  *  *
(Köszönettel tartozunk a

Göcseji Múzeumnak, munkatár-
sainak, Béres Katalinnak és

Megyeri Annának azért a
segítségért, hogy a múzeum
birtokában lévő egykori Cyk-
lon-fotókat szerkesztőségünk
rendelkezésére bocsátották köz-
lés céljából. S köszönjük a
zenekar egykori tagjainak,
hogy megosztották velünk és
olvasóinkkal az egykori fel-
vételeket. S köszönet jár
mindazoknak is, akik ugyan-
csak archív fotók és észre-
vételeik, emlékeik segítségé-
vel teljesebbé teszik soroza-
tunkat.)

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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ÚJ SZAKMA, MAGABIZTOSABB JÖVÕ!
INGYENES OKJ-S  KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESÕKNEK,

keresetpótló juttatással!

Irányt mutatunk:  WWW.PAKTUMPORTAL.HU

• textiltermék-összeállító
• élelmiszer-, vegyi áru eladó
• tisztítás-technológiai szakmunkás
• szállodai szobaasszony

• lábápoló
• virágkötõ

Kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a képzéseken?
Zalaegerszegi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezõ, a program célcsoportjába
tartozó személyek álláskeresõként történõ regisztrációt követõen.
A képzések ingyenesek, a képzés idõtartama alatt havi bruttó 81.000,-Ft keresetpótló juttatás jár.
Amennyiben a képzés helyszíne és a lakóhely közötti távolság több, mint 2 km, útiköltség
támogatást biztosítunk.
Töltse ki Adatfelvételi ûrlapunkat a www.paktumportal.hu oldalon az Álláskeresõknek
menüpont alatt - kötelezettségek nélkül - és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.
Vagy érdeklõdjön személyesen munkatársainknál:

Ügyfélfogadás: hétfõ-csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-14.00

www.paktumportal.huTovábbi információk:
Kövesse Facebook oldalunkat:
@zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum

Kontakt Nonprofit Kft.
Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3-5. B fsz. 1.
tel: 92/707-621
e-mail: iroda@paktumportal.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A megyeszékhely környékének egyik legnagyobb érdeklő-
déssel várt, nagy múltra visszatekintő Szent István napi
szentmiséje a köthető.Kápolnahegyhez

Itt található ugyanis az államalapító királyunk nevét viselő
hegyi kápolna, amely évszázadokon keresztül köz-Pethőhenye
ség közigazgatási területéhez tartozott. Néhány éve aztán Zala-
egerszeghez csatolták egy helyi népszavazás következmé-
nyeként, ám a hitélet irányítása továbbra is a , illetvenemesapáti
a plébániához tartozik.zalaszentiváni

Pethőhenye búcsúnapja augusztus 20-a, kötődve Szent
István ünnepéhez. Évtizedek óta délelőtt 11 órakor kezdődött a
szentmise, tavaly azonban megváltozott az időpont.

plébános arról értesítette lapunkat, hogySzeghy Csaba
hasonlóan az elmúlt évhez idén is 15-kor kezdődik a szertartás.

Szeghy Csaba a keresztül is arra kéri a híveket,Zalatájon
hogy az eddigi évekhez hasonlóan most is sokan vegyenek részt
a csodálatos környezetben fekvő kápolna kertjében rendezendő
tábori szentmisén.

(e)

Szent István napi szentmise

A Szent István kápolna.
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Beszélgetésünk végére ér-
keztünk , vagyisDéri Lászlóval
Gusztival ZTE, a egykori játé-
kosával, aki az „Év kapusa” lett
az 1972/1973-as bajnokságban.
Az egerszegi csapat első NB I-es
szezonjában… 45 évvel ez-
előtt. Egy olyan korszakban
volt a ZTE kapusa, amikor az
ország labdarúgó közvélemé-
nye zalai csodáról beszélt, ami-
kor hetente 20 ezer néző előtt
játszotta mérkőzéseit Szőcs Já-
nos együttese. Az egerszegi
labdarúgás csodálatos idősza-
ka volt.

– Kikerültél Németországba
az új feleséged révén. Hová?

– Dachauba, ez a hozzáve-
tőleg 45 ezres lélekszámú város
Münchentől 20 kilométerre ta-
lálható. A második világháború
idején itt működő koncentrá-
ciós tábor miatt meglehetősen
rossz csengésű a neve.

– Mit csináltál Dachauban?
– Nem sokáig voltam itt,

csupán másfél évig. Egy me-
gyei szintű együttesnél a ka-
pusokkal foglalkoztam hetente
kétszer, vasárnap pedig meccs
volt. Aztán az elnök feladta az
egészet, s noha később bízta-
tott, hogy csinál egy új csapa-
tot, de nem lett belőle sem-
mi. Fizikai munkát vállaltam,
2012-ben pedig elmentem
nyugdíjba.

– Kapcsolatod milyen most
a szülővárosoddal, Zalaeger-
szeggel?

– Néhány baráttal, jó isme-
rőssel tartom a kapcsolatot.

„Az egerszegi labdarúgás legszebb, legszerethetőbb időszaka volt”
Beszélgetés Déri „Gusztival”, aki az „Év kapusa” volt 1972/73-ban (3.)

Még ma is fájó pont az éle-
temben a ZTE. Végül is 15
évig voltam a klubnál, de az
elválás nem volt korrekt.

– Búcsúmeccsed sem volt?
– Nem.
– A volt játékosok közül ki-

vel tartod leginkább a kap-
csolatot?

– Elsősorban Gáspár Gyulá-
val, s többször találkoztam
Fehér Imrével is, az egykori
kapussal, masszőrrel. Ha itthon
vagyok, a mozi előtti taxiál-
lomáson összefutok néha Soós
Pistával, akit mindig is nagy-
szerű játékosnak tartottam.

– Amikor évekkel ezelőtt be-
széltünk, keresztelőre jöttél ha-

za. Erre Pethőhenyén, a Ma-
kovecz Imre által tervezett
templomban került sor. Miért
éppen ott?

– Régi jó ismerősöm Sö-
menek István plébános, aki Pet-
hőhenyén is szolgált, akkor
ajánlotta ezt a szép kis temp-
lomot. A mostani feleségem
unokáját keresztelte meg a plé-
bános úr. De ő keresztelte még
évtizedekkel ezelőtt Diána és
Orsolya leányomat is. Édes-
anyámat, édesapámat pedig ő
temette el.

– Kanyarodjunk vissza a fo-
cihoz! Az 1972/73-as bajnok-
ságban az „Év kapusa” lettél.
Járt ezért valami kézzelfogható
elismerés is a szakmai, erkölcsi
dicsőség mellett?

– Nem. Egyébként sem va-
gyok szerencsés a díjakkal, ér-
mekkel. 1968-ban megnyertük
a bajnokságot az NB II-ben.
Lang Ferivel voltunk holtverse-
nyes tizennegyedikek a szerep-
lések számát tekintve. Pénzfel-
dobással sorsoltunk ki, hogy ki
kapja az aranyérmet, mert az
MLSZ csak tizennégyet kül-
dött. Veszítettem, de nem ez
volt az egyetlen pech pályafu-
tásom során. 1969-ben bevo-
nultam katonának. 27 hónap
várt rám, akik közvetlenül
utánam öltöztek angyalbőrbe,
rövidebb „ellátást” kaptak.

Déri László: – Amit sportiskolás koromban kitűztem célul, azt
sikerült megvalósítanom.

Tíz évvel ezelőtt a pethőhenyei templomban.

A ZTE NB I-es csapatában… Az álló sorban balról a második, Szőcs János mester mellett.
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Szerencse a szerencsétlen-
ségben, hogy ez idő alatt véd-
hettem a Zalaegerszegi Dó-
zsában.

– Mindent egybevetve elé-
gedett vagy labdarúgó pálya-
futásoddal?

– Alapvetően nem érzem
vesztesnek magam, de azt hi-
szem, hogy sokkal többet el-
érhettem volna. Amikor az
1972/73-as szezonban az „Év
kapusa” lettem, hívott a Ferenc-
város és az Újpesti Dózsa is.
Ezt nagyon kevesen tudják.

– Miért nem mentél el, hi-
szen a fővárosból a válogatott-
ság is közelebb kerülhetett
volna?

– Huszonhárom éves vol-
tam, talán ez is visszatartott. Ez
egy kapus esetében még na-
gyon fiatal kor.

– Nem attól tartottál in-
kább, hogy nem tudsz gyökeret
verni Budapesten?

– Ettől nem féltem, hiszen
utána vidékre bármikor átiga-
zolhattam volna. Nem mentem
el, s ez a döntés azóta is ben-
nem motoszkál. Amit sportis-
kolás koromban kitűztem célul,
azt sikerült megvalósítanom,
igaz ezért sokat tettem. Emlék-

szem, ifista koromban a rendőr-
ség mögötti fekete salakos pá-
lyán edzések után Kocsis Ta-
más sokszor kint maradt és
kapura rugdosott nekem. Ezt
soha nem felejtem el neki.

– Válogatottság?
– Egyszer majdnem sike-

rült. Zalaegerszegen rendezték
a Magyarország-Bulgária ba-
rátságos találkozót. A szokás
ilyenkor az volt, hogy a helyi
NB I-es klubcsapatból is meg-
hívtak egy-két játékost, akik
leülhettek a kispadra. Miha-
lecz Pistáról, Soós Pistáról és
rólam volt szó. Aztán nem jött
össze…

– Kiket tartottál a legve-
szélyesebb csatároknak az el-
lenfeleknél?

– Várady Bélát a Vasastól
és Bene Ferencet az Újpesti
Dózsától. Ennek ellenére Koz-
ma Mihály, a Honvéd csatára
rúgta a legtöbb gólt nekem.

– Mit jelent számodra
Egerszeg?

– A szülővárosom, amelyre
szeretettel gondolok vissza.
Óriási élményt jelentett a fan-
tasztikus szurkolótábor, a B-kö-
zép Szabó (Tike) Tibor vezeté-
sével. Nem lehet elfelejteni azt,

amikor felkerültünk az NB I-
be… A Budapesti Spartacust
vertük meg 2-1-re. Az északi
oldalon lévő nyárfákon is lóg-
tak az emberek, a szurkolók a
vállukon vittek le bennünket a
pályáról. Az első NB I-es mér-
kőzésen 22 ezren zsúfolódtak
be a ZTE-stadionba. Ilyen szur-
kolótábora csak a Ferencváros-
nak volt. Úgy gondolom, hogy
a zalaegerszegi labdarúgás ta-
lán legszebb, legszerethetőbb
korszakának lehettem az egyik
szereplője.

E.E.
(Vége)

Az 1972/73-as bajnokságban az „Év kapusa” lett az élvonalban.

Az NB II-es csapat két kapusa: Tóth János (Cája) és Déri Lász-
ló (Guszti).

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon

nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!

Valami változott! Bajnoki
rajt előtti családi délután a
stadionban… Szurkolói ankét
az Arany Bárányban... A több-
ségi tulajdonos klubelnök ön-
kritikus nyilatkozata… Idegen-
beli győzelem az ugyancsak
élvonalbeli múlttal rendelkező
Siófok ellen.

Csupán ennyi kellett, s má-
ris többen voltak az első hazai
m -érkőzésen, mint tavasszal há
rom egerszegi meccsen össze-
sen. Többen (közel ezerrel),
mint az NB I-es bajnok Mol
Vidi FC legutóbbi bajnoki ta-
lálkozóján a ellen. SDebrecen
bár nem sikerült az újabb győ-
zelem, a elleni dönCsákvár -
tetlen után is úgy érezték a
szurkolók, hogy ez egy más
bajnokság lesz, mint az előző.

Nem véletlen, hogy augusz-
tus 12-én is sokan elkísérték a

Szezonkezdet…

csapatot , ahol az ellen-Győrbe
f -él az ugyancsak patinás él
vonalbeli múlttal rendelkező
ETO FC volt. A döntetlennel
alighanem elégedettek lehetnek
a szurkolók, hiszen ez azt je-
lenti, hogy három forduló után
még veretlen a ZTE.

Sokan vélekedtek úgy a rajt
előtt, hogy az első h -árom mér
kőzés képet adhat arról, hogy
mire is számíthatunk az új
bajnokságban az egerszegi csa-
pattól. Az előző szezonhoz
képest kedvezőbbnek tűnik a
helyzet. S ha még a következő
fordulóban hazai pályán sike-
rülne legyőzni a jelenleg má-
sodik helyen álló Békéscsabát
(ugyancsak jelentős NB I-es
múlttal rendelkezik), akkor egy
egészen sikeres rajtról beszél-
hetnénk.

E.E.

A Családi napon Egerszegről elszármazott testvérek kisgyer-
mekei is ott voltak a lelátón és szurkoltak a ZTE-nek.

A Siófok idegenbeli legyőzése kellemes meglepetés volt.

Fotó: www.sonline.huFotó: www.sonline.hu

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Hosszú idő ut -án újra nem
zetközi mérkőzéseken szurkol-
hatnak kedvenceiknek a zala-
egerszegi szurkolók.

– Ahogy már többször em-
lítettük korábban, beadtuk szán-
déknyilatkozatunkat a 2018/
2019-es Alpok Adria Kupában
való indulásra, melyet a szer-
vezők elfogadtak – t -ájékozta
tott a ZTE KKStárics Kornél,
ügyvezetője. – Bencze Tamás
vezetőedző és a szakvezetés is
többször beszélt arról, hogy a
légiósoknak és a magyar játé-
kosoknak is sokkal csábítóbb
egy olyan klub, amely a nem-
zetközi kupaporondon is meg-
méretteti magát. A 2015 októ-
berében indult új sorozat hat
ország csapatait tömöríti ma-
gába, amely idén tovább bővült
– említette az ügyvezető.

Újra a nemzetközi porondon
Az Alpok Adria Kupában szerepel a Zalakerámia ZTE KK

Hosszú idő után indul nemzetközi kupában a Zalakerámia –
ZTE KK. A kék-fehérek megkezdték a felkészülést – egyelőre a
légiósok nélkül.

Az induló csapatok a kö-
vetkezők:

Csehország: BK Sluneta
Usti, BK Decin, BC Brno,
USK Praha

Magyarország: Egis Kör-
mend, Zalakerámia-ZTE KK

Szlovákia: BC Levicki Pat-
rioti, MBK Komarno

Ausztria: BK Klosterneu-
burg Dukes, BC Vienna, UBSC
Graz, Arkadia Traiskirchen
Lions

Szlovénia: KK Sencur GGD
Horvátország: KK Vrijed-

nosnice Osijek, KK Skrljvo
Lengyelország: GTK Gliwice
Szeptember 5-én, Bécsben

lesz az egyeztető értekezlet a
verseny lebonyolítával kapcso-
latosan, melyen a ZTE is kép-
viselteti magát. (Forrás: Zala-
kerámia-ZTE KK)


