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2019 madara a gólyatöcs

Zalaegerszeg előtt nagy lehetőségek állnak
A megyeszékhely erőssége az összetartó városépítő közösség
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata az új
esztendő alkalmából 2019 első
pénteki napján újévi fogadásra
és a Zalaegerszeg Innovációs
Díjak átadására kerített sort az
Arany Bárány Szálloda télikertjében.
Balaicz Zoltán polgármester
beszédében összegezte a 2018as évben történteket. Hallhattunk a város hosszan sorolható
eredményeiről, sikereiről; az
infrastrukturális fejlesztésekről,
a folyamatos beruházások sike-

rességéről, a megújult vállalkozásokról, a felújítások eredményességéről és a 2018-ban átadott létesítmények számának
növekedéséről. Nemcsak a tavalyi, hanem az elmúlt évek
közös munkájának köszönhetően Zalaegerszeg dinamikusan
fejlődik. Kiemelte azonban, hogy
az igazi érték a családban, a
kapcsolatokban, a barátságban,
a közösségekben, az egészségben, a boldogságban és a
biztonságban rejlik. Zalaegerszegen létezik egy összetartó
Az első sorban balról dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Kovács Dezső (Naste Bau Kft. ügyvezetője) és felesége, Kovács
Bernadett, Eichinger Attila (MOL Nyrt. területi vezetője), Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. A hátsó sorban dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, Vigh
László, Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László és Rigó Csaba, a
Közbeszerzési Hatóság elnöke.

városépítő közösség, amely képes közös célokat megfogalmazni, és azokért együttesen
tenni. A 2019-es évben is közös
gondolkodásra és összefogásra
lesz szükség.
A polgármestert követően
dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter lépett
a pódiumhoz. Felsorolta a minisztérium céljait, amely szerint szeretnék, ha az országot
kreatív magyar emberek, innovatív vállalkozások jellemeznék, szeretnék azt, hogy a közlekedési rendszerünk biztonságos, gyors lenne, és azt is, ha
tiszta, megfizethető biztonságos energiát tudnánk használni.
Elmondása szerint a 2018-as év
dolgaira pozitívan gondolhatunk
vissza, de az elkövetkezendő
időkben még egy sor feladat
vár ránk, amelyeket közösen
kell végrehajtanunk, hiszen mi
együtt vagyunk Zalaegerszeg.

Hagyományosan az újévi
fogadás alkalmával adták át a
Zalaegerszeg Innovációs Díjat
két vállalkozásnak, amelyek
kiemelkedő, elsősorban újító
tevékenységet folytattak az elmúlt időszakban. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Képviselő-testülete 2018 december
13-i ülésén döntött arról, hogy
a díjat (Szini Zoltán zalaegerszegi képzőművész alkotása) a
MOL Nyrt. Zalai Finomító Zalaegerszeg és a Naste Bau Kft.
részére adományozza.
A díjak átadása után Vigh
László országgyűlési képviselő
mondott pohárköszöntőt. Kiemelte, hogy a város mostani
időszakát kivételes fejlődés jellemzi, ami mindannyiunknak
köszönhető és büszkék lehetünk arra, hogy Zalaegerszeg az
egyik legjobban fejlődő megyei
jogú város.
Trojkó Tímea
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Az építkezés éve lesz 2019 Zalában

Fotó: Zalatáj
Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozása, szállodaépítés, továbbá
vasúti és repülőtéri fejlesztés is
szerepel a Zala megyében idén
elkészülő vagy induló, összesen
több száz milliárd forint értékű
beruházások között, amelyekről
Zala megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak január 8-án évindító sajtótájékoztatót.
Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője, a Zalaegerszegen
épülő járműipari tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt,
hogy a mintegy 45 milliárd forintos, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése jelenleg 50 százalékos készültségen áll. Az ehhez
is kapcsolódó, 170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is elindult tavaly
ősszel.

Január végére befejeződik a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról, hogy 255 millió
forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Színház mintegy
hárommilliárd forintra tervezett
korszerűsítésének tervezési feladataira.
Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott az alapfeladatok ellátásán kívüli tervekről azt mondta: több száz millió
forintból Zalaegerszegen kettő,
Nagykanizsán három, Keszthelyen pedig egy kormányhivatali
épület energetikai korszerűsítését indítják el, de valamennyi
zalai épületük klimatizálását
szeretnék később megoldani. Zalaegerszegen ezzel egy időben az
állam kezébe kerülhet a közúti
vizsgabázis ma még vegyes tu-

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
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lajdonú ingatlanja, amelynek szintén tervezik a felújítását.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a
tervezés évei után az idei már
az építkezések esztendeje lesz a
megyében. Az M76-os még zajló építkezése mellett a harmadik
negyedévre befejeződik ugyanis
az M70-es autóút kétszer kétsávos
autópályává történő bővítése,
ami Nagykanizsa térségének is
új fejlesztési lendületet adhat.
Még az idén szeretnék elkészíteni a Zalaegerszeg és a
szlovéniai Lendva között újjáépíteni tervezett vasútvonal határig tartó szakaszának engedélyes
és kiviteli terveit. A megye rendelkezésére álló 23 milliárd forint európai uniós forrás vidéki
településeket érintő infrastrukturális fejlesztései mellett ugyanakkor a Zalában jelentős szerepet
játszó gyógyfürdők Kisfaludyprogramból megvalósuló beruházásait is kiemelte.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP), Zalaegerszeg polgármestere szólt a 13 milliárdos
összegből tervezett új logisztikai központ és konténerterminál beruházásáról, amelyet ha-

marosan kormányhatározat erősíthet meg. A Mol zalai finomítója márciusban mintegy három-milliárd forintos bővítést
indít, amellyel a gumibitumentermelést kívánják megnégyszerezni.
Hamarosan átadják a 600 millió forintból megvalósított korszerű, 180 férőhelyes „munkáshotelt”, szeptemberre pedig várhatóan elkészül az egykori Balaton Szálló kínai beruházó által elvégzett korszerűsítése. A belvárosi, egykori Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ épülete helyén pedig négycsillagos konferencia- és üzleti hotel építése kezdődik, a tervek elkészítésére 200
millió forintot kapott a város.
A Modern városok program
beruházásai közül a belvárosi
Kvártélyház és a botfai kastélyépület renoválása, valamint az
Alsóerdőre tervezett szabadidős komplexum kivitelezése is
elindulhat ebben az évben. A
mintegy 9,5 milliárd forintos
költségűre tervezett új uszoda
és strand kivitelezői szerződését pedig már ezen a héten
aláírják, így ennek az építése is
rövidesen indul – jelezte a polgármester. (Forrás: MTI)
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Zala megyét is érinti
Stratégiai megállapodás a Tungsrammal

Szijjártó Péter és Jörg Bauer aláírja megállapodást.

Stratégiai partnerségről írt alá
minap megállapodást Magyarország Kormánya nevében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Jörg
Bauer, a Tungsram csoport elnök-vezérigazgatója. Az eseményen jelen volt Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere is.
A Tungsram 2018. áprilisa
óta újra önálló, és 22 országban
működő leányvállalatával hazai
székhelyű globális cég, amely innováció révén, prémium európai márkaként készül a világpiaci hódításra.
„A magyar gazdaság és a magyar vállalatok egyedülálló teljesítményt nyújtottak tavaly. 2017ben az export összege 100 milliárd euró fölé nőtt, az előrejelzések szerint pedig 2018-ban
ezt is meghaladva újabb történelmi rekordot ér el. Soha ennyi beruházás nem érkezett az országba, hiszen az elmúlt évben

1380 milliárd forintnyi értéket
képviselve 98 cég választotta hazánkat. A fejlesztésekhez a kormány összesen 135 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A kiemelkedő sikerek közé tartozik, hogy Magyarország egyik legrégebbi és
legismertebb márkája is újraéledt”, mondta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter az aláírási ceremónia után
kormányzati szereplők, nagykövetek, polgármesterek és a vállalat üzleti partnerei, munkatársai előtt.
„A Tungsram a harmadik legnagyobb magánkézben lévő vállalat, amelynek globális piaci törekvéseit a kormány az Eximbank által nyújtott hitellel és a
beszállítói körbe tartozó közel
700 magyarországi kis- és középvállalkozás támogatásával is
segíti. Új gazdasági korszakba
léptünk, amelyben az adaptá-
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• Bérfőzés

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

lódni képtelen vállalatok a vesztesek közé kerülnek majd. A
Tungsram csoportnak kemény
nemzetközi versenyben kell megállnia a helyét, ahol a siker egyik
kulcsa éppen a cég stratégiájának lényege, az innováció”,
tette hozzá a külgazdasági és
külügyminiszter. Felhívta a figyelmet arra is: eddig 80 stratégiai partnerségi megállapodás
született a kormány és a versenyszféra cégei között, amelyek egyik eredménye 22 ezer
új munkahely. Az elmúlt 8 évben egyébként összesen 785
ezer új álláshely jött létre, ebből
662 ezer a versenyszférában.
Amint ismeretes, februárban a GE Lighting bejelentette,
hogy eladja európai, közel-keleti, afrikai és törökországi üzletágát, valamint a globális autólámpa-ágazatát a GE egy korábbi felső vezetője, Jörg Bauer
irányította cégnek. Áprilisban a
Tungsram Group tulajdonába kerültek a vállalat magyar egységei. Novemberben befejeződött
a külföldi egységek csatlakozása: így a magyarországi központhoz 22 országban működő
23 leányvállalat csatlakozott, így
létrejött egy globálisan működő
magyar vállalat. A Tungsram története azonban 1896, a vállalat
elődjének, az Egyesült Izzónak
megalapítása óta összefonódik
Magyarországgal és az innovációval. Jelenleg 5 hazai városban (Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Budapest, Kisvárda, Hajdúböszörmény) működnek gyárai, és a cég itthon fektet K+F
tevékenységbe is.
„A Közel-Keleten, ha valaki
izzót akar vásárolni, így kéri:
Átini Tungsram!, „adj nekem
egy Tungsramot”, mondta Jörg

Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója. „A cég 123 évvel
ezelőtti alapítása után, a két világháború között az izzólámpagyártással a kor innovációjának élvonalába került, és neve összeforrt az akkor forradalmi termékekkel. Most hasonló módon, hazai és nemzetközi piacon is vezető, innovatív
vállalat szerepére törekszünk,
és a partnerséget látjuk az egyetlen célravezető útnak, a versenyképesség kulcsának. Úgy
gondoljuk, hogy együtt Magyarország Kormányával, nemzetközi és hazai üzletfeleinkkel, kkv-partnereinkkel, a felsőoktatás szereplőivel, önkormányzatokkal mi lehetünk az
ország jövője”, tette hozzá. „Fontosnak tartjuk azt is, hogy Magyarországon minden minőségi
izzó Tungsram legyen.”
A Tungsram 2018 áprilisában magyarországi központú,
innovatív, globális márkaként tért
vissza a piacra a GE Lighting
EMEAT fényforrásüzletágának
és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával. A 4500 alkalmazottat foglalkoztató vállalat termékeinek 95 százalékát
exportálja és 100 nemzetközi
piacon értékesíti. A legjobb minőséget előállító, öt magyarországi gyárra és a velük együttműködő, 1600 beszállítóra és
partnerre épülő, termelékeny ellátási lánc kiemelkedő előnyt jelent napjaink piaci versenyében. A világpiacon prémium kategóriájú, európai márkaként van
jelen a Tungsram, amely Magyarországon tervez, fejleszt és
gyárt, valamint folytatja és kibővíti eddigi tevékenységét a
világítástechnikán belül és azon
kívül is.
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8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

– Szeretnék író lenni, mint a nagyapám. Órákat tud mesélni
róla, hogy milyen színvonalasan írta a szocialista brigádnaplót
(2005.10.05.)

Hátrányos helyzetű falu

• 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

– Fesztivál hegyek mindenfelé. Kiugrási kísérletként meg kellene próbálnunk egy rántottleves fesztivált…
(2005.10.20.)

Bormustra

www.zalatajkiado.hu
– Ebben a kannás rizlingben az ízlelőbimbóim határozottan
felismerik a pétisó karaktert és a harmonikus marhagané
telített aromáját…
(2005.11.03.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, 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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Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevében is szerepel – a vállalkozások működésének segítése. Ennek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kérdeztük Nagy Andrást, a ZMVA
ügyvezető igazgatóját.
– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitelezési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingatlanfedezet mellett – konstrukció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.
– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?
– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA sikeres hitelterméke, de korlátozott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál rendezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében

évi 3,9 %, az új ügyfelek részére pedig évi 4,5 %.
– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program
2017-ben indult elsősorban kisebb likviditási nehézségek áthidalására. E hitelkonstrukciónál nem szükséges ingatlanfedezet biztosítása. A feltételeknek való megfelelés esetén elég
a vállalkozás tulajdonosának
kezességvállalása, melyhez a
ZMVA és Garantiqa Hitelgarancia Zrt között létrejött megállapodás alapján a tőkeösszeg
80 %-áig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfizető kezességet
vállal. Igénybe lehet venni beruházási, illetve vállalkozásfinanszírozási célra.
A Saját Forrásból Finanszírozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kuratóriuma a növekvő vállalkozói
igények kielégítésére. A programban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási forráshoz, többek között a mezőgazdasági vállalkozások, teherfuvarozók. A ZMVA nagy figyelmet fordít a vállalkozásokban végbemenő generációvál-

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sikeres
hitelterméke.

tással kapcsolatos finanszírozási nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rendezett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek részére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pontos törlesztés esetén évi 3,9 %.
Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe vehető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).
– Említene néhány statisztikai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?
– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügylet, 1 milliárd 600 millió Ft
értékben. 2018-ban 52 ügylet
került finanszírozásra 268 millió Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósításoknak.
– Alapítványuk több projektet is megvalósít…
– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös technológia, termék, vagy hozzáadott érték kialakítása a horvátmagyar vállalkozások között,

melyhez a zalai cégek 75 százalékos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak. A következő beadási időszak februárban nyílik. A REGIONET projektben az osztrák-magyar vállalkozói együttműködéseket segítjük elő Dél-Burgenlandban
és Kelet-Stájerországban, olyan
üzletágakban, mint a turizmus,
építőipar fémipar, illetve a helyi termék. Novemberben indult egy regionális egyetemi,
hallgatói verseny, amely során
innovatív ötleteket várunk arról: milyen lesz a határmenti
térség gazdasága 25 év múlva.
A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezetésével már több száz vállalkozással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyeztünk el. Január 24-én
Zalaegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy konferenciákat vállalkozókat érintő
aktuális kérdésekben: foglalkoztatás, támogatások, finanszírozás, pályázatok.
A ZMVA továbbra is tagja az
Enterprise Europe Network hálózatnak, amely segíti a kis- és középvállalkozások külföldi piacokra való kilépését, finanszírozását és innovációs tevékenységét.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A „sportlexikon” irodalomtörténész
A zalai N. Pál József rendhagyó pályafutása (3.)

N. Pál József: – Mi a pályán történtekben akartunk gyönyörködni, s nem önmagunkban.

N. Pál József, a pethőhenyei
születésű irodalomtörténész kivételes adottsággal rendelkezik.
Mint a vele készített interjú
előző epizódjaiból is kiderült,
évtizedekkel ezelőtti sportesemények részeredményeire, csapatok összeállítására is hajszálpontosan emlékszik.
A zalai irodalomtörténész
az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen tanít, emellett rendszeresen jelennek meg publicisztikái a Nemzeti Sport hasábjain. A november huszonharmadiki számban, a második
oldalon található írás témája
szülőföldjéhez, Zala megyéhez
köthető. A ZTE labdarúgó-csapata élvonalba jutásának és
első NB I-es éveinek kivételes
érzelmi hatásairól ír, amit egyfajta zalai csodának is neveztek
akkoriban Magyarországon. Mivel a Nemzeti Sport hozzájárult
a másodközléshez, így következzen ez az írás, mielőtt folytatnánk beszélgetésünket N.
Pál. Józseffel.
A legenda oda?
Hanyatlónak láttam a magyar futballt, tizenkét évesen,
Marseille '69. december 3-i
sokkja másnapjától talán. Mintha az Úristen kötényéből estem
volna ki, csalódottan néztem a
világra, úgy, ahogy egy csalódott gyermek tud nézni csupán.
Az áhítat, ami 1967-69 közt
eltöltött, pillanatok alatt odalett, a '70-es, '71-es esztendő
válogatott meccseit egyre rezignáltabban követtem, s noha
a Fradi meg az Újpesti Dózsa
nemzetközi
kupatalálkozóin
szurkoltam továbbra is, az a
belső, gyermeki bizalommal
átszőtt rezgés-remegés, ami

korábban uralkodott rajtam, a
kamaszodó lélekből végképp
eltűnni látszott. Aztán történt
valami.
Kicsi faluban éltem, jó másfél óra járásra Zalaegerszegtől,
arra, hogy élvonalbeli futballt,
nemzetközi szintű játékosokat
láthassak „élőben”, esélyem
sem lehetett addig. S ekkor jött
a csoda. A Zalaegerszegi TE
csapata két osztályt ugrott '68
és '72 között, s tüneményes
módon az NB I-be jutott épp
akkor, amikor az első középiskolás évemre készültem.
Mámorító lett, hogy „nagy”
csapatunk van, ami az enyém,
hisz hozzám, a szülőföldemhez
tartozik, s az is persze, hogy az
addig csak a televízióból ismerős arcokat, alakokat a saját

Az első NB I-es gól szerzője,
Gáspár Gyula (jobbról), mellette Filó László.

szememmel láthatom. Egy, a
képernyőn feltűnt embert megpillantani hihetetlennek tetszett
a falusi ember számára akkoriban még! Én éppen Básti
István, a Salgótarján középpályása hirtelenszőke fejének
és Rapp Imre, a pécsi kapus tar
koponyájának a meglátására
vágytam az elsőnek átélt hazai
meccseken nagyon, s – csodák
csodájára – mindkét pillanatot
átélhettem. Mert tényleg ők
azok, tényleg olyanok, amilyenek, s tényleg látom őket, én
a falusi gyerek, Zalaegerszegen!
Láttam aztán az akkori – a
hatvanas évekből maradt, vagy
a hetvenesekben meghatározóvá lett –, ma már ikonokként

ketítő módon, lengtek az akkor
még – 1978-ig – zöld-fehér
zászlók a nézőtér nagy részén,
ám a füst, a pirotechnika nem
volt divatban még. Az én nemzedékem – meg aki öregebb –
nem is érti máig, miért kell a
„piro” a hangulathoz mindenáron.
Tán mert mi a pályán történtekben akartunk gyönyörködni, s nem önmagunkban.
Tán mert senki szurkoló nem
gondolta, hogy ő a fontos, s
neki az ellenfél (később: ellenség) szurkolóját kell legyőznie.
A játék volt a lényeg, az hozott
lázba kit-kit vérmérséklete szerint, volt (lenni látszott) az életnek (és a játéknak) egy arányosnak tetsző rendje még, s

Szabó Rezső, a mi „Császárunk”…

számon tartott játékosokat is.
Láttam Albertet – nem volt már
a régi –, láttam Benét, Dunai
II-t, Szőkét, Juhász Istvánt,
Fazekast, Zámbót, Páncsicsot,
Kocsis Lajost, Puskás Lajost,
Géczi Istvánt és a többieket, no
meg az utánuk jövőket, Tóth
Andrástól, Várady Bélán, Pintér Sándoron és Bálinton át
Nyilasiig és Törőcsikig.
Ünnep volt meccsre járni,
ha a találkozó vasárnapra esett
zokszó nélkül tettük meg a falu
és a megyeszékhely közötti
hét-nyolc kilométernyi távolságot, gyalog, oda is, vissza is.
Az a nagy hirtelen, '72 nyarán
felhúzott szocreálos betonkolosszus – jó húszezer ember
fért el benne – az otthonunk lett
szinte, nekem tizenöt-tizenhat
évesen. Ennyi néző jött össze
az első, 1972/73-as szezonban
majd' minden alkalommal, zengett a „hajrá Zete”, a „szép volt
fiúk” (bár az eredmény nem
mindig lett „szép”), szólt az akkumulátorra szerelt duda fülsi-

nem állt a feje tetejére az,
amiért e csoda (a futball) megszületett egykoron. Játék volt, a
képesség próbája, érzelmektől,
indulatoktól átszőve persze már
akkor is, de nem volt sem pőre
üzlet, sem háború, sem az egókat a magasba lökő alkalom,
ami a mai időben mindent
elborít.
Mire emlékszem a '72/73-as
évből? Arra, hogy vereséggel
kezdtünk a Tatabánya ellen, de
aztán meglódultunk odahaza.
4-0-ra vertük a Szegedet – első
NB I-es gólunkat Gáspár Gyula, a „Gazsi” fejelte, aki (pár
évvel előbb) egy szakközépiskolába járt velem! –, hogy az
előző szezonban bronzérmes
Salgótarjánt Szabó Rezső – a
mi „Császárunk” – hanyatt vetődve ollózott góljával gyűrtük
le többek között, s hogy az alig
tíz forintos jegy megvétele után
eszeveszetten rohantunk a
lelátóra, ahogy a lábunk bírta.
A már zsinórban négyszeres
bajnok Újpesti Dózsát 1-0-ra

vertük, aztán '73. május 6-án a
Fradit is ugyanennyire. (Szimacsek rúgta a gólt a harmincadik másodpercben, Juhász
István tizenegyesét Déri védte,
s az egész stadion elalélt.) Ami
történt, az öröm és az identitásra való rádöbbenés pillanata volt a számomra akkor.
Elmondanám, hogy a magyar
labdarúgás históriája jelképpé
lett pillanatának szem- és fültanúja voltam '72. november
18-án, egy esővel, havas esővel, viharral is terhelt, ám 4-1es hazai diadalt hozott mérkőzésen. Látom a jelenetet,
amíg élek, mert a Honvéd kispadjától pár méterre támasztottam a kerítést. „Dodó bácsi,
cseréljen le” – kérte Mészáros
Józsefet Kocsis Lajos, a percekkel korábban bekapott harmadik „Zete” gól után. „Mi a
baj, Kicsi”, így az edző, mire
Kocsis: „fázom!” S lecserélte!
Akkor röhögtem, ma esendő
futballtörténelmünk modell-szerű anekdotájaként emlékszem a
jelenetre.
Újoncként lettünk hatodikak, nagy siker volt ez, hírlett,
távolabbról is jöttek „igazi” focihangulatot átélni, s Zalaegerszeg az első (meg a második?)
évben amolyan labdarúgó fellegvárnak (reménységnek?) számított, ám az egész történet fakulni látszott egyre csak. Adna
Isten olyan eredményeket, ami-
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nőket azokban az években
adott (ezüst a '72-es olimpián,
négy közt voltunk az EB-n, s
eddig jutott a Fradi az UEFAkupában, az Újpest meg a
BEK-ben '74-ben), klasszisaink
is akadtak, ám a romlást éreztük erősebbnek mégis: a '74-es
vébéről – 3-3 a svédek ellen,
Edström fejese stb. – megint
lemaradtunk. Ez már a foci
ügyében amúgy roppant óvatos
politikának is „sok” volt alighanem, jött Kutas István, a
szigor, jött a követelményrendszer, a '78-as vébére ki is jutottunk aztán (hogy lehajtott fejjel
kullogjunk haza), s egy-egy
meccsre felhorgadtunk ugyan,
de labdarúgásunk a régi fényét
elveszítette – a lelkünkben, s a
hitünkben! – kétségtelenül.
S tűnt a varázs Zalaegerszegen is egyre inkább, fogyott a
nézősereg, nem túl gyorsan, de
biztosan. '74. március 31-én a
Bulgária elleni meccset Zalaegerszegre hozták (ez volt az
első vidéken rendezett válogatott találkozó 1949 óta!),
Póczik, Fekete és Kántor először játszott a nemzeti tizenegyben, az átélt kegyelmi hangulat bennem él azóta is, ám
hogy a világ, és Európa élvonala elment tőlünk, csak az
nem látta, aki nem akarta látni
ekkorra már.
Meglehet, „józanodásomat”
a korai ifjúkor romantikát vesz-

A ZTE, amelyre jó szívvel gondolunk vissza.

A BABATI ÉS TÁRSA HÚSFELDOLGOZÓ KFT.
raktárvezető, raktári dolgozó, segédmunka
munkakörök betöltésére keres
agilis dolgozót.
Tel.: 30/547-8641, 30/2276-636,
vagy személyesen az üzemben

Soós István, aki a ZTE egyik legjobb labdarúgója volt.

tő szemlélete is erősítette valamennyire („Világosodik lassacskán az elmém, / a legenda
oda.” – írta József Attila), tán
Törőcsik '76-os feltűntén kaptam föl még egyszer a fejem,
aztán megint csendesebb lettem, de remélem, ama '72/73-as
szülőföldem-béli csodának az
emlékét őrizni tudom.
Mert megroggyant a kezdeti
áhítat, hol tizedikek, hol tizenkettedikek lettünk, de annak a
nem igazán világverő csapatnak, ami a '69 végétől fogyó
hitemet felszöktette, máig hálával tartozom. Hiszem, a szurkoló nem a meccsre, hanem a
meccs kiváltotta emócióra
(örömre, csalódásra) emlékezik
később igazán, s ha így van, én
legnagyobb szeretettel a 72/73as Zetére gondolok. Bolemányi
(Déri) - Molnár (Prokisch),
Papp, Mihalecz, Filó - Gáspár,
Józsi (Kocsis), Tóth Gyula Tóth József (Szimacsek), Szabó (Soós), Bita. Amit ők adtak,
soha nem jött vissza már. Se a
Gellei Imre vezényelte gárda
negyedik helye '85 és '86-ban,
se a 2007-es bronz, de még a
2002-es bajnoki arany, s a
Manchester Uniteden vett győzelem sem lett képes azt az
emléket fölülírni bennem, amit
átélhettem akkor, ifjan, a játék
bűvöletében.

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. február 21-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

A legenda oda? Legutóbb
az NB II-ből is 'majd kiestünk,
ma meg pislákol a remény,
hogy élvonalbeliek lehetünk
újra, de messze még a vége,
ahogy az egykori mámor is
messzire tűnt.
N. Pál József

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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