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A hévízi tófürdő télen

Az együttműködés kiterjesztésére törekszik Hanti-Manysi és Zala
Megerősítette testvérvárosi kapcsolatát Zalaegerszeg és Szurgut
Egészségügyi, oktatási, informatikai és környezetvédelmi
témájú együttműködésekre törekszik Zala megyével az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület - Jugra kormányzósága, amelynek delegációja február 5-én és 6-án tartózkodott megyénkben.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Natalja Komarov kormányzóval
közösen tartott zalaegerszegi
sajtótájékoztatón
elmondta:
2001 óta elsősorban kulturális
és régészeti területen valósult

meg együttműködés a két terület között. Ezt a most aláírt,
két évre szóló cselekvési terv
értelmében az egészségügy, az
oktatás, a robotika-informatika
területére is szeretnék kiterjeszteni. Az oroszországi régió
gazdasági szempontból is jelentős kapcsolat, hiszen például
az orosz kőolaj- és földgázbányászat csaknem felét adja.
Natalja Komarova, az autonóm terület kormányzója azt
mondta: a két régió kapcsolatainak kiterjesztése érdekében a
(Folytatás a 2. oldalon)

Az oroszországi delegáció vezetői, balról a második Natalja
Komarova.

Balaicz Zoltán és Vagyim Suvalov írta alá a kapcsolat megerősítéséről szóló oklevelet.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Az együttműködés kiterjesztésére törekszik Hanti-Manysi és Zala
Megerősítette testvérvárosi kapcsolatát Zalaegerszeg és Szurgut
tanuló gimnazistákkal találkoztak, koszorút helyeztek el a
szovjet katonai temetőben,
majd ellátogattak az épülő Zala
Zone Járműipari Tesztpályára,
valamint a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházba is.
Az autonóm terület legnagyobb városa, Szurgut és a
zalai megyeszékhely húszéves
testvérvárosi
kapcsolatának
megerősítéséről szóló oklevelet
írt alá Balaicz Zoltán és Vagyim
Suvalov polgármester. Balaicz
Zoltán felidézve az 1999-es
testvérvárosi szerződéskötést,

A vendéglátó küldöttség, balról: Bene Csaba, a közgyűlés alelnöke, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr.
Pál Attila, Vigh László országgyűlési képviselő, Pácsonyi Imre,
a közgyűlés alelnöke.

(Folytatás az 1. oldalról)
huszonkét tagú delegációban –
amelyet Kövér László házelnök
is fogadott február 4-én a Parlamentben – a politikusok mellett több felsőoktatási intézmény rektora, orvostudományi
szakértők és fejlesztési-beruházási szakemberek, valamint a
finnugor népcsoporthoz tartozó
mintegy 30 ezres hanti és
manysi kisebbség képviselői is
helyet kaptak.
A delegáció tagjai Zalaegerszegen felsőoktatási intézmények vezetőivel és oroszul

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

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

külön is üdvözölve az akkori
kezdeményezőket, dr. Gyimesi
Endre korábbi polgármestert
(1994-2010), és Yakov Chernyakot, a Szurguti Filharmónia
igazgatóját, Szurgut korábbi
alpolgármesterét.
A zalai látogatás zárónapján
a keszthelyi Festetics-kastélyban vettek részt ünnepi programon, majd a Zalavári Történelmi Emlékparkban, Cirill
és Metód szobránál koszorúztak a hanti-manysi régió delegációjának tagjai. (Forrás: MTI,
Zalatáj)

www.zalatajkiado.hu

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.
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Okosmérők Zalaegerszegen
SAJTÓKÖZLEMÉNY
a Zalabéri Általános Iskola részleges korszerűsítése és
új eszközök beszerzése az oktatás korszerűsítésének
megvalósulásáról
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ, mint pályázó, a fenntartásában lévő Zalabéri Általános
Iskola részleges korszerűsítését és új eszközök
beszerzésével az oktatás korszerűsítését tűzte ki
célul a Széchenyi 2020 program keretében - EFOP4.1.3-17-2017-00453 kódszámú.
A 88 000 000,-forintos európai uniós fejlesztést
az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával sikerült megvalósítani.
A pályázat során az épületek infrastrukturális
felkészítése az új funkciókra, valamint neveléséhezoktatásához szükséges korszerű tárgyi feltételek
biztosítása kiemelt célokat helyezte előtérbe.
A beruházás 2018. október végén fejeződött be,
mely során az intézmény és a tornaterme tetőszerkezete, valamint a tornaterem belső tere
megújult.
A neveléséhez-oktatásához szükséges számos
tárgyi elemmel bővült az iskola eddig állománya:
szakkönyvekkel, tananyag megértését segítő
digitális szemléltető eszközökkel.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg. A projektről bővebb információt a
http://kk.gov.hu/efop-4-1-3-17-2017-00453 oldalon
olvashatnak.
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

A hat megyei jogú város képviselője Palkovics Lászlóval (középen). Jobbról az első Balaicz Zoltán.

Többek között okosmérőkkel válik hatékonyabbá az energiafelhasználás hat megyei jogú városban – hangsúlyozta
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter minap
Budapesten azon az ünnepségen, ahol az érintett megyei
jogú városok vezetőivel együttműködési megállapodást írt alá.
Az együttműködési megállapodás értelmében Kaposvár,
Dunaújváros, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg összehangolják energetikai modernizációs törekvéseiket.
Palkovics László elmondta,
a városok célja az energia minél hatékonyabb felhasználása,
az energiaköltségek folyamatos
csökkentése, ennek érdekében
az érintett településeken közös
erővel okosmérőrendszerre épülő beruházásokat hajtanak végre.
Hozzátette: mindez jó példája annak, hogy a GDP-növekedésnek nem kell együtt
járnia az üvegház hatású gázok
kibocsájtásának bővülésével.
Palkovics László szólt arról,
hogy egy nemzetközi piackutató vállalat friss felmérése szerint globális szinten idén körülbelül 80 milliárd dolláros
bevételt generálhatnak az okos
városok fejlesztései, amelyek
2021-re elérhetik az akár 135
milliárd dollárt is.
A miniszter arra hívta fel a
figyelmet, hogy megfelelő sza-

bályozással és tudatos várostervezéssel csökkenthetők az éghajlatváltozás negatív hatásai.
Kifejtette, az okos város
olyan gyűjtőfogalom, amely a
technológiai fejlesztések és a
digitalizáció eredményeit felhasználva képes egy csoportba
rendezni a zöld város, a szolgáltató város, a kreatív város és
a fenntartható város kifejezéseket. Az okos városok fejlesztésének többek között a részét képezi a vállalkozásfejlesztés, a közösségi közlekedés
megújítása, a megújuló energiaforrások középpontba állítása, a városi zöld felületek
kiterjesztése, a digitális szolgáltatások bevezetése a közszolgáltatásokban és a közigazgatásban, illetve a digitális
közösségi hozzáférés kiszélesítése.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere hangsúlyozta, hogy egyedülálló a hat
megyei jogú város összefogása.
Beszámolt arról, hogy jó ütemben halad városukban a tesztpálya kialakítása, megkezdődött az 5G mobilrendszer
tesztelése. Reményeik szerint
a konzorcium keretében területükön 3 hektáros naperőmű telepet hoznak létre, 15
önkormányzati épület teljes
energetikai felújítását valósítják meg, 20 intézményt látnak el napelemmel. (Forrás:
MTI)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun
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* Múltidézés Flam rajzaival
Kampányidők

– Szivecském, meg kell értened, hogy a napi három kampánygyűlés után már nincs kedvem hancúrozni!...
(2006.03.16.)

Elrendeltetés…

– Az apám fideszes, a tied emeszpés, gondolod, hogy mi
most Rómeó és Júlia vagyunk?...
(2006.03.30.)

Pedagógia(h!)

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
Ebédszünet: 1100-1200
00

– Gyerekek, aztán ha veritek az osztálytársatokat, eszetekbe
ne jusson felvételt készíteni róla…!
(2006.03.30.)

30

00

00

* 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.

2019. február 21.
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A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. négy üzletágban végzett tevékenységének – munkaerőpiaci
szolgáltatás, munkaerőkölcsönzés, közfoglalkoztatás és kommunális kivitelezés – részeként a cégek igényeire
választ adva segíti a foglalkoztatás-bővítést, a munkahelyek megtartását és nyújt szakértői szolgáltatást a
zalaegerszegi vállalkozások részére.
A Társaság „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” elnevezésű projekt keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Megyei
Kormányhivatal konzorciumi partnereként működteti a Zalaegerszegi Fejlesztési Irodát, valamint mentori
szolgáltatást nyújt az álláskeresők, illetve a támogatással foglalkoztatottak részére.
Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a zalaegerszegi vállalkozásoknak?
· Tájékoztatás az igényelhető bér- és bérköltség támogatásokról
· Támogatjuk a zalaegerszegi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatók munkaerő toborzását a
közösségi médiában megjelentetett állásajánlataik megosztásával.
· A foglalkoztatási szervnél bejelentett, a nyugatrmk.hu és a vmp.munka.hu internetes oldalakon
meghirdetett munkakörök összesített felsorolását a nyomtatott sajtóban is megjelentetjük.
· Afeltárt álláshelyekről személyesen is tájékoztatjuk az érdeklődő álláskeresőket.
· Az álláskereső elindulását, beilleszkedését, az esetleges munkahelyi konfliktusok kezelését a támogatott
foglalkoztatás, valamint a kötelező továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt ingyenes mentori
szolgáltatással, munkaerő-piaci információkkal segítjük, mely nem csak a munkavállalók, hanem a
munkáltatók szempontjából is hasznos.
· Paktumszervezeti tagok állásajánlatait honlapunkon, valamint a Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
bejáratánál elhelyezett kijelzőn (Paktum TV) folyamatosan megjelentetjük.
· Összegyűjtjük és közzétesszük a híreket a zalaegerszegi vállalkozásokat érintő eseményekről,
munkaerőpiaci trendekről, felmérések eredményeiről.
· Munkáltatói márka építésének elősegítése céljából folyamatosan figyeljük és bemutatjuk a zalaegerszegi
munkáltatók jó gyakorlatait a www.paktumportal.hu oldalon, felelős foglalkoztatókról szóló
cikksorozatunkban.
· Pályázatfigyelő tevékenység keretében tájékoztatást nyújtunk az elérhető pályázati lehetőségekről.
· Negyedévente gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésben foglaljuk össze a térség helyzetét
· Évente két alkalommal Foglalkoztatási Fórum rendezvényeken számolunk be a projekt eredményeiről,
valamint ösztönözzük a városi szereplők közötti együttműködést, véleménycserét
Amennyiben az elérhető támogatásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban további kérdései lennének,
keresse munkatársainkat:
Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900, Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/B fszt.1.
ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00,
tel: 92/707-621, e-mail: iroda@paktumportal.hu

5

6

Zalatáj

2019. február 21.

A „sportlexikon” irodalomtörténész
A zalai N. Pál József rendhagyó pályafutása (4.)

N. Pál József: – Megkerestek a Nemzeti Sporttól, hogy írjak
sport témájú publicisztikákat.

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.
Folytatjuk az N. Pál Józseffel készített interjú közlését.
– Azt mondtad, hogy ez a
kivételes memóriád azért van,
mert érzelmileg szorosan kötődsz a sporthoz…

– Figyeld csak meg! Sok
olyan gyerek van, aki bukdácsol az iskolában, de egy kedvenc zenészéről, sportolójáról
egészen elképesztő részletességgel tud beszélni.
– Több éve tanítod a fiatalokat az egyetemen. Hogy ítéled
meg a tudásszintjüket?
– Udvariasan azt is lehet
mondani, hogy vegyes.
– Ne udvariaskodj!
– Tényleg vegyes. Vannak
tehetséges fiatalok, de én nem
velük találkozom. Ezek a kiugróan tehetséges diákok általában egyetemi tanárok, vagy
irodalomtörténészek akarnak
lenni. Az az igazság, hogy az
irodalomtörténet annyira megváltozott az 1970-es évek vége

Balczó András, a világ valaha élt legjobb öttusázójának az
1972-es müncheni olimpián elért részeredményeit ma is fejből
mondja.

óta, amikor én kezdtem a pályám, hogy már nem érzem
magam otthon benne.
– Mi lehet az oka?
– Ennek hosszú története
van. Persze, jogos és kívánatos
is volt a fordulat. Az 1945 utáni
irodalomtörténet szemlélete erősen politika és ideológia centrikus lett, mint egyébként minden a világon a Rákosi-korszakban. Oldódott ugyan a légkör az 1960-as években, de
nem igazán, s az a fordulat, ami
bekövetkezett a 70-es, 80-as
években, az nagyon szükségszerű volt. Én valamikor azért
olvastam a magyar írók műveit,
hogy a magyar történelmet

inkább. Mondom, szükségszerű
volt ez a fordulat, csakhogy ez
engem már kevésbé érdekelt.
Én a hajlamom szerint történész lettem volna eredetileg,
ám Czine Mihály és Király
István – akik felfigyeltek rám –
a magyar irodalom tanszéken
dolgoztak. Automatikus lett,
hogy ha kikötök valahol, csak
ott köthetek ki. Ráadásul az
1945 utáni magyar történelemről csak úgy lehetett akkoriban
hivatalosan előadni, ha hazudik
az ember, sőt már a korábbi
históriánkról is, legfeljebb nem
akkorát kellett hazudni. Így hát
a huszadik századi magyar irodalom tanszéken ragadtam, s

A ZTE élvonalba jutott labdarúgó-csapatáról kivételes érzelmi
hatású cikket írt irodalomtörténészként.

egzisztenciális tétként is jobban
megértsem. Csak a történeti
dokumentumokból nem lehet
megérteni ugyanis, legfeljebb a
száraz tényeket és az összefüggéseket. Az irodalom olyan
plusz érzelmi, egzisztenciális
tudást nyújt a folyamatok megértéséhez, amit más nem. 1848
Petőfi nélkül értelmezhetetlen,
1918 Ady nélkül, a két világháború közötti kor a népi írók
és József Attila nélkül, 1956
Illyés Gyula, Tamási Áron,
Németh László szerepe, írásai
nélkül ugyancsak értelmezhetetlen. Az 1970-es évektől bekövetkezett irodalomszemléleti
fordulat ezt a látásmódot egyre
inkább elvetette, s csak a szövegek nyelvi, poétikai sajátosságaira kezdett figyelni egyre

most már olyan vagyok, mint
egy élhetetlen zárvány.
– Hogyan jött a szoros kapcsolat a sporttal, a Nemzeti
Sporttal?
– A szerkesztők közül többeket ismerek régebb óta már.
Felhívtak, hogy írnék-e publicisztikai írásokat. Szöllösi
György főszerkesztőt húszéves
kora óta ismerem. Édesapját,
Szöllösi Zoltánt, a költőt még
korábbról… A fia 20 évesen
írta a Czibor Zoltánról szóló
könyvét, ami szerintem egy
bravúros alkotás volt. Tőle
kaptam egy kötetet, én pedig
adtam neki egy irodalmi folyóiratot, amiben a magyar futballról szóló első esszém 1997 végén megjelent. Azóta tart a
kapcsolatunk, kisebb-nagyobb

szünetekkel. Engem kért meg
például arra, hogy ajánljam be
Balczó Andráshoz.
– Honnét ez a sportmánia?
Kitől örökölted?
– Nem tudom, de gyerekkorom óta megvan. A jó Isten így
akarta. Nem volt nálunk ennek
előzménye, nem volt mintám.
Anyám megőrült, ha a sport
szóba került. Már megint az a
rohadt meccs! – fakadt ki, bármilyen sportágról volt szó, neki
az csak meccs volt. Számára a
sport abszolút haszontalan dolog volt. Ha tudta volna, hogy
lehet vele pénzt keresni, bizonyára tetszett volna neki. Később sem volt minta előttem,
de a sport iránti szeretetem
megmaradt. Igaz, egyetemre
kerülve jobbára már csak az
olimpiák és a világbajnokságok
eseményeire figyeltem oda.
– Olyannyira, hogy ez egy
televíziós szereplés lehetőségét
is felcsillantotta…
– 1996-ban, év elején, az atlantai olimpia évében egyik
barátom rábeszélt, hogy jelentkezzünk egy sporttörténeti vetélkedőre, amit Gyárfás Tamás
Nap TV-je hirdetett. Volt a
Sport Plusz hetilapban hetente
hatszor tíz kérdés, ezekre levélben válaszoltunk, s behívtak
bennünket vetélkedni a televízióba. Tíz fordulósra hirdették
a kieséses versenyt, azzal, hogy
aki ezeken túljut, bekerül a
szuperdöntőbe. Ha csak egy
versenyző jut túl a tíz fordulón,
ő a győztes, ha egy sem, akkor
nincs első helyezett. A hatvan
kérdést jól megoldók közül engem hívtak be elsőként, mert
ismeretlen voltam számukra, a
többiek ugyanis már gyakorlott
vetélkedősök voltak, szinte
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életformájukká vált az ezeken
való részvétel. Erre rögtön
nyertem, ráadásul mind a tíz
fordulón túljutottam. Általában
nagy fölénnyel vertem meg a
fordulónkénti két-két ellenfelemet, s a júliusig tartott adássorozat alatt nem is lett több
„tizes”.
– S mi lett a jutalmad?
– Semmi. Igaz, nem is mentem volna ki az olimpiára, mert
itthonról, televízión sokkal jobban nyomon tudtam követni az
eseményeket. Egyszerűen így
szoktam meg. Szóval Gyárfáséktól nem kaptam semmit, a
jutalmat elsumákolták, viszont
kaptam valamit, ami pótolhatatlan: ha nincs ez a vetélkedő,
ma nem írnék publicisztikákat
például a Nemzeti Sportba,
nem lenne jó húsz éve barátom
Balczó András, nem kerülhettem volna jó kapcsolatba a sajnos kilenc éve már halott zseniális labdarúgóval, Varga Zoltánnal, Papp László teljes családjával, vagy éppen Egerszegi
Krisztinával, igaz, vele leveleket váltunk jobbára, számítógépen. Sok kiváló sportolót
ismertem meg ennek a vetélkedőnek köszönhetően, megírhattam a magyar labdarúgás romlástörténetét, nemzettudati, morális összefüggések alapján. Az
írást először Gyárfás lapjában
akartam megjelentetni, de azt
mondták, túl filozofikus, ők inkább napi témákkal foglalkoznak. Nagy meglepetésemre aztán a Hitel című havilap közölte, Görömbei András kiváló
irodalomtörténész barátomnak
köszönhetően, 1997 végén. Ezt
követően több helyről is kértek
cikkeket tőlem, néha írtam is,
amikor úgy hozta a sors. Aztán

Nem utazott Atlantába, a televízión keresztül látta Egerszegi
Krisztina olimpiai győzelmét.

jött az ötlet, hogy ezekből az
írásokból legyen egy könyv,
Magyar sport - magyar sors
címmel. Bánki József (az FTC
volt játékosa – a szerk.) kérésére rendszeresen publikálok a
Fradi Zöld és Fehér című magazinjában, mintegy hetven
portrét írtam már a klub egykori sportolóiról, akiknek döntő
többsége labdarúgó. Egy kikötésem volt: az 1969 utáni időszakot nem vállalom, az akkori

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
A jutalom elmaradt Gyárfás Tamás Nap TV-jében.

szereplők számomra már nem
legendák.
– Fradi-szurkoló vagy?
– Nem! Nagy tisztelője vagyok a klub tradíciójának, de
valójában egyetlen csapatért
sem szorítok megkülönböztetetten. Illetve a Zetének azért
igen, lokálpatriotizmusból. Nemzetközi találkozókon szurkolok,
mindig a magyaroknak.
E.E.
(Folytatjuk)

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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„Nem számok kellenek,
hanem magyar gyerekek”

Nagy horderejű bejelentést
tett a miniszterelnök.

A magyarok ismét hisznek a
jövőjükben, nemzeti egységet
hoztunk létre a család ügyében
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök február 10-én Budapesten, a Várkert Bazárban
tartott hagyományos évértékelő
beszédében.
Az évértékelő központjában
a családokat segítő új intézkedések ismertetése állt. Kitért
rá: olyan Európát akarunk,
amely tiszteletben tartja az országok, népek saját jövőjéről
hozott döntéseit és elfogadja,
hogy mi, közép-európaiak a
magunk útját akarjuk járni.
Egész Európában egyre kevesebb gyerek születik, a nyugatiak erre a bevándorlással válaszolnak: „amennyi hiányzik,
annyi jöjjön be”, és akkor rendben vannak a számok – magyarázta. Kijelentette: nekünk
azonban nem számok kellenek,
hanem magyar gyerekek, és a
bevándorlás fegyverletételt jelent.
Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett
be, amelyről azt mondta: „ez a
magyarok válasza és nem a
bevándorlás”.
Kifejtette: bevezetik a fiatal
házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti
nő, aki első házasságát köti, 10
millió forint kedvezményes
kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik, a második gyermek
érkezésekor újból három évre
felfüggesztik, és a tőketartozás

harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyermek
is születik, a kölcsön további
részét teljes egészében elengedik.
Bővítik a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és
több gyermeket családok 15
millió forint kamattámogatott
kölcsönt vehetnek igénybe új
lakás vásárlására. A jövőben a
két- és többgyermekes családok
a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.
Közölte: eddig a harmadik
és minden további gyermek
születése esetén egymillió forintot vállaltak át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most
már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a
harmadik gyermeknél 4 millió
forintot, minden további gyerek
születésekor újabb egy-egymillió forintot vállalnak át.
Kitért rá: azok a nők, akik
legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig
mentesülnek az szja fizetése
alól.
Azt is mondta: elindul a
nagycsaládosok autóvásárlási
programja. Legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány: a legalább három gyermeket nevelő családok
2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.
Orbán Viktor arról is beszélt, megvalósítják a teljes
bölcsődei ellátást. Három év
alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesítenek. Az év végéig ebből megépítenek 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret.
Ez azt jelenti, hogy 2022-re
minden szülő, ha akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.
Hetedik pontként említette,
hogy bevezetik a nagyszülői
gyedet, így ha a szülők így
döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.
Bejelentette a középiskolai
nyelvoktatás
korszerűsítését,
közölve: minden középiskolás
a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a kormány
költségén. (Forrás: MTI)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy az
EFOP-4.1.3-2017-00431 projekt azonosítószámú
„Csonkahegyháti Iskola - Tanulást segítő tereinek
kialakítása” című pályázat lezárult, amelynek keretében megtörtént a pályázó üzemeltetésében lévő
intézmény felújítása, bővítése, modernizálása.

A beruházás során megvalósult a tető teljes
korszerűsítése, a vizesblokk felújítása, a főbejárati
ajtó

cseréje

valamint

a

napelemes

rendszer

kiépítése.

A fejlesztés eredményeként a tetőtér beépítése
következtében új, egyéni foglalkoztató termek,
nyelvi labor, klubszoba és tehetséggondozó terem
került kialakításra, amelyek megközelítéséhez új
lépcsőház épült.

A projekt teljes költsége 149 375 985,- Ft,
amelyet az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozásával valósítottunk meg.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

2019. február 21.
HIRDETÉS
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Egyetlen pont döntött
Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (1.)
az előjelek a ZTE sikerét jelezték, hiszen a zalaegerszegi
találkozón 91-65-re nyert a
Kristóf László vezette zalai csapat. Egy 25 pontos fehérvári
győzelem is a ZTE bajnoki
címét jelentette volna.

Furcsa körülmények között
kezdődött a találkozó. Az egyik
hivatalosan küldött játékvezető
nem érkezett meg, így egy
helybeli bírót kellett felkérni,
akinél „véletlenül” volt szerelés. A hazai csapat hatalmas

A Zalaegerszegi Építők egykori csapata, amelyből a fúzió után
többen is tagjai lettek a ZTE NB I-es együttesnek.

Negyven éve történt…
1979. január 13-án felejthetetlen élményben volt része annak
a nyolcszáz szurkolónak, aki
bepréselődött a ZTE munkacsarnokába.
Sporttörténeti mérkőzésre
készült a klub férfi kosárlabdacsapata; az első NB I-es összecsapásra. Az ellenfél a jó játékerőt képviseli Oroszlány együttese volt. S megszületett a csoda: a ZTE az élvonalbeli debütáláson 100-64-re legyőzte
ellenfelét. Idézzük fel, hogy kik
voltak e nagyszerű siker kovácsai! Varga Ferenc együttesét
Magyar András, Lázár Béla,
Mónok István, Góczán Gábor,
Vágvölgyi Tamás, Magyar Attila, Ivánkovics István és Bokor
Tamás alkotta ezen a mérkőzésen.
De hogyan is jutott el az
élvonalbeli szereplésig a ZTE?
Az idősebb korosztályhoz tartozó szurkolók még bizonyára

emlékeznek arra, hogy két NB
II-es férfi csapata volt akkoriban a megyeszékhelynek: a
Zalaegerszegi Építők és a ZTE.
Az előbbi szerepelt jobban, a
névadó támogató, a Zala Megyei Állami Építőipari Vállalat
(ma ZÁÉV Zrt. – a szerk.) jelentősen megerősítette a keretet, jó eséllyel pályázott az élvonalba jutásra.
Aztán közbeszólt a ZTE és
a Zalaegerszegi Építők fúziója.
A név ZTE lett, viszont az „új”
klub az Építők kék-fehér színét
vitte tovább.
A csapat számára így már
egyértelmű cél lett az NB I-be
jutás, ami be is következett, de
nem akármilyen körülmények
között.
1978. december tizenhatodikát mutatta a naptár. Egyetlen
mérkőzés döntött a feljutásról a
ZTE és a nagy rivális, a Székesfehérvári Építők között. A bajnokság utolsó mérkőzése volt, s

Kristóf László edző (jobbról) tanácsot ad. Balról Ivánkovics
István, Halász István, Magyar András. (A felvételek sajnos eléggé gyenge minőségűek, ezért elnézést kérünk.)

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

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

• 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

2019. február 21.
tempót diktált, jelentős előnyt
szerzett, így veszélybe került a
bajnoki cím. Drámai csatában
77-52-re győzött a Székesfehérvári Építők, s hacsak egyetlen pontot is, de sikerült megőrizni az előnyből.
NB I-es csapata lett Zalaegerszegnek!
Sorozatunkban természetesen megszólaltatjuk az akkori
főszereplőket. A sort egy olyan
vezetővel kezdjük, akinek elévülhetetlen érdemei vannak e
sporttörténeti tettben.
Dr. Lackner Edére jól emlékezhetnek az idősebb sportkedvelők. Az 1960-as évek
elején röplabdázóként került a
ZTE-hez. Miután a Zala Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott, idővel a cég
gazdasági igazgatója lett, s közismert volt sportszeretete, megválasztották a Zalaegerszegi
Építők sportköri elnökének. Az
aktív röplabdázói időszakot a
sportvezetői feladatok váltották
fel. Mint már említettük, akkoriban két másodosztályú férfi
kosárlabda-csapata volt Zalaegerszegnek.
– A zalai megyeszékhely
kosárlabda-sportjának fejlődése
példaértékű volt Magyarországon – vélekedik dr. Lackner
Ede. – Az Építők-ZTE rivalizálás gyakorlatilag felgyorsította
az eseményeket. Az Építőknél
ekkor került lerakásra a későbbi NB I-es csapat alapja. Simon
József edző, Ivánkovics István
és Nagy József (Dzsingisz – a
szerk.) mellé olyan kiváló játékosokat sikerült igazolni, mint
Halász István, Lázár Béla,
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A fotón balról a negyedik Ujvári Sándor, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a zalaegerszegi
sportélet dinamikus fejlődésében. A felvétel 1998-ban készült a ZTE kosárlabda-csapat első
bajnoki címének 10 éves jubileumán.

Dr. Lackner Ede: – Nagyszerű
érzés volt tenni azért, hogy
NB I-esek legyünk.

Magyar András és Vágvölgyi
Tamás.
Aztán jött a fúzió a ZTE és
a Zalaegerszegi Építők között.
Ennek sportpolitikai indítékai
is voltak, hiszen a Zalaegerszegi Torna Egylet szeretett volna

Halász István (jobbról) és Magyar András (14) között Losonczy
Árpád, a kiváló válogatott játékos, a háttérben Bokor Tamás. A
felvétel 1977-ben készült, amikor a még NB II-es Zalaegerszegi
Építők kupamérkőzést játszott a sokszoros bajnok Bp. Honvéd
ellen.

A-kategóriás sportklub lenni.
Ehhez azonban minőségi és
mennyiségi fejlesztésre volt
szükség. A fúzió révén az Építők NB I-es női teke szakosztályával, s a kosarasok reménybeli élvonalba kerülésével a
célhoz közelebb lehetett jutni.
Az egyesülés után dr. Lackner
Ede a ZTE társadalmi elnökhelyettese lett.
Hamarosan nyolcvanhetedik születésnapját ünnepli dr.
Lackner Ede. Noha 32 évvel
ezelőtt Budapestre költözött,
napjainkban pedig egy fővároshoz közeli településen él, a
ZTE-hez most is erős érzelmi
szálak kötik.
– Hogy mit érzek, mire
gondolok vissza szívesen abból
az időszakból? Azokra a sikerekre, amiket közösen elértünk.
Nagyszerű érzés volt tenni
azért, hogy NB I-esek legyünk,
átélni az élvonalbeli sikereket.
Nagyon sok mindenkinek kell
köszönetet mondani ezért, de
most csak egyetlen embert szeretnék kiemelni: Ujvári Sándort, a megyei tanács akkori
elnökét. Nélküle nem születtek

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. március 21-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

volna meg a ZTE sikerei,
bármelyik szakosztályról is
legyen szó.
Dr. Lackner Ede elismerően
szólt az utódokról is. Mint
mondta, rendkívüli teljesítmény, hogy négy évtizede folyamatosan az élvonalban szerepel a ZTE férfi kosárlabdacsapata, miközben több bajnoki
aranyérmet szerzett és kupasikert ért el. Talán – tette hozzá –
nem tűnne szerénytelenségnek,
ha ezeket az eredményeket, az
elődök munkáját jobban népszerűsítenék.
– Egy nagyon szép korszakban lehetettem a ZTE-nél,
s tehettem a sikereiért. A klubot
ma is a magaménak érzem, s ha
már személyesen nem tudok ott
lenni a mérkőzéseken, a technika segítségével, az interneten
és a televízión keresztül azért
láthatom az utódok szereplését.
E.E.
(Folytatjuk)
(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)
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Reménykedhetünk…
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy az
EFOP-4.1.3-2017-00461 projekt azonosítószámú
Fotó: Zalatáj
Három tavaszi meccs, három győzelem, három pont előny a
Kaposvár előtt. Felvételünk a Nyíregyháza elleni találkozón készült.

Ha az előző öt forduló
ellenfeleit tekintjük, azt látjuk,
hogy a Csákvár kivételével
mind a négy csapat – hasonlóan
a ZTE-hez – NB I-es múlttal
rendelkezik. S valamennyit legyőzte az egerszegi csapat: a
Siófok (6-1), a Győri ETO
(3-2), a Nyíregyháza (2-1) is
vereséggel távozott, míg a Békéscsabát idegenben sikerült
legyőzni (2-1). Az utóbbi öt
forduló hibátlan sorozatát éppen az élvonalban még soha
nem szereplő Csákvár (1-2)
akadályozta meg.
Ezzel azonban nem ér véget
az NB I-es „nosztalgiázás”, hiszen február 24-én, vasárnap a
Kaposvár vendége lesz a ZTE.
Waltner Róbert, az egykori
kiváló egerszegi csatár csapata
ugyancsak szerepelt már az
élvonalban, ráadásul közvetlenül a ZTE mögött, a harmadik helyen áll a tabellán, három
ponttal lemaradva.
Vagyis az élvonalba jutás
szempontjáról igen fontos

mérkőzés következik vasárnap, amit a televíziós közvetítés révén sokan láthatnak
majd.
Még nagyon sok találkozó
van vissza a bajnokságból, ám
ennek az összecsapásnak a tétje
nem csak a három pont megszerzése. Ha a Kaposvár nyer,
utoléri az egerszegi csapatot,
döntetlen esetén marad a jelenlegi előny, ZTE-sikernél hat
pontra nőne a különbség, s ez
már megalapozott reményre adhatna okot.
Érzik ezt a szurkolók is,
hiszen vasárnap délután több
mint 2500-an látták a helyszínen a ZTE-Nyíregyháza
összecsapást. Ennél többen az
NB I szombati fordulójában
csak a Debrecen-FTC és a
Diósgyőr-Honvéd mérkőzésre
voltak kíváncsiak.
Az érdeklődés és a csapat
jelenlegi helyezése az NB I-et
ígéri. Mennyi minden változott
egy év alatt!...
E.E.

„Teskándi

Iskola

-

Tanulást

segítő

tereinek

kialakítása” című pályázat lezárult, amelynek keretében megvalósult a tetőtér beépítése, két új
foglalkoztató terem, leány és fiú vizesblokk és egy
szertár került kialakításra, megtörtént a tornaterem felújítása, valamint a nyílászárók komplett
cseréje.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően az iskola
tanulást

segítő

tereinek

kialakításához

kap-

csolódóan és a minőségi oktatás támogatásához
különböző eszközök kerültek beszerzésre.

A projekt teljes költsége 91 000 000,- Ft, amelyet

www.zalatajkiado.hu

az

Európai

Unió

Regionális

Fejlesztési

Alap

finanszírozásával valósítottunk meg.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

