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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

M e g y e i   h a v i l a p XXXI. évfolyam 812. szám 2019. 03. 21.
Csány László szobra,

Zalaegerszeg
Csány László szobra,

Zalaegerszeg

Az elmúlt évekhez hason-
lóan a magyar kormány a jö-
vőben is stratégiai ágazatként
tekint a sportra, a verseny- és
szabadidősportok támogatása
mellett a létesítményfejlesztés
is a legfontosabb célok között
szerepel – jelentette ki az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
mának sportért felelős állam-
titkára március 14-én Zala-
egerszegen.

Szabó Tünde a Modern vá-
rosok program keretében meg-
valósuló új uszodakomplexum
alapkövének letételekor úgy
fogalmazott: a kormány folya-
matosan kiemelt figyelmet és
jól kiszámítható támogatást ga-
rantál a sport valamennyi te-
rületére.

A jól működő klubok ki-
emelt műhelytámogatást kap-
nak, az edzők a megfelelő meg-
becsülés mellett folyamatosan
képezhetik magukat, az után-
pótlás-nevelésre pedig soha
nem látott figyelem irányul. Az
egyre szervezettebb és haté-
konyabb rendszer biztosítja,
hogy egyetlen tehetséges gye-
rek se kallódjon el – jelezte
Szabó Tünde.

Az államtitkár megjegyezte:
egy nappal a nemzeti ünnep
előtt meg kell emlékezni arról,

Zalaegerszeg történetének egyik legnagyobb beruházása
Letették az új uszodakomplexum alapkövét

hogy 1848-ban a magyar tör-
ténelemben korábban soha nem
látott erővel tört felszínre az új,
a jobb, a szebb utáni vágya-
kozás. A résztvevők „a maguk
erejéből, a maguk tudásának
felhasználásával, korlátok nél-
kül kívánták elérni a náluk

szerencsésebb nemzetek fejlett-
ségi szintjét”, ma pedig meg-
van a kellő erő, a tudás, és az
ország végre töretlen fejlődési
pályára állt a saját erejéből.

Szabó Tünde szerint a
hosszú előkészítés után megva-
lósuló új zalaegerszegi fedett
uszoda, tanuszoda és városi

Az ünnepélyes „alapkőletétel”…
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Egy bizonyos Bucsky Péter
nevezetű billentyűnyomkodó
azt írta minap a G7.hu-n, hogy
százezer ember nem tud dol-
gozni, mert nincs elég bölcsőde.
Természetesen ezért (is) az Or-
bán-kormány, Fidesza a hibás.

Nincs sok értelme Bucsky
Péterrel vitatkozni, egyszerűbb
és célravezetőbb, ha a számok-
kal foglalkozunk. Lehet, hogy
ezt megtette a G7.hu munka-
társa is, de vagy megoldha-
tatlan feladatot jelentett szá-
mára az egyszerű összeadás,
kivonás, százalékszámítás, vagy
nem is törődött a tényekkel.
Pedig azok makacs dolgok.

Dajkamese bölcsődékről
2002-től 2010-ig (Med-

gyessy-, Gyurcsány-, Gyur-
csány-, Bajnai-kormány) mint-
egy 2600-al nőtt a bölcsődei
helyek száma. 2010-től 2019
elejéig (az Orbán-kormányok
időszaka alatt) „csupán” 24
ezerrel.

Ebből is látszik, hogy Or-
bánék 2010 óta a bölcsődei
férőhelyeket is ellopták, mert
csak közel tízszer több létesült,
mint a korábbi, szocialista-li-
berális kormányok hasonló
ideig tartó regnálása alatt.

Sőt, még azt az égbekiáltó
bűnt is elkövették, hogy a ko-
rábbi 90 százalékról majdnem

A tízszeres növekedés sem tetszik a cikk szerzőjének.

Fotó: kormány.huFotó: kormány.hu

100 százalékosra nőtt a szak-
képzett gondozónők aránya, a
fizetések emelkedéséről nem is
beszélve.

Péter, Péter! Nagy ostoba-
ságot írtál. Megbuktál, s nem
csak számtanból…

E.E.

Madártávlatból… Az új uszodakomplexum látványterve.

strand nemcsak a város, de az
egész régió számára óriási
lépés, az ország „képzeletbeli
uszodatérképén” megszűnik egy
újabb fehér folt. Zala megyé-
ben ez lesz az első minőségi,
nemzetközi versenyekre is al-
kalmas, 50 méteres, 10 pályás
medence.

Az úszás azonban nemcsak
az egészséges életmód tökéle-
tes eszköze, az egyik leghaté-
konyabb egészségmegőrző te-
vékenység, de életmentő kész-
ség és képesség is. Éppen ezért
fontos, hogy minden gyerek
tanuljon meg úszni, amire kor-
mányprogram is készült a Ma-
gyar Úszó Szövetség támogatá-
sával – említette az államtitkár.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere felidézte,
hogy 1956-ban nyílt meg a
zalai megyeszékhelyen a városi
strand, majd 1969-ben a fedett
uszoda, de mindez mostanra
elavult és kicsi is lett a spor-
toláshoz. A Modern városok
program tette lehetővé, hogy
egy új uszodakomplexumot
álmodjanak, de nem titkolta,
hogy nagyon hosszú, több mint
három éves előkészítés után
indulhatott el csak idén év
elején a kivitelezés.

Az összesen mintegy 9,5
milliárd forintból, száz százalé-
kos állami támogatással meg-

Zalaegerszeg történetének egyik legnagyobb beruházása
Letették az új uszodakomplexum alapkövét

valósuló beruházás kivitele-
zését a nyerte elZÁÉV Zrt.
európai uniós közbeszerzési
pályázaton. A város történel-
mének egyik legnagyobb be-
ruházásának számít, ami három
ütemben, a tervek szerint 2022
elejére készülhet el.

Vigh László, a térség fi-
deszes országgyűlési képvise-
lője arról tett említést, hogy a

60 ezres Zalaegerszegen jelen-
leg mintegy 11 ezer fiatal tanul,
illetve további 84 település
csaknem 90 ezer lakosa tarto-
zik a járáshoz. Az új létesít-
mény arra ad lehetőséget, hogy
minden fiatal megtanulhasson
úszni – jegyezte meg.

Az ünnepélyes alapkőletéte-
len többek között jelen volt dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-

zott, , a Zala Me-dr. Pál Attila
gyei Közgyűlés elnöke, Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Ha-
tóság elnöke, dr. Medvigy Mi-
hály, a Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. vezér-
igazgatója, alpol-Gecse Péter
gármester és önkor-Bali Zoltán
mányzati képviselő. (Forrás:
MTI, Zalatáj)
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Képzeljék el mi lenne, ha
mondjuk Gyur-Dobrev Klárát,
csány Ferenc feleségét bolgár
vendégmunkásnak nevezné egy
nemzeti, konzervatív újság!
Brüsszelbe szaladna a „haladó”
baloldali csapat, élén Bangóné
Borbély Ildikóval, Kunhalmi
Ágnessel, Szél Bernadettel, s a

Ezúttal csak „ironizált” a haladó baloldal
Uj sem tud újat mondani

többi harcos amazonnal, ki-
egészülve Varju Lászlóval, s
néhány politikusnak látszó ama-
tőr csepűrágóval.

Talán még Judith Sargentini
is repülőre ülne, hogy szemé-
lyesen tájékozódjon Budapes-
ten az európai eszmék újabb
magyar támadása miatt.

Ez a kifejezés persze nem
hangzott el, noha Dobrev Klára
édesapja a bolgár ,Petar Dobrev
édesanyja pedig .Apró Piroska
(A politikai hovatartozásukat
azt hiszem nem kell ecsetelni.)

Ellenben a 444.hu nevezetű
„valami” az alábbi kommentárt
töltötte fel a Facebook oldalára:
„Lökött a kínai vendégmun-
kás.” A cikk Liu Shaolin Sán-
dorról szól, aki magyar édes-

anyától és kínai édesapától szü-
letett. „Sanyi” egyébként tagja
volt annak a rövidpályás gyors-
korcsolyázó váltónak, amely
tavaly Magyarország első olim-
piai aranyérmét szerezte a téli
játékokon. (A közelmúltban vé-
get ért szófiai világbajnokságon
az utolsó egyéni számban Liu
Shaolint lökés miatt kizárták az
elődöntőben. Egyébként váltóban
bronzérmes lett a magyar csapat.)

Az írás megjelenése után
hatalmas volt a felháborodás az
olvasók körében. A 444.hu erre
korrigált, s már csak a „lökött”
szó volt olvasható.

Az M1 arra volt kíváncsi,
hogy ez bocsánatkérést jelent-
e. Az M1 levelére a 444.hu
főszerkesztője, vála-Uj Péter
szolt. Az írta, „a Facebook be-
jegyzést ő írta, de mindössze
ironizált, amikor Liu Shaolin
Sándort kínai vendégmunkás-
nak nevezte. Szerinte a kifeje-
zés abszurd, de semmiképpen
sem sértő.” Bocsánatkérésről
nincs szó, úgy fogalmazott, „a
bejegyzést a vasárnapi ügye-
letes szerkesztő változtatta meg
a cikkhez érkező hozzászólások
miatt, akiket ő trolloknak, va-
gyis internetes provokátorok-
nak tekint.”

Csak ironizált tehát Uj Pé-
ter. Nem először teszi. Azt hi-
szi, hogy kivételes humorral
van megáldva. Pedig csak egy
ostoba, sunyi kis firkász.

Jól beleillik elvtársai csa-
patába.

E.E.

Uj Péter eszmefuttatását alapul véve a Demokratikus Koalíciót
bolgár vendégmunkás képviseli majd az Európai Parlamentben?

Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor
(balról jobbra), a győztes magyar válogatott tagjai a phjongcs-
hangi téli olimpia férfi 5000 méteres váltó rövidpályás gyorskor-
csolyaversenyének eredményhirdetésén. Uj Péter szavaival élve
két kínai vendégmunkás a dobogón.

Fotó: MTI Fotó - Mohai BalázsFotó: MTI Fotó - Mohai Balázs

Fotó: MTI Fotó - Czeglédi ZsoltFotó: MTI Fotó - Czeglédi Zsolt
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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.

(2006.06.08.)

(2006.06.22.)

(2006.07.06.)

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

„Keresem a szót…”

Ki fizessen?

Változó közhangulat

Gyurcsány Ferenc és Kuncze Gábor dilemmája: – Nézzük
meg, hogy mely szavakkal helyettesíthető a „megszorítás”!

Gyurcsány Ferenc: – No de emberek! A saját véreinktől, a
szocialista nagytőkésektől mégsem vehetjük el a pénzt!...

– Esküszöm, ügyvédet fogadok, ha még egyszer azt mon-
dod, hogy én is a szocikra szavaztam!...

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

• 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.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Az ütemterv szerint zajlik a Zalai

Innovatív foglalkoztatási paktum

megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– a ésZalaegerszegen kis közepes

(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – aNagykanizsán mikrovállal-

kozások vezetői, képviselői hallgat-
hattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előreha-
ladtáról, a 2019. évi támogatási le-
hetőségekről, a magyar-horvát ha-
táron átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.

A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnökét kérdeztük, aki egy-
ben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.

– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tar-
tunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a ter-
vezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgál-
tatás területén is jobban állunk idő-
arányosan a tervezettnél.

– A célcsoportokat tekintve

miként alakulnak a bevonási

arányok?

– Az 50 év felettieknél kimagasló
a bevontak aránya, ami azért is ör-
vendetes, mert ennél a korcsoport-
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
ügyfél került bevonásra a program-
ba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértá-
mogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 száza-
lékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Március kilencedikén Zala-
egerszegen, a Zalakerámia
Sportcsarnokban adott koncer-
tet az .Omega

Az együttes mesébe illő
karriertörténete napjainkban is
folytatódik, s időről időre képes
újat mutatni. Megszámlálha-
tatlan hazai és külföldi kon-

Tűzvihar volt Egerszegen
Az Omegának ma is ereje van

certtel a háta mögött a zenekar
idén februárban egy vadonatúj
koncertsorozatra indult, amely-
nek egyik állomása volt Za-
laegerszeg.

Tűzvihar turnéjukon a prog-
resszívebb időszak dalait szó-
laltatták meg modern, lüktető
hangszereléssel, de műsoruk-

ban felcsendültek a legnagyobb
slágerek is, különleges hang- és
látványelemek kíséretében.

Az Omega zenéjének ma is
hihetetlen ereje van. Az együt-
tes – Kóbor János, Benkő Lász-
ló, Molnár György, Debreczeni

Ferenc, Szöllősy Katalin, Sze-
keres Tamás, Csordás Levente
– mindig képes megújulni, s
zenéjével a legifjabb generá-
ciók tagjait is képes meg-
hódítani.

z.t.

Felcsendültek a legnagyobb slágerek is.

Új zenészeket is láthatott a közönség.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A . négy üzletágban végzett tevékenységének – munkaerőpiaciKontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft
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 , valamintműködteti a Zalaegerszegi Fejlesztési Irodát mentori
szolgáltatást nyújt az álláskeresők, illetve a támogatással részére.foglalkoztatottak

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a zalaegerszegi vállalkozásoknak?
• Tájékoztatás bér- és bérköltség támogatásokrólaz igényelhető
• Támogatjuk a zalaegerszegi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatók munkaerő toborzását a

közösségi médiában megjelentetett állásajánlataik megosztásával.
• A foglalkoztatási szervnél bejelentett munkakörök, a vmp.munka.hu internetes oldalon meghirdetett

összesített felsorolását a közösségi médiában megjelentetjük.
• A feltárt 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 szolgál-
tatással, munkaerő-piaci információkkal segítjük, mely nem csak a munkavállalók, hanem a munkáltatók
szempontjából is hasznos.

• Paktumszervezeti tagok valamint a Zalaegerszegi Fejlesztési Irodaállásajánlatait honlapunkon,
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 foglaljuk össze a térség helyzetétgazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésben
• Évente két alkalommal rendezvényekenFoglalkoztatási Fórum számolunk be a projekt

eredményeiről ösztönözzük a városi szereplők közötti együttműködést, véleménycserét, valamint
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
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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

Lassan egy éve lesz annak
(április 3-án), hogy véget ért a
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kez-
deményezés aláírásgyűjtő sza-
kasza. A kezdeményezés sike-
res volt, köszönhetően a Kár-
pát-medencei magyar összefo-
gásnak. Az aláírásgyűjtés si-

Mi lesz az őshonos európai kisebbség sorsa?
Brüsszel hallgat, van fontosabb dolga

kerre vitelében Magyarország
különösen jelentős szerepet
vállalt, hiszen mintegy 585 000
magyarországi polgár írta alá a
kezdeményezést. A Kárpát-me-
dencében több mint 900 000
aláírás gyűlt össze. Az Európai
Unió valamennyi tagállamát

beleértve 1 250 000-en írták alá
a kezdeményezést (az érvé-
nyességhez szükséges szám 1
millió), másrészt az aláírások
száma 11 tagállamban lépte át a
minimálisan meghatározott kvó-
tát (a kritériumot legalább 7
országban kellett teljesíteni):
Magyarország, Románia, Szlo-
vákia, Spanyolország, Bulgá-
ria, Dánia, Lettország, Litvá-
nia, Horvátország, Szlovénia,
Olaszország.

Közel egy évük volt az
Európai Unió illetékes bürok-
ratáinak arra, hogy valamilyen

formában reagáljanak a sikeres
akcióra, ne adj Isten még
konkrét lépéseket is tegyenek.

Se kép, se hang. El vannak
foglalva a nem őshonos afrikai,
ázsiai migránsok betelepítésé-
vel, különböző kiskapuk meg-
találásával, az illegális beván-
dorlás ellen tiltakozó tagorszá-
gok fenyegetésével.

Ráadásul itt a nyakunkon az
EU-parlamenti választás, ahol
igen nagy a tét. Kinek van ideje
Brüsszelben az európai ősho-
nos kisebbséggel foglalkozni?!

E.E.

Sikeres volt az akció, ám Brüsszel füle botját sem mozgatja.
A Rákóczi Szövetség nagy szerepet vállalt az aláírások gyűjté-
sében.

Felvonulás a Székely autonómia napján.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !
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A négy évtizede
folyamatosan az él-
vonalban szereplő
ZTE férfi kosárlab-
da-csapatának fel-
jutásáról, s NB I-es
bemutatkozásáról szó-
ló sorozatunk újabb
részében Simon Jó-
zsef a riportalanyunk.

Simon József,
vagy ahogy rengete-
gen szólítják, ,Dodó
született zalaeger-
szegi. Egykor játé-
kosként is szerepelt
a ZTE-csapatában,
majd több alkalom-
mal volt a szakosz-
tály vezetője.

– A kosárlabdával
kapcsolatos első csa-

Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (2.)

ládi élményt az jelentette, hogy
édesapám – aki jónevű asztalos
volt Zalaegerszegen – készítet-
te a városban az első palánkot.
Tette ezt a Zrínyi-gimnázium
nagyszerű testnevelő tanárának,
Ostoros Károlynak a kérésére.
Aktív játékos pályafutásom
egyik legnagyobb élménye a jó
képességű Baja legyőzése volt
az Arany Bárány Szálloda
udvarán lévő szabadtéri pályán
– emlékszik vissza a múltra.

Mint korábban már írtuk,
akkoriban két NB II-es férfi
kosárlabda-csapata volt Zala-
egerszegnek. Noha a ZTE volt
a megye legnagyobb egye-
sülete, a Zalaegerszegi Építők
ebben a sportágban erősebbnek
bizonyult. Ennek a csapatnak
pedig Simon József volt az
edzője. Szerinte a rivalizálás
tulajdonképpen a fejlődést se-
gítette elő, s egy évvel a ZTE
és az Építők fúziója után a már
felidézett izgalmas körülmé-
nyek között NB I-es csapata
lett Zalaegerszegnek.

– Mint akkori szakosztály-
vezető, feltétlenül szeretném
kiemelni Kristóf László edző
tevékenységét. Ráadásul kör-
mendi volt – mondja Simon
József. – Dr. Lackner Edéről
sem szeretnék megfeledkezni,
neki igen nagy szerepe volt az
NB I-be jutásban.

Simon Józsefnek elévülhe-
tetlen érdeme volt meghatározó
tudású játékosok Zalaegerszeg-
re igazolásában. Elég csak Ma-
gyar Andrásra, Kovács Attilára,
Bencze Ákosra vagy éppen
Dobi Antalra gondolni.

Szücs József átigazolása
Körmendről külön fejezet. Erre
így emlékszik vissza Simon
József.

– A kiváló centerben meg-
volt a szándék, hogy Zalaeger-
szegre igazoljon, ám erről a
Körmend hallani sem akart.
Amikor Ujvári Sándor, a me-
gyei tanács elnöke megtudta,
hogy nem haladnak a tárgyalá-
sok, megkérdezte: mit kellene
intézni? Akkoriban Buda Ist-

ván, az OTSH elnöke töltöt-
te be a legfőbb sportvezetői
posztot, akinek volt egy
törvényes privilégiuma: min-
den sportágban egy válogatott
sportoló átigazolásának zöld
utat adhatott. Nos, Ujvári
Sándor beszélt Buda Istvánnal
és Szücs József a ZTE játéko-
sa lett.

Simon József nyolcvanhat
éves, ebből – mint mondja –
hatvanat a kosárlabda vonzá-
sában töltött. Mint az egykori
ZA-KO Rt. kereskedelmi igaz-
gatója kapcsolatait felhasználva
segítette a klubot, a
játékosok elhelyezke-
dését az akkori fél
profi, fél amatőr vi-
lágban. Akik jól is-
merik, tudják, hogy a
fia, Zsolt is kötődik a
kosárlabdához, volt
már a ZTE férfi fel-
nőtt csapatának ed-
zője is.

– Szeretettel em-
lékszem az egykori
játékosokra, kegye-
lettel gondolok vissza
azokra, akik sajnos
már nincsenek közöt-
tünk, mint Ivánkovics
István, Kontor János
vagy dr. Nagy László.
Amit tettem a sport
és szülővárosom irán-
ti szeretetből tettem,
nem pénzért. Hogy
sok szabadidőt elvett
ez a szeretet? Sze-
rencsére a feleségem,
a család mellettem
állt, s ez nagy segít-
séget jelentett. Az idő
végül is igazolta,
hogy nem hiába dolgoztunk.

Február elsején, a ZTE-
Falco nyugat-dunántúli rang-
adó előtt köszöntötték a negy-
ven éve az élvonalba jutott, s
ott bemutatkozó csapat tagjait,
vezetőit. Sajnos többen nem
tudtak részt venni ezen a ta-
lálkozón, hiszen már nincsenek
közöttünk. Mint például „Cini,
a tősgyökeres zalaegerszegi já-
tékos, akit fiatalon veszítettünk
el.

Ivánkovics Istvánra egy
vele 1999-ben készített riporttal
emlékezünk:

„– Az utolsó NB II-es mér-
kőzésünkön furcsa események
történtek: nem jöttek meg a
kijelölt játékvezetők, és a helyi
bíró – nyugodtan mondhatom
így – majdnem elcsalta a mér-
kőzést. Így aztán érthető, hogy
hazafelé nagyon megünnepel-

tük a feljutást, minden kocsmá-
nál megálltunk – emlékezik
vissza 20 év távlatából Iván-
kovics István, aki az akkori
csapatban az egyedüli tősgyö-
keres egerszegi volt. »Cini«
mára távol került a kosárlab-
dától, kereskedőként dolgozik.

– A bajnokcsapatban is sok
volt a nem zalai születésű, de
ez abszolút nem látszott meg a
teljesítményünkön – folytatja. –
Kristóf László edzőnk nagyon
jó kollektívát kovácsolt belő-
lünk, de sokat tettek a csapatért
az akkori vezetők: Simon Jó-

zsef és Lackner Ede is. Kristóf
László nagyon jó kontaktust
tudott tartani a csapattal. Sajnos
a feljutás után nem maradt
velünk, mert a Szombathelyi
Tanárképzőn tanított és a laká-
sát, állását nem akarta feladni.
Talán az ő tanácsára is igazol-
ták le a vezetők Szücs Józsefet
és Rózsás Gábort Körmendről.
Állítom, hogy az a csapat rakta
le az alapokat. »Szocialista pro-
fik« voltunk, én a mai ZÁÉV
Rt. elődjénél dolgoztam. Az
NB I-ben már napi két edzés
volt. Bementünk a munka-
helyre fél nyolcra, az edzés
pedig 9-kor kezdődött. A fő-
nökünk azt mondta: na men-
jetek Isten hírével! Nagyon hí-
resek voltak a Cini-féle kávé-
zások. Csapattársaimat meghív-
tam egy kávéra, aztán egy po-
hár sör, egy pohár bor is

Simon József szakosztályvezetőként
(középen) a ZTE első légiósát, Zbigniew
Slominskit búcsúztatja Molnár József
klubelnök társaságában.

A felvétel 1955-ben készült, az akkor még Zalaegerszegi Vörös
Lobogó néven szereplő együttesről. Balról a harmadik Simon
József. S a többiek (balról): Bíró, dr. Kovács, Eső, Wölner,
Panácz.

Fotó: archívFotó: archív

A búcsú: Szücs József köszön el Ivánko-
vics Istvántól.

Fotó: archívFotó: archív

Fotó: archívFotó: archív
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lecsúszott. Nem mentünk a
szomszédba egy-egy csínyért,
de a kilengéseinket az öltö-
zőben megbeszéltük, ezekről az
edző keveset tudott. Csibész-
ségeink ellenére, – pályán belül
és kívül – segítettük egymást.
Igazi csapatot alkottunk. Az
egyik legnagyobb élményem az
volt, amikor az 1981-es bú-
csúm alkalmával egy aranygyű-
rűt kaptam, amelybe bele van
vésve ez a szám. Úgy tudom,
hogy egyedül rendelkezem a
játékosok közül ilyen ereklyé-
vel. Viszont szomorkodom,
hogy mint egykori játékosok,
nem kapunk a mai vezetéstől
egy belépőt a csapat mérkő-
zéseire. A maiak eredményét
így csak az újságból kísérem
figyelemmel. Egy darabig úgy
nézett ki, hogy a fiam az örö-
kömbe lép, de aztán úgy dön-
tött: inkább a tanulást helyezi
előtérbe, egyetemen szeretne
tanulni, így abbahagyta a ko-
sárlabdázást.”

Varga Ferenc, a ZTE első
NB I-es edzője sincs már kö-
zöttünk. Hogy mi jut legelőször
eszembe a Pécsről érkezett
szakember kapcsán? Ha az ő
neve szóba kerül Zalaeger-
szegen, egyöntetű a vélemény:
azokra az alapokra, amit ő
lerakott, nyugodtan lehetett
építkezni. Szigorú, kemény, de
következetes edző volt. A mun-
kában nem ismert megalkuvást.
Viszont – ezt még a legdörzsöl-
tebb, legvagányabb játékosai is
elismerték – amit ígért tanítvá-
nyainak, azt be is tartotta. S az
adott szó hiteléért – ha kellett –
küzdött a vezetéssel is.

Varga Ferencről sok újat
nem lehet mondani. Az NB I-
ben történt bemutatkozás 20
éves jubileumán, 1999-ben ezt
nyilatkozta a Zalatájnak:

„ – A mai sportvilág talán
legkiszolgáltatott szereplője az
edző. Ritka, hogy négy - öt ve-
reség után ne ülne össze a
kluboknál a válságstáb, ne
mozdítanák el helyéről a szak-

vezetőt. Zalaegerszegen nagy-
szerűen mutatkoztunk be az
NB I-ben, hiszen 36 ponttal le-
győztük a jó játékerőt képvi-
selő Oroszlányt. Aztán követ-
kezett öt »ruha«. A szakosztály
vezetése összeült, engem is
meghívtak. Mindenki elmondta
a véleményét, én is kifejtettem,
hogy idő kell a csapatnak.
Időközben Szücs Jóska játéken-
gedélye is megérkezett, szép
lassan beindult a gépezet. Pél-
daértékű lehet az akkori szak-
osztályvezetés türelmes, követ-
kezetes munkája a mai egye-
sületek számára. A munkának
előbb utóbb eredménye lesz.
Dolgozni kell. Ezen a téren is
kiemelkedő volt a zalaeger-
szegi mentalitás, a vezetők hoz-
záállása.”

Mint említettük, Varga Fe-
rencet szigorú, kemény edző-
nek könyvelték el. Azért ő is
tudott mulatságos pillanatokat
okozni. Az egyik mérkőzésen
felugrott a kispad szerepét be-
töltő székről, jobb lábbal, ka-
pásból bele is rúgott. Pár
másodperc múlva le akart ülni,
de nem jutott eszébe, hogy a
széket tovább passzolta. A par-
kettán landolt. Kitört a nevetés
a sportcsarnokban…

Ki kell egészítenünk Varga
Ferenc jellemzését. Nem csak
szigorú, kemény ember volt,
hanem egyenes is. Nem kellett
kód mondatai megfejtéséhez.
Nála az igen az igen, a nem az
nem volt. Nem a játékvezető
vagy a palánk volt az oka a
vereségnek, szentül hitte, hogy
a sikerhez a szorgalmas, kitartó
munka vezet a tehetséggel
párosulva.

Varga Ferenc vezetésével az
1980/81-bes bajnokságban az
ötödik helyet szerezte meg a
ZTE, ezzel együtt a „vidék leg-
jobbja” lett. S egy másik fontos
állomáshoz is az ő vezetésével
jutott el az egerszegi csapat. A
nemzetközi porondon bemutat-
kozva a Koracs Kupában ki-
verte a török Galatasarayt. A

következő fordulóban hazai
környezetben sikerült legyőzni
a spanyol CB. Zaragozát is. Ez
azonban sajnos kevés volt az
igazi szenzációhoz, mert a visz-
szavágón a hazaiak nagyobb
különbséggel nyertek, így ők
jutottak tovább. Mindez 1982
őszén történt egy magyar kis-
város (nemzetközi viszonylat-
ban) csapatával, amelynek Var-
ga Ferenc volt az edzője. Eb-
ben az évben – méltán – az „Év
edzője” lett Magyarországon.
Amikor az elismerésről kérdez-
tük, szerényen ennyit mondott:

„– Váratlanul ért. Azt hi-
szem, ez a cím nem szemé-
lyemnek szól, hanem mind-
azoknak, akik sokat tettek a
sportágért Zalaegerszegen. Min-
den feltételt biztosítottak ah-
hoz, hogy dolgozni tudjak.
Akadtak könnyebb és nehezebb
pillanatok, szerencsére az előb-
biek voltak túlsúlyban. A játé-
kosokkal sikerült elfogadtatni a
kemény munkát, persze sze-
rencsém is volt annyiban, hogy
a csapat erősségei – intelligens
emberek lévén – belátták: a
fokozott edzésmunka az ered-
ményesség előfeltétele…”

Varga Ferenc ekkor is –
szokásához híven – nyíltan
fogalmazott:

„– Szerződésem június 30-
án lejár. Már a bajnokság előtt
közöltem a klub vezetőivel,
hogy nem vállalom tovább a
csapatot. Négy év nagy idő egy
együttesnél. Utódomnak nyil-
ván más módszerei lesznek, s
ezek az új motivációk a csapat
előrelépését segíthetik.”

Az 1982/83-as bajnokság
végén Varga Ferenc távozott
Zalaegerszegről. Abból a vá-
rosból, ahol siker, megbecsülés
övezte munkáját, s ahová még
sokszor visszatért.

Utoljára 2009. június 20-án
találkoztunk , a ka-Szücs József
pitány zalaszentgyörgyi házá-
ban. A 30 éves találkozóra jöt-
tünk össze, az első NB I-es
mérkőzés emlékére.

Két évvel később, 2011
nyarán kaptam a szomorú hírt:
hetvenhárom éves korában
elhunyt Varga Ferenc.

E.E.
(Folytatjuk)

(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)

Az első NB I-es csapat (balról): Mónok, Magyar András, Bokor,
Ivánkovics, Vágvölgyi, Lázár, Erdei, Góczán, Halász, Herényi.

A 40 éves jubileum alkalmából a ZTE-Falco rangadó előtt kö-
szöntötték az egykori főszereplőket.

Múltidézés a 2009-es találkozón. Középen Varga Ferenc, mel-
lette dr. Szalay Dénes és Monok István.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: archívFotó: archív
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N. Pál József pethőhenyei, a
születésű irodalomtörténész ki-
vételes adottsággal rendelkezik.
Mint a vele készített interjú
előző epizódjaiból is kiderült,
évtizedekkel ezelőtti sportese-
mények részeredményeire, csa-
patok összeállítására is haj-
szálpontosan emlékszik.

A zalai irodalomtörténész
az Eötvös Lóránt Tudomány-
egyetemen tanít, emellett rend-
szeresen jelennek meg publi-
cisztikái a ha-Nemzeti Sport
sábjain.

Folytatjuk az N. Pál József-
fel készített interjú közlését.

– Beszélgetésünk elején em-
lítést tettél a zalaszentiváni
kocsmáról, gyermekkori sport-
élményeid fontos forrásáról.

– 1967 augusztusában köl-
töztünk Szentivánra. A sportot
villámgyorsan megszerettem,
megtanultam a legfontosabb
dolgokat, milyenek a szabá-
lyok, milyen csapatok vannak

A „sportlexikon” irodalomtörténész
A zalai N. Pál József rendhagyó pályafutása (5.)

és így tovább. Az eseményeket
a szomszédban követtem, a
Népszabadság utolsó oldalát
minden nap többször elolvas-
tam Martonics Kálmán bá-
csiéknál. Néha hallottam rádiót,
nekünk 1968 májusában lett,
ám tévé nemcsak nálunk nem
volt, hanem még az utcában
sem talán. Közeledett a mexi-
kói olimpia, s én annyira sze-
rettem volna látni, hogy a szí-
vem majd meghasadt. Felfe-
deztem, hogy a tőlünk öt perc-
nyi járásra eső kocsmában van
készülék. Ott láttam a megnyi-
tót 1968. október 12-én este.
Amikorra hazaértem anyám
tudta már, hogy én úgymond
kocsmában voltam, s kétségbe-
esett dühvel tiltani kezdett tőle.
Majdnem minden nap meg-
próbáltam elszökni, hol sike-
rült, hol nem. Így az olimpia
egy részét láthattam, mert a
csapos – Isten áldja az emlékét
– eltűrte, hogy egy tizenegy

éves gyerek csendben ott ücsö-
rög. Biztosan láttam Zsivótzky
Gyula győzelmét, Bob Beamon
890-es távolugrását, Dick Fos-
bury stílusforradalmat hozott
magasugrását, néhány úszódön-
tőt, meg a 4-1-es magyar győ-
zelmet hozott labdarúgó-döntőt
a megvadult bolgárok ellen.
Aztán 1970 augusztusában vet-
tünk tévét részletre. Otthon
nézhettem a sportot, legfeljebb
anyám morgott érte, de azt ki
lehetett bírni.

– Kivételes képességed miatt
több sportágra is rátekintésed
van. Szerinted helytálló az a
vélemény, hogy van a labdarú-
gás és a többi sportág?

– Az én tudatomban a fut-
ball is sport, igaz, különleges
sport. Tény, hogy az identitás-
teremtésnek, egy lokális, etni-
kai vagy vallási csoporttudat-
nak olyan formáját adja meg,
mint semmi más. Illetve akad,
ahol más csapatsportág – Finn-
országban vagy Kanadában a
jégkorong, Litvániában a kosár-
labda, Indiában a gyeplabda
stb. – adja ezt, de összességé-
ben a futball a legismertebb és
a legelterjedtebb sportág világ-
szerte. Kiszámítható rendsze-
rességgel zajlik (hétről hétre),
látványosan átélhető, általában
nagy közönség előtt. Egyre
több pénzt mozgató üzletté
előbb 1968 körül, majd főleg
1990 után lett, s ezzel semelyik
más sportág nem vetekedhet, s
ez az üzleti szemlélet – mint
globális jelenség – mindent
elborít ma már. Ennek egyik
mutatója például, hogy az if-
jabb korosztályok csapatválasz-
tási – szurkolói – preferenciá-
jában a külföldi csapatok meg-
előzik a magyart, ha van ma-

gyar kedvenc egyáltalán, s en-
nek manapság már nem labda-
rúgásunk alacsony színvonala
az elsődleges oka (persze az
is!), hanem a valahova tartozás
illúziója a virtuális, valójában
nem létező térben, ami egy sa-
játosan hazug állapot, ahogy
hazugság, önbecsapás a „rajon-
gói lét” is a közösségi oldala-
kon. Cristiano Ronaldo meg az
ő százötvenmillió „követője” a
nagyvilágban stb.

– Véleményed szerint eljö-
het az a pillanat, amikor a lab-
darúgásban az egyre fokozódó
profitszemélet megöli azt, amit
a szurkolók szeretnek ebben a
játékban?

– A játék célja a győzelem,
ez mindig így volt, ám, ahogy a
futball üzletté lett, a győzelem
és a látvány mineműsége, a
játék „szépsége” egyre kevésbé
számított. A „célfutball” lett az
uralkodó, már vébét nyerni is
csak azzal lehet (lásd Francia-
országot legutóbb). Eltűnnek
azok a nagy egyéniségek, akik-
hez a játék varázsa kapcso-
lódott, s ma már az eredmé-
nyesség a legfőbb mérce (hány
gólt, gólpasszt „jegyzett” vala-
ki, kit mennyi millióra taksál-
nak, mennyiért adnak el, és
egyéb idétlen statisztikák). Az
én tudatomban a legeredménye-
sebb és a legjobb sportoló nem
feltétlenül ugyanaz! Michael
Phelps például természetesen
eredményesebb úszó, mint Eger-
szegi Krisztina, de „jobbá” len-
ni sosem tudott. No, ez, ennek
a „jobbságnak” a varázsa az, ami
a sportból, s főleg a futballból
kiszorul, s az áhítat helyébe a
bomló agyú, eszeveszett ér-
zelmi kitöréseket hozó „rajon-
gás” lép. Az egykori hősöket

N. Pál József: – Amit én a fociban szerettem, a játék ataviszti-
kus örömét, azt sajnos jórészt kiírtották már.

Az egykori kocsma Zalaszentivánon. Ma már az enyészeté.
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A trend első látványos alakja a futballban David Beckham volt.
Itt éppen a Manchester United - ZTE Bajnokok Ligája mérkőzé-
sen végez el szabadrúgást.

Fotó: archívFotó: archív
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a sztárok váltják fel. Ennek
jegyében nemcsak „márká-
sították”, de celebesítették is
az így „eladhatóbb” sportoló-
kat, akik ma már nem önma-
gukat képviselik, jelentik, ha-
nem egy „brand” pénzt fialó
arcai. Ennek a trendnek az első
látványos alakja a futballban a
„megcsinált” David Beckham-
jelenség volt, mai „gigásza”
meg C. Ronaldo, illetve CR7,
ahogy mondani, írni parancsol-
ja a média törvénye. (Halkan
teszem hozzá, hogy erre az útra
léptette a férje Hosszú Katin-
kát. Persze lehet, ez is kellett az
eredményességéhez, de azt a
csodát, amit Egerszegi Szöul-
ban adott, sosem érheti el.)

Ez a „fejlődés”, ami a fut-
ball dinamikájának, agyonszer-
vezettségének, fizikai mutatói-
nak a brutális átalakulását is
hozta, nagyon nem kedves ne-
kem, de ellene tenni nem tu-
dok. S még valamit hozott ez a
tendencia. Tetszik, nem tetszik,
e folyamathoz a szurkolói gon-
dolkodás is igazodott, példa rá,
hogy a futball világában – nem
nálunk! – a nézők száma nem
csökken, a „rajongóké” meg
egyenesen emelkedik. Ők azok,
akik már nem is tudják, mi az,
ami hiányozhatna a labdarú-
gásból nekik. Szóval: amit én a
fociban szerettem, a játék ata-
visztikus örömét, azt sajnos
jórészt kiirtották már, de a világ
nem az én búsongásomra figyel.

– Véleményed szerint helyt-
álló a közismert megállapítás,
miszerint a labdarúgás hű tükre
az adott társadalomnak?

– Nehéz erre válaszolni.
Amíg a futball régiók szerint
szerveződött, hosszú ideig há-
rom centrum jelentette az élvo-
nalat (a brit szigetek, Dél-Ame-
rika és a közép-európai vagy
Duna-menti iskola Olaszor-
szággal kiegészülve), addig le-
hetett mondani, hogy minden

náció, régió a saját karakteré-
nek megfelelően játszik. A latin
technikás és játékos, a dél-ame-
rikai még inkább, a brit meg
küzdő és erős stb. Aztán az is
véleménnyé lett, hogy ahol
nagy a szegénység, az a futball
felhajtóereje lesz, hisz a játék a
kitörés egyetlen alkalma. Ma
már nem okvetlenül van így, a
labdarúgás üzletté globalizáló-
dott, ami nem jelenti azt persze,
hogy az egyes nációknak tulaj-
donított stílusjegyek ne lenné-
nek felismerhetők (Neymar já-
téka nyilvánvalóan brazil „gyö-
kerű”, Wayne Rooneyé angol
stb.), de az egységesülő üzleti
parancsok ezeket a sajátosságo-
kat felülírják. Amiben biztos
vagyok: a magyar futball hat-
vanas évek végétől datálható
látványosabb romlástörténete
az 1956 utáni magyar társada-
lomnak a növekvő jólét köze-
pette elérkezett morális szét-
porladása nélkül nem értelmez-
hető. A magyar futball hanyat-
lása társadalmunk szétesésének
a tükre is bizony, csak igen ne-
héz ezt felismerni, s akik ebből
élnek, azoknak bevallani meg
még nehezebb, egyenesen kép-
telenség.

Egy biztos: a pénz sok min-
denen segít, ám csak a futballra
fordított összeggel magas szín-
vonalú játékot teremteni ott,
ahol nincs tradíció, nem lehet.
Ez nem sikerült Afrikában,
Ázsiában, s nem fog sikerülni
Kínában sem, akárhogy eről-
ködnek. (Nagyszerű afrikai,
ázsiai játékosok persze kineve-
lődnek és nagy teljesítményt
nyújtanak – másutt, egy „atom-
csapatban”.) Ami a legnagyobb
baj, hogy nálunk kizárólag ez a
tradíció létezik, illetve létezett,
mert megszakadt úgy ötven
évvel ezelőtt. Ám a mélytudat
változatlanul emlékezik reá, s
ehhez, ennek emlékezetéhez
méri a mindenkori jelent ön-

kéntelenül. Nálunk a mámor és
a düh dimenziójának különös
szélessége (lásd a 2016-os EB-t
és ami utána következett az
andorrai csődig és tovább),
egyes részsikereket kísérő po-
zitív majd utána a negatív hisz-
téria évtizedek óta megszakít-
hatatlan folyamatának (1969,
Marseille; 1978, Buenos Aires;
1986 Irapuato stb.) romboló
természete ezt példázza. Kér-
dés: meddig?

– Hogy látod szűkebb pát-
riád labdarúgásának helyzetét?
Az nyilvánvaló, hogy a ZTE
1968-tól a hetvenes évek köze-
péig tartó varázsa nem térhet
vissza, de... Lehet-e még élvo-
nalbeli, szeretni való csapata
Zalaegerszegnek?

– Szomorú, hogy immár hét
esztendeje nincs első osztályú
csapatunk. Most van tán esély
rá újra, de úgy látom – mon-
dom szarkasztikusan – mihelyt
nő az esély rögtön teszünk róla
(lásd a Vasas elleni hazai
meccset, s egyebeket), hogy ne
legyen oly zökkenőmentes az
egész. Nagyon szorítok, de tu-
dom, az a hetvenes évek eleji
áhítat nem jön vissza már, ha
feljutunk, akkor sem. Minden
nagyon megváltozott a magyar
futball körül azóta. A játék tár-
sadalmi megbecsültsége, meg-
ítélése jóval rosszabb, mint volt
annak idején, a gyerekek nem
rúgják már a labdát (vagy an-

nak hiányában a sapkát, a kon-
zervdobozt vagy akármit) csak
úgy spontán módon, s igazi
rangot sem jelent futballistának
lenni ma már. Az országos áhí-
tat, ami az ötvenes-hatvanas
években megvolt s foltokban a
hetvenesekben is még, eltűnt
mára (bár – 2016! – képes fel-
törni, ami aztán villámgyorsan
hisztériába fordul, mint
mondtam). Várakozás, remény
van a mélyben persze, így ha
újra NB I-es lesz a Zete,
felszökik majd a nézőszám
néhány fordulóra, aztán…? Ám
húszezer ember az Arénában
nem lesz többet, s nemcsak
azért nem, mert annyi el sem
férne. Kérdem: mi lesz, ha fel-
jutunk? Szélnek eresztjük azo-
kat, akik a sikert kivívták, vá-
sárolunk vagy tíz-tizenöt légióst,
mint Kisvárdán tették, hogy
bennmaradjunk? Úgy emlék-
szem, ama 1972/73-as csapat
igen nagy része zalai kötődésű,
sőt, zalai születésű volt. Igen,
az identitás, amit a futball adni
tudott eredetileg. Valós dologhoz
kötődik-e ez a tudat, vagy egy
látványhoz, illúzióhoz csupán,
ezt ki-ki eldöntheti, mert nem-
csak a zalai futball jövőjéről
van szó itt. Én már eldöntöttem!

E.E.
(Vége)

1969, Marseille… Egy korszak kezdete. A magyar játékosok
arcán feszültség a himnuszok alatt. Mintha érezték volna, hogy
Csehszlovákia 4-1-re győz.

Fotó: Magyarfutball.huFotó: Magyarfutball.hu

Lesz-e újra NB I-es csapata Zalaegerszegnek? Az NB II jelenle-
gi első és második helyezettjének őszi mérkőzésén készült a
felvétel. A ZTE akkor 1-0-ra nyert a Gyirmót ellen.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Nemesapáti Község Önkormányzata a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív program (TOP) keretén be-
lül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra be-
nyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00019 kódszámú pá-
lyázattal 38 463 729 Ft támogatásban részesült az
óvoda fejlesztésére.

Nemesapáti Község Önkormányzata a támogatási
összegből a következő feladatokat valósítja meg:

A projektben érintett óvoda épület fenntartási költségei
jelenlegi műszaki állapotában magasak és a gazda-
ságtalan működés nem teszi lehetővé az intézményi inf-
rastruktúra fejlesztését, sokszor a karbantartást sem,
ezek miatt a nevelő munka színvonala is csorbát szen-
vedhet.
A projekt átfogó célja az épület minőségi fejlesztése,
korszerűsítése, ezzel együtt növekedne az ellátás szín-
vonala, biztosítaná az óvoda hosszú távú infrastrukturális
feltételeit, a társadalmi igényeket és ezzel együtt a
település fejlődését is. A projekt keretében tervezett
felújítások között szerepel hőszigetelés, nyílászárócsere,
elektromos hálózat korszerűsítése, csatornázás, fűtési-
hűtési rendszer kialakítása, akadálymentesítés, játszó-
udvar felújítása és eszközbeszerzés (Rotocubo készlet,
futó bicikli, T-Ball ugrálólabda, óriás érzékelő kocka- to-
rony, Go Go roller, Go Go busz, mókuskerék, egyen-
súlyozó tölcsér, ülő forgó, párátlanító berendezés).
Az óvodában kapacitás bővítést nem tervezünk a jelen
projekt keretében, így a felújítások és korszerűsítés
következtében a jelenlegi fenntartási és üzemeltetési
költségek jelentős csökkenése várható. A tervezett
beruházás hozzájárul a kisgyermekes szülők munka-
erőpiacra történő visszatéréséhez, emellett a fejlesztés
eredményeképpen a település vonzóbbá válna, népes-
ségmegtartó ereje is növekedne.

NEMESAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÓVODA FEJLESZTÉSE NEMESAPÁTIBAN

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00019

Projekt kezdete: 2017. 10.16 várható befejezés: 2018.11.30

Rendkívül kedvezően ala-
kultak az eredmények a lab-
darúgó NB II. 29. fordulójában
a szempontjából. Ki gon-ZTE
dolt volna arra, hogy a Budaörs
5-1-re megveri a Gyirmótot
Győrben, s annak sem volt
nagy esélye, hogy a Csákvár
döntetlent játszik .Kaposváron
S miután a ZTE 2-1-re győzött
Dorogon (úgy, mint ősszel Za-
laegerszegen), négy pontra nőtt
a kék-fehérek előnye az ül-
dözőkkel szemben.

A válogatott EB-selejtezői
miatt csak március 31-én foly-
tatódik a bajnokság. Kilenc for-
duló van még hátra, s ha a négy
pont előny nem is tűnik tete-
mesnek, ahhoz mindenképpen
jó, hogy nyugodtabban lépjen
pályára a csapat, mintha üldöző
pozícióban lenne. Ez azért is
fontos, mert a legközelebbi el-
lenfél a negyedik helyre elő-
lépett lesz, majd kö-Soroksár
vetkezik a nagy rivális Gyirmót

Erősödő esélyek…

idegenben. Most már rajta és a
Kaposváron a győzelmi kény-
szer, vagyis a hátralévő for-
dulókban nagy szerepet kapnak
a mentális tényezők.

A szurkolók, a csapat
szimpatizánsai már egyre bi-
zakodóbbak a feljutást illetően,
s ez a növekvő nézőszámon is
érződik. Jó ötlet volt a legutób-
bi hazai találkozón az északi
lelátót is megnyitni, hiszen
így a tv kamerái nem az üres
széksorokat mutatták. Csak
emlékeztetőül: évtizedekkel ez-
előtt az a rész a legendás B-
közép törzshelye volt. Szám-
talan emlékezetes élvonalbeli
találkozón buzdították innen a
ZTE-t.

Vasárnap óta egyre reáli-
sabb esély van arra, hogy ősz-
től ismét a , azFerencvárost
Újpestet Videotont Hon-, a , a
védot láthatjuk Zalaegerszegen.
Bajnoki mérkőzésen…

E.E.

Ősszel Zalaegerszegen verte 2-1-re a Dorogot a ZTE.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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