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„Üdvözlégy, Zsidók Királya!”
– avagy egy politikai per a 33. esztendőben
Szokásban volt a zsidóknál,
hogy a tavaszi ünnep alkalmával egy elítéltnek megkegyelmeztek. Abban az esztendőben
egy politikai fogoly és egy köztörvényes bűnöző állt Pilátus
törvényszéke előtt: a Názáreti
Jézus, és egy Barabás nevű férfi, akit gyilkossággal vádoltak.
Pilátus, a rómaiak judeai
helytartója előírás szerint ki-

– Te mondád – felelte egyszerűen a vádlott.
– Tehát király vagy te? –
faggatózott tovább Pilátus. Jézus meg égre révedő tekintettel
annyit mondott csak:
– Az én országom nem e
világból való.
Pilátus tanácstalan volt. Jézus vallatásakor nem igazolódtak a főpapok által beter-

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

– Feszítsd meg! – kiáltották
a főpapok. – Feszítsd meg! Feszítsd meg! – zúgott, morajlott
– mintegy visszhangként – a
tömeg.
Pilátus tisztelte a törvényt, s
nem volt kedvére, hogy ártat-

A keresztút… Jelenet Mel Gibson: Passió című filmjéből.

hallgatta Jézust, akit a főpapok
izgatással, a törvényes rend
megdöntésére tett kísérlettel
vádoltak, s felrótták neki azt is,
hogy a zsidók királyának nevezi magát, amivel megvalósította a felségsértés bűntettét.
– Te vagy a zsidók királya?
– kérdezte Jézust a helytartó.

jesztett vádindítvány kitételei.
A vádlók és az elámított, felheccelt tömeg egyre ingerültebben várták az ítéletet. A
helytartó a papi fejedelmekhez
fordult:
– Mit kívántok, hogy cselekedjek nektek? Én semmi bűnét nem találom ennek az
embernek!

www.zalatajkiado.hu

lannak ítélt embert küldjön a
Koponyák hegyére, ahol a kivégzések helye volt abban az
időben. Tudta viszont azt is,
hogy meg kell felelnie hatalma
legfőbb támaszai, a főpapok és
(Folytatás a 2. oldalon)

Áldott, békés

húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Keszthely kincsei
Aranyozott ezüsttányérokat
és -kelyheket adott át a magyar
állam nemrég Keszthelyen; az
egykor a Festetics-család tulajdonában lévő műkincseket az
állam egy tavalyi bécsi árverésen vásárolta.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón azt mondta: egy nemzet
akkor képes megmaradni, ha
képes megbecsülni saját múltját, történelmét, és „ezt a múltat
nem zárja vitrinbe”, hanem
olyan mozaikdaraboknak tekinti, amelyekből képes felépíteni a jelent és abból a jövőt.
Tuzson Bence felidézte,
hogy az 1700-as évektől Keszthely története összefonódik a
Festeticsekkel. A keszthelyi
kastély a negyedik legnagyobb
Magyarországon, látogatottságban viszont az első – emelte ki.
A második világháborút követően az épületegyüttes műkincseinek jelentős részét elveszítette. Egy 1942-es leltár
szerint külön ezüstkamrája is
volt a kincseknek, amelyek
most mint „Keszthely Seusokincsei” kerültek vissza – tette
hozzá.

A háromszor 12 darabos
készletből a tányérok és a nagyobb kelyhek sora hiánytalan,
a kisebbekből azonban csak 9
szerepelt az árverésen. Ezt
követően került elő a tizedik
kisebb kehely Ausztriában egy
családnál, a kormány pedig
mindent megtesz annak érdekében, hogy a még hiányzó két
darab is visszakerüljön Keszthelyre – közölte az államtitkár.
Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős
miniszteri biztos elmondta: a
12 tányért és 12 kelyhet, valamint 9 kisebb kelyhet a bécsi
Dorotheum tavalyi árverésén
kikiáltási áron, több mint hatmillió forintért vásárolta meg a
magyar állam.
A Festetics-kastély a most
visszakapott műtárgyakat a jelenlegi tükörterembe helyezi el,
ahol 12 személyes hercegi
ebédlőt rendeznek be. A korhű
berendezéshez nemrég egy aukción székeket is vásárolt az
állam – tette hozzá a miniszteri
biztos.
Manninger Jenő, a térség
országgyűlései képviselője arról beszélt, hogy a régió számára rendkívül fontos a Fes-

Fotó: MTI/Varga György
Manninger Jenő, Tuzson Bence, Nagy Bálint alpolgármester,
Virág Zsolt és Pálinkás Róbert az egykor a Festetics-család
tulajdonában lévő aranyozott ezüsttányérok és -kelyhek átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

tetics-örökség, amely a magyar
kultúrának is jelentős része. A
kastély pedig kiemelkedő darabja a magyar kulturális örökségnek és egyben jelentős turisztikai célpontja is a Balaton
térségének.
Pálinkás Róbert, a kastélymúzeum igazgatója említést tett
arról, hogy 2016-ban egy hárommilliárd forintos fejlesztési
ciklus zárult le, most pedig egy
csaknem kilencmilliárdos újabb
fejlesztési program előtt állnak.
A helyszínen kiosztott összefoglaló szerint a tízszögű, aranyozott ezüsttányérok összsúlya csaknem tíz kilogramm. A
kelyheken gravírozott címer

látható F monogrammal és grófi koronával, valamint a Festeticsek címerállataival, a daruval
és a két oroszlánnal, összsúlyuk
pedig megközelíti az öt kilogrammot. A tárgyak többségén
az 1796-os régi bécsi fémjel is
szerepel.
Az ezüsttárgyakat az 1700as évek végén az éppen kétszáz
éve elhunyt gróf Festetics
György rendelte, aki a család
legkiemelkedőbb tagjaként a
Georgikon megalapításával, a
Helikoni Ünnepségek létrehozásával, illetve a kastély könyvtári szárnyának felépítésével
tette emlékezetessé a nevét.
(Forrás: MTI)

„Üdvözlégy, Zsidók Királya!”
– avagy egy politikai per a 33. esztendőben
(Folytatás az 1. oldalról)
az általuk mindig mozgósítható tömeg elvárásának. Hirtelen
mentő ötlete támadt: az egy elítéltre korlátozott amnesztia. Az
ítéletére várakozókhoz fordult.
– Szokás, hogy Húsvétkor
elbocsássak egy halálra ítéltet.
Íme, itt van a gyilkosság bűnével terhelt Barabás, és Jézus,
akit ti azzal vádoltok, hogy a
Zsidók Királyának nevezi magát. Feleljetek! Melyiknek kegyelmezzek, melyiküket bocsássam el, Jézust vagy Barabást?
– Barabást! – zúgták a
vádlók.
– És mit cselekedjek Jézussal?
– Feszítsd meg, feszítsd meg!
– hangzott a könyörületle-

nek kórusa. Pilátus engedett a
Jézus halálát követelőknek.
„Én mosom kezeimet” – mondta inkább csak magának, meghasonlott lelkiállapotában –
mintegy elvetve magától a felelősség terhét.
Jézust megragadták a zsidók, megostorozták, bíborvörös
köpönyeget adtak rá, fejére tövisből font koszorút tettek,
kezébe – tovább fokozva a
csúfságot – nádszálat nyomtak
királyi jogar gyanánt és röhögve-hörögve, gúnyos hajbókolással körbetáncolva Jézust,
üvöltötték:
– Üdvözlégy, Zsidók Királya!
A papi fejedelmek önelégülten szemlélték Jézus kínzását, meggyalázását, s hitték,

Munkácsy Mihály: Golgota

hogy a Názáreti megfeszíttetésével véglegesen leszámolnak
legnagyobb politikai ellenfelükkel.

Nem tudták, hogy Nagypéntek után eljön a Húsvétvasárnap: Feltámadás.
Farkas László
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Felavatták az új kardiológiai és szívsebészeti centrumot
Több milliárdos fejlesztés a zalaegerszegi kórházban
Új egészségkultúrát szeretnénk Magyarországon megvalósítani, ami elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött
évek meghosszabbítására támaszkodik – közölte az emberi
erőforrások minisztere április
nyolcadikán Zalaegerszegen.
Kásler Miklós a Zala Megyei Szent Rafael Kórház új
kardiológiai és szívsebészeti
centrumának avatásán arról beszélt, hogy tavaly, a kormány
megalakulása utáni első hónapban elkészült az az öt nemzeti
egészségügyi program, amely
„a legsúlyosabb, a legtöbb halált és a legtöbb megnyomorodást okozó betegségre” vonatkozik. Ezt követően az alapellátás és a sürgősségi ellátás átalakítása is elindult, most készült
el a népegészségügyi program,
de folytatódnak a fejlesztési
programok a központi régióban és az ország más területein
egyaránt – jelezte a miniszter.
Mint hozzátette: a központi
régióban 700 milliárd forint beruházással fejleszti a kormány
az ellátó rendszert, köztük az
országos intézeteket, az egyetemi intézményeket, a kórházakat
és a járóbeteg-szakrendelőket.

„Zalaegerszeg a példa arra,
hogy nem fejeződött be 500
milliárd forinttal a vidékfejlesztés”, hiszen ezen túlmenően
korszerűsítették a zalai kardiológiai, szívsebészeti egységet, a
következő lépésben pedig Salgótarjánban folytatódnak a fejlesztések, az egyetlen olyan
megyeszékhelyen, ahol eddig
nem volt onkológiai centrum.
A miniszter különösen fontosnak nevezte, hogy a leggyakoribb halálok, a keringési
betegségek esetében korszerű
ellátó hálózat működjön, az országos intézet szakmailag és
eszközeiben, műszereiben, szakembereit tekintve egyaránt felkészült legyen, s mindehhez lényeges az országban meglévő
12 onkológiai centrum, illetve a
teljes hálózat.
Kásler Miklós úgy fogalmazott, hogy a keringési betegségek ellátása az alapellátásban,
sőt előtte, a nevelési rendszerben, az óvodában kezdődik, hiszen a gyerekeket egészséges
életmódra kell szoktatni. „Ki
kell iktatni a környezetükből
azokat a szokásokat, életformákat”, amelyek a keringési betegségek kialakulásához vezetnek. El kell kerülni a túlsúlyt,

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
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Balról: Balaicz Zoltán, Halász Gabriella, Kásler Miklós és Vigh
László.

Fotók: MTI/Varga György
„Avatási vizit” az egyik kórteremben.

az inaktív életet, „a mozgásra, a
testi és a lelki, szellemi szabadságra, egészségre kell őket nevelni” – mondta.
A keringési betegségek egészségügyi ellátása komplex tevékenység, az óvodástól egészen
az aggastyánkorig tart. Ha ez
minden területen így történik,
akkor 20-30 év után „demográfiailag rendben lévő, testileg
és főleg lelkileg egészséges
nemzet mehet a jövő felé” –
jelentette ki a miniszter.
Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a beruházás jóvoltából korszerűbb,
nagyobb alapterületű helyre került az onkológia, a pulmonológia és a kardiológiai rehabilitáció is a pózvai külső kórházból, így mára minden magas
diagnosztikai igényű és intenzív ellátást igénylő részleg a
központi telephelyen kapott helyet. Ez már önmagában növeli
a betegbiztonságot – fűzte hozzá.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője

azt mondta: az elmúlt években
összesen mintegy kilencmilliárd forint értékű beruházás
valósult meg a zalaegerszegi
kórházban. Az új épületszárny
építése például négymilliárd
forintba került, a mostani felújítás 2,3 milliárd forintba került, kétszer 500 millió forintot
nyert az intézmény műszerek
beszerzésére, az MRI cseréje
pedig közel 800 millió forintot
tett ki – sorolta.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) megemlítette: bár a város soha nem volt fenntartója a
kórháznak, de egy megyeszékhelynek egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban
van az egészségügyi intézménye, ezért is támogatnak minden szükséges fejlesztést. Az új
beruházás pedig jelentős előrelépés a város és a megye számára is, illetve mindazoknak,
akiknek fontos a saját és a
családjuk egészsége – fogalmazott. (Forrás: MTI)
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Még marxistán végzett

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

– Nem megy a fejembe, hogyan egyeztethető össze a tőke
egyeduralma a szocializmussal?!
(2006.07.20.)

Új egyensúly

• 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

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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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!
– Kell vásárolnunk egy új értelmező szótárt, mert Gyurcsányék
óta más értelmet nyertek egyes fogalmak…
(2006.07.20.)

Csak hogy értsük!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

– Most éppen az új Gyurcsány-szótáron dolgozom. Azt
mondja egyensúly az egyenlő megszorítások, a racionálás
meg elbocsátások…
(2006.08.03.)

en
iH rdess !
k
nálun

* 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. április 18.
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Vizet Mindenkinek! - 2019
A 2019-es Víz Világnapja az ivóvíz védelmére hívja fel a
figyelmet. A Zalavíz Zrt. már tizenhetedik éve ünnepli meg a
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kincsünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hirdetett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.
Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.
Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zalaegerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzemlátogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvízelvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgálatokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.
Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyerteseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelte, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.
A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:
Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvoda 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. Angyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.
Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.
Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.

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

www.zalatajkiado.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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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Kínai beruházásban újul meg a zalaegerszegi Hotel Balaton
gánkézben lévő komplexumot
tulajdonló cégcsoport gondjai
miatt a hotel 2010-ben egy
bankhoz került, azóta zárva van.
Egy kínai család 2017-ben
vásárolta meg az épületet, amelyet őszre négycsillagos hotellé
alakítanak át – jelezte a polgármester a befektetők képviselőinek jelenlétében.

Hozzátette, hogy az egymilliárd forintos, teljesen magántőkéből megvalósuló beruházásra nagy az igény Zalaegerszegen az épülő járműipari
tesztpálya és más befektetések
miatt is. A 64 szobás, Willis
Hotel néven megnyíló szállodában a wellness-központ mellett konferenciaterem is lesz.

Egyeztetés a tetőn…

Kínai befektetők vásárolták
meg és alakítják négycsillagos
szállodává a zalaegerszegi egykori Hotel Balatont; az egymilliárd forintos beruházás várhatóan őszre készül el – közölte
az építkezésen tartott bejáráson
a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (FideszKDNP) felidézte, hogy a belvárosban található szálloda
1981-ben nyitotta meg a kapuit,
2000-ben
konferenciateremmel, 2004-ben pedig egy keleties hangulatú wellness-részleggel bővült. A mindvégig ma-

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

64 szobás lesz a Willis Hotel néven megnyíló szálloda.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a turizmuson belül a rendezvényturizmus egyre fontosabb szerepet
játszik. Zalaegerszeg esetében,
a most zajló beruházások miatt
különösen fontos, hogy legyen
alkalmas hely több száz fős
konferenciák rendezésére, amit
ez a magánberuházás is lehetővé tesz majd.
Czigány István, a tervező
Zala Art Építész Iroda ügyvezetője a bejáráson elmondta: az
eredeti tervek készítőjével újragondolták az épületet, de magához az alaprajzhoz nem nyúltak hozzá. A zalaegerszegi belváros „záróelemének” tekinthető hotel egykori erkélyeit beépítették, teljes belső és külső
korszerűsítést végeznek, hogy a
mai igényeknek mindenben
megfelelő szállodaépületet alakítsanak ki. (Forrás: MTI)

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A csodálatos magyar népdalkincs
Beszélgetés Gubinecz Ákos népzenésszel
Gubinecz Ákos novai származású népzenésszel beszélgettünk a hagyományőrzésről,
a népdalkincs ápolásának fontosságáról.
– Hogyan ismerkedtél meg
a népzenével, a citerázással?
– Még óvodás voltam, mikor szüleim a novai Göcsej
Szíve Népdalkörrel felléptek
különböző falusi rendezvényeken. Nekik és nagyszüleimnek
köszönhetően testvéremmel mi
is sok népdalt megtanultunk,
énekeltük velük. Innen indult a
népzenével való kapcsolatom.
Később már magam is a dalkör
tagja lettem, valamint óvó nénim segítségével szólóban is
felléptem a falusi eseményeken. A citerázás csak jóval később kezdődött, 2008-ban (ekkor 10 éves voltam), amikor az
ének mellé kísérőhangszert kerestünk. Ebben az időben klarinétoztam is, de azzal nem
tudtam kísérni magam, ezért
esett a citerára a választás.
– Hogyan vált a hagyományőrzés, a múlt ápolása életcéloddá, hiszen jelen tanulmányaid is ezt szolgálják?
– Ez részben annak is köszönhető, hogy falusi környe-

zetből származom, kiskoromban sok időt töltöttem nagyszüleimmel, és magamba szívtam az ő történeteiket. Mindig
is kíváncsi voltam, sokszor kérdeztem és kérdezek még ma is
tőlük a régi időkről, szokásokról, akik nagy örömmel
mesélnek nekem, sőt néha dalra
is fakadnak. Emellett akkori
tanárom, ifj. Horváth Károly is
segítségemre volt, már az általános iskolai évek felső tagozatában elhatároztam, hogy
népdalénekes és népzenetanár
szeretnék lenni, így tanulmányaimat jelenleg a Zeneakadémián végzem.
– Gondolva zalai, novai
identitásodra, nyáron táborokat
szerveztek, segítve a muzsikálással, énekléssel most ismerkedő gyerekeket, fiatalokat.
Miért lényeges ez neked?
– Fontosnak tartom, hogy a
fiatalok a 21. századi fejlett,
digitális világban a művészetekkel is foglalkozzanak, azokat élőben is megtapasztalják.
Teljesen más érzés az interneten megnézni egy képet, meghallgatni egy dalt, mint élőben
élvezni egy koncertet, akár a
zenekarral együtt énekelni.

Nem csak azért, mert a zene
köztudottan boldogít, hanem
mert a közösségben való éneklés és zenélés meghatározó lehet ebben az életkorban. Természetesen nem titkolt cél,
hogy a legtehetségesebb fiatalok, akik akár táborunkból indulnak el, később a zenei pályán való továbbtanuláson is elgondolkozzanak, ugyanakkor a legfontosabb, hogy megérezzék az
együtt éneklés örömét, és bátran használják a magyar népdalokat.
– Milyen egyéb terveid vannak a jövődet illetően?
– Természetesen a jövővel
kapcsolatos terveim is szorosan
a népzenéhez kapcsolódnak.
Szeptember óta a rákoskeresztúri Bartók Béla Zeneiskola
ének és citera tanáraként eddigi
tapasztalataimat oktatási formában is átadhatom a gyerekeknek, ezenkívül a Mus-e
nemzetközi program keretein
belül hátrányos helyzetű gyermekekkel is foglalkozom. Zalában is vannak tanítványaim,
fontosnak tartom, hogy Nován
és környékén minél többen
ismerjék meg népdalkincsün-

Fotó: Szalay Cecília

ket. A tavaly elindított Göcseji
népzenei és néptánc tábort idén
is megrendezzük, újdonság,
hogy ebben az évben a felnőtteknek is szervezünk egy
népzenei hosszú hétvégét. Nagyon jól érzem magam tanárként, így mindenképpen szeretném folytatni a tanítást, de
természetesen az előadóművészi oldalamat sem szeretném
háttérbe szorítani. Budapesten
és Zalában egyaránt sokszor
léphetek fel szólóban és formációimmal, így a Csádé Zenekarral is. Hosszú távú célom,
hogy a világon szétszóródott
magyaroknak is bemutassam és
megtanítsam az autentikus magyar népzenét.
dj

A Szent Gróth Termálfürdő a zalaszentgrótiakért
Újdonságok is várhatók

Bogdán Tamás, a Cattani Partner Kft. ügyvezetője és ifj. Veress
János (jobbról) önkormányzati képviselő.

Május elsején ismét megnyitja kapuit a zalaszentgróti
termálfürdő a víz szerelmesei
előtt. A várható újdonságokról
és fejlesztésekről ifj. Veress János önkormányzati képviselő,
valamint Bogdán Tamás, a Cattani Partner Kft. ügyvezetője
tartottak beszámolót.
A Fidesz helyi frakciójának
és ifj. Veress János képviselő
közbenjárásának köszönhetően
a Szent Gróth Termálfürdő jelentős kedvezményekkel várja
2019-ben a zalaszentgróti lakosokat, akik minden pénteki napon díjmentesen, a hét többi
napján pedig 50% kedvezménnyel vehetik igénybe a
fürdőt.
– Mostantól lehet azt mondani, hogy a szentgrótiak sa-

játjuknak érezhetik ezt a fürdőt
– nyilatkozott Veress János.
Bogdán Tamás a fejlesztési
tervekről számolt be:
– Meggyőződésünk, hogy a
fürdő akkor lesz rentábilisan
üzemeltethető, ha szálláshelyek létesítésével vonzani tud
plusz idegenforgalmat. A szálláshelyfejlesztési projektnek köszönhetően a fürdő egész évben nyitva tudna tartani, továbbá
több tíz embernek adna munkalehetőséget.
A fitnesz-wellness, élmény
és látványelemek terén is várhatóak újdonságok, valamint
jelentős jövőbeli törekvés még
a kiváló vízminőségű termálfürdő gyógyfürdővé, gyógyhellyé való minősíttetése.
Aczél Zsuzsanna
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Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (3.)
visszatért a férfi vonalra, ahol
társadalmi munkában irányította a szakosztály munkáját.
Dr. Szalay Dénes nevéhez
fűződik egy új szakosztályi
modell kidolgozása, ami akkoriban meglehetősen merésznek
tűnt.
Egy szakosztályi beszámoló
keretében vázolta elképzeléseit.
A tervezet szerint egy felmenő
rendszerű utánpótlás-nevelésre
tett javaslatot, sőt – ami akkoriban szinte szentségtörésnek
számított – profi szemléletű
premizálási rendszer bevezetését szorgalmazta. Ennek teljesítése esetén előbb a csapat do-

interjút is készíthettem vele, az
egyikben így emlékszik azokra
az évekre:
„Jó szívvel gondok vissza
az akkori játékosokra, vezetőtársakra és szurkolókra, s ezt az
érzést a lezajlott ZTE »botrányok« sem tudták elhomályosítani bennem.”
Akárcsak Varga Ferenccel,
dr. Szalay Dénessel is 2009-ben
találkoztam utoljára személyesen. Ő is ott volt azon az összejövetelen, amit az NB I-be jutás
harmincadik évfordulóján rendeztek Szücs Józsefnél, az
1988-as bajnokcsapat kapitányánál.

A 30 éves találkozón… Balról Fehér Imre gyúró, Lázár Béla, Halász István, dr. Szalay Dénes, Varga Ferenc és Bucsis István.

Dr. Szalay Dénes 1967-től
volt a ZTE kosárlabda-csapatának aktív játékosa, 1975től két évig a klub női szakosztályát irányította. Ezt követően, 1977-től 1985-ig a férfi
szakosztály elnökeként tevékenykedett.
Akárcsak Varga Ferenc, az
első NB I-es csapat edzője, már
ő sincs közöttünk. 2016 nyarán
méltósággal viselt betegség
után 74 éves korában hunyt el.
A zalaegerszegi kosárlabdasport sokat köszönhet neki.
Szombathelyről érkezett, a tanárképző főiskola elvégzése
után a ZTE kosárlabdázója
lett. Együtt játszott többek között Panácz Antallal, Horváth
Jenővel és Eső Lászlóval. Tagja volt az NB II-be jutott
ZTE-nek.

Az aktív játék befejezése
után a klub női kosárlabda
szakosztályát vezette. Majd

Nemrég ünnepelte 80. születésnapját Kristóf László.
Dr. Szalay Dénes és Varga Ferenc köszönti a visszavonuló
Halász Istvánt.

Nem sok fotó maradt az NB II-es időszak utolsó szakaszáról,
amikor az élvonalba jutásért küzdött a ZTE. Balról Ivánkovics
István, Halász István, Magyar András és Kristóf László.

bogóra kerülését, majd a bajnoki cím megszerzését garantálta.
Alaposan meglepte ezzel az
elnökség tagjait. Olyannyira,
hogy nem is mondtak egyértelmű nemet, s mint később
kiderült, gyakorlatilag zöld utat
kapott az elképzelés. Most már
elmondható, hogy ez volt a
zalaegerszegi kosárlabda-sport
egyik rendkívül fontos mozzanata, a határozott fejlődés kiinduló pontja. S ez volt a labdarúgással való előbb rejtett,
majd egyre nyíltabb rivalizálás
kezdete.
A stáb betartotta egyik legfontosabb ígéretét, felkutatták a
zalai tehetségeket (Bodrogi
Csaba, Farkas László, Földesi
Attila, Bencze Tamás, Gáll Tamás), válogatott szintű kosárlabdázókat igazoltak. Először
szerződtettek légiósokat a lengyel Zbigniew Slominski és
Zbigniew Blaszczak személyében.
A kosárlabda nem főállású
munkát, de örök elkötelezettséget jelentett számára. Több

*
A szomszédos Körmendről
érkezett 1978-ban Zalaegerszegre Kristóf László. A vasi
kisváros főiskoláján tanított,
amúgy „mellékesen” hosszú
évek óta a helyi férfi kosárlabda-csapatot edzette, miközben a tehetségeket kutatta. A
megyei bajnokságból – a másodosztályon keresztül – az élvonalba vezette a körmendi
együttest.
Zalaegerszegen hasonló feladat várt rá, igaz itt nem nulláról kellett kezdeni a munkát,
hiszen egy jó NB II-es csapata
volt a városnak. Mint köztudott, a feladatot – együtt a játékosokkal, vezetőkkel – megoldotta. Erről is szót váltottunk
vele a napokban.
Kristóf László nemrég múlt
80 éves. Ezúton is jó egészséget kívánunk neki.
– Hogyan került a későbbi
nagy riválishoz?
– A zalaegerszegi vezetők
azzal az érveléssel kerestek
meg, hogy szeretnék, ha Lázár
Béla játékos-edzőnek csak a

játékra kellene koncentrálnia.
Úgy gondolták, így nagyobb
esély lenne a feljutásra. Mondtam, hogy nagyon szívesen segítek, de nem hosszabb távon,
hiszen a körmendi főiskola –
ahol tanítottam – már megszűnőben volt, s a jövő évre
szerződés kötelezett Szombathelyre a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolához. Soha
nem akartam főállású kosárlabdaedző lenni. Ennek látszólag ellentmond, hogy Körmenden egy személyben voltam
szakosztályvezető, szertáros,
edző és tanár.
– Furcsa lehetett ezek után
Zalaegerszegen…
– Nekem a ZTE-nél is fontos volt a jó közösség, hangulat, ahol nincsenek ellentétek. Igyekeztünk ennek megfelelően úgy alakítani a körülményeket, hogy mindenki jól
érezze magát. Például a játékosokkal közösen kifestettük az
öltözőt, mert nagyon nem tetszett nekünk.
– Úgy emlékszem, az is közrejátszott a döntésében, hogy a
ZTE-ben játszott a „pótfia”,
Németh „Csicsa”…
– Saját nevelésű játékosom
volt Körmenden. Tény, hogy az
ő ösztönzése is számított.
– Kapott Körmenden kritikát azért, mert Zalaegerszegre
szerződött?

tere annak, hogy élvonalba juttat egy csapatot…
– Zalaegerszegen közel sem
volt annyi közöm hozzá, mint
Körmenden. Vagy éppen Fürstenfeldben, illetve a 4000 lelkes
Güssingben (Németújvár – a
szerk.). Nem tartottam magam
kimagasló tudású szakembernek, de ehhez úgy látszik volt
érzékem.
*
Több, mint hatvanszor volt
válogatott. Játszott a Budapesti
Honvédban, tagja volt a Csepel
bajnokcsapatának. Aztán úgy
hozta a sors, hogy Zalaegerszegre igazolt.
Lázár Bélával, a ZTE negyven évvel ezelőtt NB I-be jutott
csapatának kapitányával folytatjuk riportsorozatunkat.
– Válogatott múlttal, a
Honvédban, majd a Csepelben
eltöltött évek után az NB II-es
Zalaegerszegi Építőkhöz igazoltál? Miért?
– Nősülés után lakásproblémám megoldásához Zalában
kaptam segítséget. Dr. Lackner
Edének köszönhetően kerültem
Egerszegre. „Cserébe” azt kérték, hogy segítsem a csapat
feljutását az NB I-be. Velem
egy időben érkezett Vágvölgyi Tamás Pécsről, aztán Monok István, aki Pesten katonáskodott és a körmendi Németh István „Csicsa”, aki

Lázár Béla: – A város is szimpatikus volt, nem véletlenül maradtam itt.

– Kezdetben nem. Később
aztán, amikor Szücs József és
Rózsás Gábor a ZTE játékosa
lett, szememre vetették, hogy
egy nyugat-dunántúli riválist
segítettem az élvonalba. Az
igazsághoz tartozik, hogy Egerszegen egy jó csapat volt, megérdemelte, hogy NB I-es legyen. Igaz, hogy drámai csatában, de sikerült a feljutás,
s azóta is – megszakítás nélkül – az élvonalban szerepel a
ZTE.
– Kristóf Lászlóról közismert kosárlabda-berkekben: mes-
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Zalaegerszegen teljesített szolgálatot.
– Aztán kiderült, hogy nem
csak játszanod kell…
– Időközben szerződést bontottak az akkori edzővel, s
megkértek, hogy vállaljam el a
csapat irányítását. Ez már a
ZTE és a Zalaegerszegi Építők
fúziója után történt.
– Nem okozott az problémát,
hogy akikkel együtt játszottál,
sőt ezután is együtt voltál a
pályán, azoknak dirigálsz?
– Elmentünk Bulgáriába
edzőtáborba, ahol keményen

Fotók: archív, Zalatáj
Egy ritkán látott csapatkép. Álló sor: Kontor János, Monok István, Ivánkovics István, Bokor Tamás, Vágvölgyi Tamás, Lázár
Béla. Guggolnak: Halász István, Herényi Jenő, Nagy József,
Góczán Gábor, Németh István.

meghajtottam a fiúkat. Fellázadtak, mondván nincs ez egészen rendben. Ők keményen
dolgoznak, én pedig valaki helyett csak beszállok játszani.
Így került hozzánk edzőnek
Kristóf László Körmendről.
– Ez nem jelentett feszültséget köztetek?
– Én játszani akartam. Azzal többet tudtam segíteni a
csapatnak.
– Sokszor esett szó arról a
bizonyos székesfehérvári mérkőzésről, amin a feljutás dőlt
el. 26 pontos előnyből csupán 1
maradt, de az éppen elég volt…
– Csak az egyik bíró érkezett meg. Mondtuk, hogy mi
egy játékvezetővel is hajlandók
vagyunk játszani. Teljesen véletlenül ott volt a csarnokban az
egyik helyi sípmester, komplett
felszereléssel. Mondták, hogy
ide mindenképp két bíró kell,
mert nagy a tét. Az első félidőben még nem volt probléma,
de Halász István súlyosan megsérült, szünet után már nem is
tudott játszani. Kénytelen voltam
irányítót játszani, így viszont
bedobó poszton lett gond. Magyarán megrogytunk, de egy
pont előnyünk azért megmaradt.

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. május 16-ánjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

– NB I-esek lettetek…
– Az első mérkőzésünk felejthetetlen volt az Oroszlány
ellen. Azt hittük, hogy ilyen
lesz a folytatás is, aztán több
vereség is jött sorozatban. A
Testnevelési Főiskolától például háromszori hosszabbítás
után úgy kaptunk ki, hogy csak
Góczán Gábor és Monok István
maradt a pályán. Ezen a
meccsen múlt, hogy a kilencedikek lettünk, s nem jutottunk a legjobb nyolc közé
újoncként.
– Mi maradt meg leginkább
benned ebből az időszakból?
– A lelkes zalaegerszegi közönség. Ez hiányzott Csepelen
és a Honvédnál is. A város is
szimpatikus volt, nem véletlenül maradtam itt. A sors úgy
hozta, hogy aktív pályafutásom
befejezése után megkerestek a
ZTE női szakosztályának vezetői. Így lettem a csapat edzője, mellette pedig a Számviteli
Főiskolán testnevelő.
E.E.
(Folytatjuk)
(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)
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