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Zalaegerszeg jól gazdálkodik a lehetőségekkel
Ünnepi közgyűlés és kitüntetések átadása

Fotó: MTI Varga György
A Pro Urbe díjjal kitüntetettek (az első sorban balról): a Zalaszám Kft. képviseletében dr. Szász
Péter, a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend részéről Francoise Debeaupte és dr. Császár
Tamás. A hátsó sorban (balról) Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Pál Attila, a
megyegyűlés elnöke, Balaicz Zoltán, dr. Kövér László, Vigh László országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott.

1885. május 13-án lett rendezett tanácsú (mai fogalmainkkal élve megyei jogú) város Zalaegerszeg, így a Város
Napja is ehhez a dátumhoz,
illetve az ahhoz legközelebb
eső péntekhez igazodik. A
dicső múltra méltó ünnepségsorozattal emlékeznek, amely a
Város Napjával vette kezdetét
május 10-én, és az Egerszeg
Fesztivállal fejeződik be június
7-8-9-én.
A Város Napjának reggelén
közös ima volt Zalaegerszegért
és minden polgáráért a Mária
Magdolna Plébániatemplomban, ahol a római katolikus, a
református és az evangélikus
egyház helyi képviselői mondtak áldást, majd megkoszorúzták az első polgármester,
Kovács Károly (1885-1895)
emlékkövét.
A Város Napja alkalmából a
hagyományoknak megfelelően

ünnepi közgyűlésre került sor a
Díszteremben. Megtekintették
a rendezvényre készült kisfilmet, műsort adott Berkes Dániel a tanítványaival, majd ünnepi beszédet mondott Balaicz
Zoltán polgármester és dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke.
Kövér László azt mondta,
Európa sorsdöntő választás
előtt áll: „arról kell döntenünk,
hogy jövőnket az illegális migráció árnyékában, a demokrácia
és a jogállamiság feladásával,
életmódunkról lemondva, közösségeinket más hitnek és más
kultúrának alávetve éljük, vagy
megőrizve otthonunkat, nemzeti összetartozásunkat továbbra is magunk döntünk a sorsunkról”.
Hozzátette, sokan azt mondják, hogy fogadjuk el, más népek és kultúrák „veszik át a
helyünket”, mert ez a történel-

mi szükségszerűség, és szívesen lebontanák a kerítéseket is,
amelyek Magyarországot és
Európát védelmezik.
„Mi azt mondjuk, ezzel
ezeréves történelmünket tagadnánk meg, önmagunkat adnánk
fel” – hangsúlyozta a házelnök.
Kövér László kiemelte: Európa
és Magyarország jövője az
európai és a magyar emberek
kezében van. A 2010 óta eltelt
szűk évtized is megmutatta,
hogy kemény munkával, és ha
kell, a küzdelem vállalásával
meg tudjuk fordítani a dolgok
állását – közölte. Hozzátette:
„Magyarországon 2010 óta nagyot és jó irányba fordult a
világ”, sok évtizedes problémákat sikerült feloldani. Csökkent a munkanélküliség, az államadósság, az infláció és a
megélhetés számos költsége,
(Folytatás a 2. oldalon)

Amire jó emlékezni!
A ZTE FC labdarúgó-csapata megnyerte az NB II-es
bajnokságot és hét év után újra
az NB I-ben szerepelhet.

Most felidézzük a jövőre
100 éves klub labdarúgóinak
sikertörténetét. Nagy Andrásnak
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Zalatáj
Az ünneplés pillanatai 2019. május 12-én.
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Zalaegerszeg jól gazdálkodik a lehetőségekkel
Ünnepi közgyűlés és kitüntetések átadása
tüntető címet dr. Szász Péter
ügyvezető igazgató vette át. A
Polgármesteri Hivatal dolgozói
közül elismerésben részesült dr.

Szente Klaudia, dr. Tóth-Gángó
Gabriella, Kustányné László
Noémi, Kiss Norbert és Török
András.

Nem csak az iskolatáska nehéz
A matekkal is „gond” van

Fotó: MTI Varga György
Dr. Kövér László mondott ünnepi beszédet.

(Folytatás az 1. oldalról)
miközben nőtt a gazdaság teljesítménye, növekedtek az átlagbérek, a nyugdíjak és emelkedett a családok támogatása.
Kitért arra is, hogy a nemzet
nagy lehetősége a vidék, amely
egyszerre jelenti a falvak és a
városok lehetőségeinek bővítését. A kormányzat ezért vállalta át Zalaegerszeg kétmilliárd forintnyi adósságát és
ezért ítélt meg a zalai megyeszékhelynek a Modern városok program 3800 milliárd
forintos fejlesztési forrásából
221 milliárdnyi támogatást.
Ebből 59 milliárd forint már
megérkezett a városba, további
2,5 milliárdot pedig infrastruktúrafejlesztésre adott a kormány. A házelnök szólt arról
is, hogy Zalaegerszeg jól gazdálkodik a lehetőségekkel. A
beruházások közül kiemelte a
járműipari tesztpályát, amely lehetővé teszi, hogy a magyar
autóipar felkészüljön a jövőre.
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntőjében a zalai megye-

székhely múltjáról, történelmi
és kulturális hagyományairól,
valamint a jövőt érintő városépítő célokról beszélt.
„Zalaegerszeg nyugalmat,
biztonságot, kiszámíthatóságot
jelent az itt élők számára, és
közösen kell dolgozni azért,
hogy a zalai megyeszékhely ne
csak a múlt és a jelen, hanem
egyben a jövő városa is legyen”
– fogalmazott a városvezető.
Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. Pro Urbe
díjban részesült a Zalaegerszegen 1928-ban letelepedett Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend, amely 90 éve az egykori Zárda, a mai Mindszenty
József Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium fenntartója, továbbá ugyancsak Pro
Urbe díjjal tüntették ki dr.
Császár Tamást, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház geriátria,
krónikus belgyógyászat és rehabilitációs osztályának osztályvezető főorvosát. A Sport Mecénása Díjat a Zalaszám Informatika Kft. érdemelte ki, a ki-

A 24.hu arról számolt be,
hogy petíció indult annak elérésére, hogy csökkentsék a matematika érettségi ponthatárait.
Pósa Anikó (a cikkből nem
derült ki, hogy mivel foglalkozik) indította a kezdeményezést, azzal indokolva, hogy
az idei matematika írásbeli
vizsga nehézsége meghaladja a
középszintet. Már több mint
tizenötezren csatlakoztak az
akcióhoz.
A petíció támogatói úgy vélekednek, hogy irreálisan nehezek voltak a feladatok. A céljuk
az, hogy kevesebb pont legyen
szükséges az érettségi érdemje-

gyekhez, viszont nem kívánják
csökkenteni az egyetemi ponthatárokat. (Még szerencse, hogy
ez nem kívánságműsor.)
Megkérdeztem a kérdésben
illetékesnek számító néhány
középiskolai matematika tanárt.
Szerintük a május hetediki
írásbeli átlagos erősségű volt.
Egyikük azonban egy érdekes
körülményre hívta fel a figyelmet: a feladatok szövegezése
hosszabb volt, mint szokott lenni, s bizony a középiskolákban
is egyre romló szövegértés
okozhatott gondot, de ez már
nem matematikai probléma.
E.E.

Ilyen jellegű feladatoknak bizonyára jobban örültek volna néhányan.

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

2019. május 16.
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Zalatáj

3

4

Zalatáj

2019. május 16.

* Múltidézés Flam rajzaival

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

„Kiszivárgások” idején

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

– Az lenne az igazi nagy buli, ha arany karkötő helyett egy
jó kis Gyurcsány-kazettát találnánk!
(2006.09.28.)

• 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!
– Sehogy sem megy a fejembe, hogyan tudtuk negyven év
melóval ennyire elherdálni az országot?!
(2006.10.12.)

Modern világ

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

– Én meg azt gondoltam ki, hogy mikrocsipet ültettetek be
az uramba. Tudjam, melyik pincesoron boklászik pityókásan.
(2006.10.26.)

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.
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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 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
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
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III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

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

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu
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Ildikó asszony, a patkányszámláló
A fentmaradt források szerint 1284 júniusában a patkányoktól hemzsegő Hameln (ma
Németországban, Alsó-Szászország tartományában található
a szerk.) városába egy köpönyeges titokzatos idegen érkezett. Arra vállalkozott, hogy
kellő díjazás ellenében megszabadítja a várost a patkányoktól.
A hamelniek akkor még nem
ismerhették Tordai Bence (a
Párbeszéd országgyűlési képviselője a szerk.) szállóigévé
vált kijelentését, miszerint a
patkány egy intelligens, aranyos rágcsáló. Hogyan is ismerhették volna, hiszen a titokzatos idegen érkezése után 735
évvel később hangzott el.
Megköttetett tehát az egyezség, az idegen bűvös erejű
sípjával a Weser folyóba csalogatta az állatokat. Hiába teljesítette azonban amit ígért, a
fizetségét nem kapta meg.
Bosszút forralva hamarosan
visszatért, mégpedig vadász képében, a sípját megfújva a város gyermekeit a közeli Koppel-hegyre vezette. Állítólag
százharminc gyermek tűnt el.
Telt-múlt az idő, évszázadokat hagytunk magunk mögött, s mintha a hamelni patkányfogó reinkarnációja tűnt
volna fel Budapesten, az ATV
stúdiójában. Eddig Bangóné

Borbély Ildikóként, az MSZP
országgyűlési képviselőjeként
ismertük, aki a mai kor polihisztoraként tűnik ki a szürke
ellenzéki politikusok közül.
Egyszer halálmegvető bátorsággal tépi szét a kormánypárt
családtámogatási törvénytervezetét a parlamentben. Máskor
Kunhalmi Ágnes elvtársnővel,
az MSZP oktatáspolitikusával
(!) a magyar „hejesírás szabájait” akarja gyökeresen megváltoztatni. Tőlük tudjuk, hogy
nem illik a képviselőkbe „folytani” a szót, s nem ez volt az
egyetlen reformkísérletük a
magyar „hejesírás” „megúlyítására”.
A legemlékezetesebb alakítása azonban vélhetően a
MTVA székházában bemutatott
színdarabban volt, amelyben
rendezőként és szereplőként is
feledhetetlen produkciót nyújtott, igaz a technikai részletekre
nem figyelt kellően, így az
elhangzó mondatok ország-világ számára ismerősek lettek a
bekapcsolva maradt telefon
révén: „Most csináljunk úgy,
hogy tarkóra tett kézzel feküdjünk a lépcső elé” – instruálta
harcostársait.
Sorolhatnánk tovább Ildikó
asszony emlékezetes produkcióit, míg elérkezünk a meglepetéshez. Arra nem gondoltam,

Fotó: MTI-Koszticsák Szilárd
Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP „polihisztora”.

hogy patkányügyekben is járatos. Egészen pontosan patkányügyi számlálóbiztosként is
megállja a helyét, hiszen a
már említett ATV-ben mint
szókimondó ember kijelentette: „Magyarországon sok a
patkány.”
Kissé azért pongyola volt az
adatokat illetően, mert a sok
meglehetősen tág határok között mozog. A három kétharmaddal elveszített (ráadásul
egymás utáni) választás nagyon
sok az ellenzék számára, a
közel hárommillió kormánypárti szavazó, akikre célozhatott a rágcsáló említésekor, pedig nyomasztóan sok.
Az írás elején említett történet egyébként meglehetősen
közismert, hiszen több, mint
harminc nyelvre lefordították.

Ildikó asszony civil foglalkozását tekintve óvónő, elképzelhető, hogy ismeri a legendát a
hamelni patkányölőről, akinek
szobrot is állítottak a városban.
Bangóné Borbély Ildikónak
valószínűleg nem fognak Magyarországon.
Mint óvónőtől azért szívesen hallanám, hogy a sok
magyarországi patkány említésekor csak a felnőtt, fejlett példányokra gondolt, vagy a gyermekkorú rágcsálókra is…
Az ATV stúdiójában a szókimondó Ildikó asszony arról
nem beszélt, hogy van-e olyan
bűvös erejű sípja, amivel kivezetheti Magyarországról a sok
patkányt. Vélhetően nincs, így
hát „fúlyhatják”. Természetesen nem a sípot!...
E.E.

Ismét zavarosban horgásztak?

Érdeklődésünkre a zalalövői Borostyán Horgász Egyesület felügyelő bizottságának
elnöke elmondta, hogy a közgyűlésen beszámolt a vizsgálatról a tagságnak. Lapunknak
nem kívánt nyilatkozni, azt
tanácsolta, hogy forduljunk a
rendőrséghez.
Sznopek Veronika, a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság
megbízott szóvivője a következő tájékoztatást adta megkeresésünkre:
„Tájékoztatom, hogy a megkeresésének tárgyával kapcsolatban a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon büntetőeljárás
van folyamatban, ezért további
információt a nyomozás érdekeire való tekintettel nem áll
módunkban közölni.”
Az ügy részleteire később
visszatérünk.
(e)

Büntetőeljárás a zalalövői Borostyán Horgász Egyesületnél

A zalalövői Borostyán-tó. A nevét viselő horgász egyesületnél
ismét vizsgálódik a rendőrség.

2013. októberében kezdődő
riportsorozatunkban foglalkoztunk a zalalövői Borostyán
Horgász Egyesülettel kapcsolatos akkori rendőrségi vizsgálattal, amelyet csalás vétségének megalapozott gyanúja
miatt rendeltek el. Az ügy az
érintettek jogerős elmarasztalásával zárult.
Azóta vezetőváltás is történt, ám úgy tűnik, hogy egyesek továbbra is a zavarosban
horgásznak Zalalövőn. Értesüléseink szerint a Zalaegerszegi
Városi Rendőrkapitányság ismét vizsgálatot folytat ezúttal
sikkasztás miatt az egyesületnél.
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Amire jó emlékezni!
A ZTE felnőtt labdarúgóinak érmet érő sikerei a bajnokságban és a Magyar Kupában

1925-ben készült a felvétel a ZTE labdarúgó-csapatáról. A játékosok balról: Toriszai, Schmidt,
Löwi, Barta, Kertész J., Dóczi, Borsos, Mike Gy., Schwartz, Börcz, Kertész Ö.

(Folytatás az 1. oldalról)
köszönhetően olvashatnak a
ZTE felnőtt labdarúgóinak
azon sikereiről, amelyeknek
köszönhetően érmet szereztek
az adott bajnoki osztályban.
Az 1920-ban alapított ZTE
négy évvel később kezdte meg
bajnoki szereplését a Nyugati
Labdarúgó Alszövetség által
Szombathelyről irányított, Nyugati kerület II. osztályának
Szombathelyi Alosztályában.
Ez a bajnoki csoport akkor a
hazai bajnoki rendszerben a
nemzeti 3. vonalnak (országos
3. szint) felelt meg. A sok nehézséggel küzdő ZTE a harmadik – 1926-27. évi – nekifutásra végre be tudta fejezni a
bajnoki sorozatát.
Komolyabb sikerre az 193031-es szezonig kellett várni,
amikor a Soproni FC 1900 és a
Kőszegi SE mögött a harmadik
helyezést szerezte meg az
együttes, igaz, pontokban jócskán lemaradva ellenfeleitől.
A következő évben meg
tudta védeni harmadik helyezését a zalai alakulat. Ekkor városi riválisa, a MOVE Zalaegerszegi SE, illetve a nagy
múltú Szombathelyi SE került

a zöld-fehérek elé a dobogón.
Ezúttal viszont már pontban is
közel voltak a dobogó első két
fokán végző riválisaikhoz.
Alaposan visszaestek az
1932-33-as bajnoki évben, ám
az 1933-34-es szezon meghozta
a nagy áttörést. Végre egy egységes és jó képességű csapat
állt össze. Mindössze egyetlen
vereséget szenvedtek, igaz azt a
helyi rivális MOVE ZSE együttese ellen (1-4). A Szombathelyi Alosztály egyik bajnokaként osztályozóra voltak jogosultak a kerületi első osztályba
(hazai másodosztály, az amatőrök legmagasabb szintje) való
felkerülésért, amelyet sikeresen
abszolváltak az Alosztály másik négy csoportjának bajnokai
ellen (Komárom, Mosonmagyaróvári Hubertus és a Székesfehérvári ARAK). A négy
bajnokcsapat között is az első
helyen végzett, ezzel a ZTE
kiharcolta a Nyugati Alszövetség bajnokságának I. osztályú
tagságát.
Az 1934-35-ös bajnokság
volt a zöld-fehérek addigi legsikeresebb szezonja, a „régi”
ZTE fénykora. Az együttes
újoncként a bravúrnak számító

A ZTE együttese az 1930-as évek közepén.

2019. május 16.
Nyolc évet kellett várni a
következő dobogós helyezésre,
miközben a csapat az NBI/B-s
osztály létrehozásával a továbbra is NB II-nek nevezett, de
már csak harmadik vonalnak
megfelelő osztályba esett vissza.
Bár az 1964-es (tavaszi téli)
szezonban csaknem innen is
kiestek, az évtized közepétől
már folyamatosan a csoport élvonalához tartoztak.
Az 1967. évi bajnokságban,
a Pyber István edzővel folyamatosan fejlődő együttes ezüstérmet szerzett a Győri Dózsa
csapata mögött, de csak az első
helyezett léphetett feljebb az
NBI/B-be.

Az 1968-as NB II-es bajnokcsapat Szőcs Jánossal. Álló sor,
balról: Prokisch Károly, Lang József, Fehér I. István, Czotter
Béla, Szabó Rezső, Papp Antal, Igazi István, Madár Gábor,
Szőcs János. Guggolnak: Filó László, Kajtár Gyula, Déri László, Tóth János, Lang Ferenc, Kocsis Tamás, Bita József.

6. helyen végzett, ám a következő szezonban elért 12. helyezéssel elbúcsúzott az első osztálytól. A Nyugati Alszövetség
II. osztályába visszatérve kétszer is a második helyen végeztek, 1936-37-ben a Szombathelyi SC, egy esztendővel később
pedig a Celldömölki Vasutas
SE bizonyult jobbnak náluk.
A Nyugati Alszövetség II.
osztályában megszerzett négy
bronzérmet, illetve egy bajnoki
címet követően az 1938-39-es
szezonban ugyan még helyezést
szereztek, ám aztán hatósági
úton megszüntették a ZTE egyesületet, amely 18 esztendőre
eltűnt a hazai futball térképről.
Az 1957 júniusában újra
életre kelt ZTE amely egyik
alapítója, a Zalaegerszegi Ruhagyár jogán –, immár a Nemzeti Bajnokság második osztályában szerepelhetett. S ha
már jogot szerzett, mindjárt egy
bravúros harmadik helyezést is
elért Jeny Rudolf edző irányításával az 1958-59-es bajnoki évben. Ez a harmadik helyezés az egyesület történetének
addigi legnagyobb sikere volt.

A következő szezon azonban meghozta az áttörést, s
Szőcs János irányításával megszerezték a harmadik vonalnak
számító NB II Nyugati csoportjának 1968-as bajnoki címét.
Ez a harmadik vonalban elért
siker, tulajdonképpen egyenértékű volt a Nyugati kerület II.
osztályú bajnoksága, Szombathelyi alosztályának 1933/1934.
évi kiírásában szerzett bajnoki
címmel, ám elmaradt az NB II
Nyugati csoportjában 1958-59ben elért harmadik helyezéstől.
Az osztály névazonossága ellenére (Nemzeti Bajnokság II.
osztály) a bajnoki címet most
csak a harmadik vonalban tudhatta magáénak a ZTE.
Viszont az NBI/B-ben folytatta szereplését, ahol újoncként csaknem azonnal az elitbe
jutott, amikor az 1969-es bajnoki sorozat végén a Videoton
SC és a Szegedi EOL mögött a
bronzérmet szerezte meg. Ezzel
a sikerrel az együttes tulajdonképpen megismételte történetének addigi legjobb eredményét,
az 1958-59-ben szerzett NB IIes (másodosztályú) bronzérmet.

2019. május 16.
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Amiben ez a harmadik helye- tendőben, mindkétszer Madár
zés több volt, hogy most nem Gábor vezetőedzővel, s akárcsak
egy regionális (dunántúli) cso- 1972-ben – mindkétszer az
portban, hanem az ország teljes ezüstérmes pozícióból sikerült
területéről érkező mezőnyben az NB I-es szereplés kiharteljesítette a ZTE. Az egyesület colása. 1992-ben a Debreceni
labdarúgói ezzel elérték az egye- VSC-t győzték le az osztásület történetének addigi leg- lyozón, majd 1994-ben a Siófok
jobb eredményét, s ennek felül- ellen sikerült kiharcolni a felmúlására most már valóban jutást, ám bajnokként még
csak az élvonalbeli szereplés sosem jutottak fel a hazai labkiharcolásával volt lehetőség.
darúgás legmagasabb osztályába.
Sokáig ez sem váratott maAz újabb, immár harmadik
gára, hiszen az 1971-72-es sze- NB I-es periódus hosszúra
zonban a SZEOL mögött meg- nyúlt, s 2012-ig tartott. 2002szerezték az NBI/B-s csoport ben a ZTE elérte addigi 82
ezüstérmét, amellyel egyben esztendős történetének legnakivívták az élvonalbeli szerep- gyobb sikerét, hiszen vidéki
lés jogát.
klubként megnyerte a 100. maAz NB I-es újonc csapat vi- gyar nemzeti bajnokság első
szont nem csak megkapaszko- osztályának küzdelmeit, amivel
dott Szőcs János mester veze- a hazai futballpiramis élére ketésével, hanem a nagyszerű 6. rült. A Zalahús ZTE FC lett a
helyezést érte el, amely az ak- tizenkettedik hazai egyesület,
kori élvonal összetételét – il- amelyik a magyar legfelsőbb
letve a hazai labdarúgás erős osztályban bajnoki címet szerfőváros centrikusságát – figye- zett. A szűk körben a BTC, az
lembe véve, igen hosszú időre FTC, az MTK, az Újpest, a
a ZTE történetének legnagyobb Csepel, a Nagyvárad, a Honeredményének tetszett. S csak- véd, a Vasas, a Győr, a Vác és a
ugyan. A fiatal Gellei Imre Dunaferr mellé csatlakozott a
vezetőedző irányításával 1984- ZTE FC, amely körben az ötö85, majd 1985-86-ban elért 4. dik vidéki bajnoknak mondhelyezéseken kívül, egészen a hatta magát az egerszegi klub.
2001-02-es élvonalbeli bajnoki
A következő évtizedben
címig nem ért el ennél nagyobb gyakorlatilag folyamatosan a
sikert a ZTE.
dobogós pozíciók megszerzése
A Magyar (Népköztársasá- volt a cél, melyet azonban a
gi) Kupa 1988-89. évi kiírásá- háttérben húzódó finanszíroban, a klubtörténet során elő- zási, költségvetési nehézségek
ször sikerült „dobogós”, azaz akadályoztak.
elődöntős pozíciót szerezniük.
A 2003-04-es Magyar Kupa
A Szolnoki MÁV (3-1), a Sop- sorozatban megismételve az
roni SE (4-0), majd a Váci Izzó 1988-89-es MNK sikert, ismét
(2-2, 1-1) ellen tovább lépve, az elődöntőig menetelt a ZTE.
először jutottak el a legjobb Ezúttal a Balatonlelle (3-1), a
négy együttes közé. Korábban Tatabánya (2-0), a Karcag (6-1)
az MNK 1964 óta tartó és a Videoton (1-0) legyőzétörténetében – csak egyszer, az 1984-85-ös sorozatban jutottak el a
negyeddöntőig, ez volt a
legnagyobb sikerük. Az
elődöntőben viszont a
későbbi bajnoki- és kupagyőztes Budapesti Honvéd a hazai 1-1-et követően Zalaegerszegen
2-1-es győzelmet aratott,
így búcsúztatta a szezon
végén az élvonalból kieső kék-fehéreket.
A zalaiak 1989-ben,
majd 1992-ben is kieső
pozícióban végeztek az
élvonalban, így mind-kétszer az NB II-ben folytatták. Érdekes módon
mindkétszer a kiesést Az első NB I-es gól szerzője, Gáspár
követő második esz- Gyula a Szeged elleni mérkőzésen.

2002. május 22.: „A mi hőseink”. NB I-es bajnokcsapata lett
Zalaegerszegnek.

Népünnepély a Dísz téren…

sével jutott a csapat a legjobb
négy együttes közé, ahol azonban megint a Budapest Honvéd
várt rá, s hátrányból fordítva, egy
88. percben szerzett találattal
megállította a zalaiakat (1-2).
A 2006-07-es bajnoki évben
Simon Antal irányításával nagyszerűen menetelt az ősszel akár
még bajnoki címre is esélyesnek tetsző együttes, ám végül
az utolsó hét mérkőzésen Nagy
Tamással a kispadon szerezte
meg a bronzérmet.
A bajnoki dobogóért vívott
harcban Csank János irányításával még volt egy kitűnő
szezon a 2010-11. évi bajnokságban, amikor az utolsó előtti
fordulóig harcban állt a harmadik helyért a ZTE, ám végül
kettő ponttal lemaradt a bronzéremről, majd egy esztendő
múlva ismét a másodosztályban
találta magát.
Ugyanakkor a Magyar Kupa 2009-10-es kiírásában parádésan szerepeltek Csank Jánossal, és a klub történetében
először bejutottak a Magyar
Kupa döntőjébe. A Hévízen (30), a Pécsen (1-0), a Szombathelyi Haladáson (2-0, 1-1), a
Szigetszentmiklóson (3-0, 3-1),
majd az Újpesten (1-0, 0-0) túllépve masíroztak el a Puskás

Ferenc stadionban lejátszott
döntőig. Ugyan a fináléban, a
Debreceni VSC hatalmas küzdelemben egy góllal jobbnak
bizonyult a zalaiaknál (2-3), a
Magyar Kupában megszerzett
ezüstérem a ZTE történetének
legnagyobb kupasikere volt, s
mindenképpen a legkomolyabb
eredménye a 2002-es magyar
bajnoki címet követően.
A klubtörténet egyik legnagyobb válságán, majd egy tulajdonosváltáson is átesve, a
2015-16-os szezonban a régi-új
mesterrel, Csank Jánossal, szebb
időket megidézve, mindössze
két ponttal maradtak le a feljutásról a Mezőkövesddel szemben. A harmadik helyezett ZTE
FC végül ifj. Mihalecz István
edzővel fejezte be az NB II-es
bronzérmet hozó szezonját.
Két sovány esztendőt követően melyek közül a másodikban csaknem elbúcsúztak a másodosztálytól a 2018-19-es idényben végre sikerült újítani, s Sallói István sportigazgató és dr.
Dobos Barna vezetőedző sportszakmai irányítása mellett, a ZTE
FC, történetében először a másodosztály bajnokaként, az első
helyezést megszerezve harcolta
ki az élvonalbeli szereplés jogát.
Nagy András
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Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (4.)

Halász István: – Az a csapat képes volt arra, hogy megkapaszkodjon az NB I-ben.

Az NB I-ben… Álló sor, balról dr. Szalay Dénes szakosztályvezető, Schüller János intéző, Szücs József, Rózsás Gábor, Magyar András, Varga Ferenc vezetőedző, Lázár Béla, Ivánkovics
István, Monok István, Béres István szakosztályvezetőségi tag,
Sipos László technikai vezető. Első sor: Vass Ferenc, Németh
Csaba, Halász István, Góczán Gábor, Vágvölgyi Tamás.

Az NB I-be jutást jelentő
döntő mérkőzés két szempontból is igen emlékezetes Halász
István számára. A Székesfehérvári Építők elleni találkozó 12.
percében olyan súlyos sérülést
szenvedett, hogy nem is tudta
folytatni a mérkőzést. Ettől
függetlenül – nagy csata után –
sikerült megőrizni egy pontot a
Zalaegerszegen szerzett tetemes előnyből, így NB I-es csapata lett a ZTE-nek.
– Hogyan kerültél Zalaegerszegre, hiszen köztudott, hogy a
PVSK csapatában szerepeltél?
– A katonaság alatt egy
Honvéd Táncsics - Zalaegerszegi Építők mérkőzésen Bucsis István, az egerszegiek intézője tette fel az érdeklődő
kérdést, amit a leszerelés után
megismételtek. A menyasszonyomnak kiváló pedagógusi
állása volt Pécsen, így azt terveztem, hogy a leszerelés után
visszatérek a PVSK-hoz. Zalaegerszegen lakást és mindkettőnknek állást ajánlottak, s ez
vonzó volt. 1976 augusztusának végén összeházasodtunk,
két-három nap múlva pedig

Zalaegerszegre költöztünk. Egy
ideig a ZÁÉV munkásszállásán
laktunk, de ősz végén megkaptuk a beígért lakást. Aztán
dolgoztam is természetesen,
tulajdonképpen én voltam az
első függetlenített alkalmazott
a szakosztálynál.
– Mi volt a feladatod? Dolgozni is kellett vagy csak neve
volt a gyermeknek?
– Dr. Lackner Ede gazdasági vezető – aki az Építők Sportegyesület elnöke is volt – mellett az ágazat megyei tömegsportját szerveztem. Konkrét
munkám volt: sport és szervezés, s ez megfelelt a végzettségemnek. Gyakorlatilag mi
szocialista profik voltunk. A
Zalaegerszegi Építőknél konkrét fejlesztési tervek voltak: elkészültek egy új sportcsarnok
tervei, lerakták a futballpálya
világításának tartóoszlopait. Aztán jött a fúzió a ZTE és az
Építők között, amivel a ZTE
járt jól. Nagyon jó közösség
volt a Zalaegerszegi Építőknél,
szerettem ott lenni.
– A két klub egyesülése után
a férfi kosárlabdában a volt

Építő-játékosok alkották a ge- találkozón búcsúztatták el. A
megyeszékhelyi Csány László
rincet…
– A ZTE-ből gyakorlatilag Közgazdasági SzakközépiskoGóczán Gábor és Novák Gábor lában kezdett el tanítani. A
ZTE-től sem szakadt el, hiszen
lett tagja a szűkebb keretnek.
– Az NB I-be jutást eldöntő edzői feladatot látott el a klub
találkozón súlyos sérülést szenvedtél… Irányító nélkül maradt a
csapat.
– Németh István (Csicsa) Körmenden nem
irányítót játszott, Góczán
Gábor (Oszi) pedig még
nagyon fiatal volt.
– Mikor tértél vissza?
– A meccsre konkrétan nem emlékszem,
de a körülményekre igen.
Varga Ferenc edző enynyit mondott: állj neki,
s hozd rendbe magad!
Ha jól vagy, jelentkezz!
A rehabilitációt magam
terveztem, irányítottam.
1979 márciusában aztán Dr. Szalay Dénes szakosztályvezető
elé álltam, s jelentkez- búcsúztatja „Akácot”.
tem: Itt vagyok!
utánpótlás együtteseinél, sőt irá– Mi volt ennek az időszak- nyította az NB I-es felnőtt csanak a felejthetetlen élménye? patot is, amellyel bronzérmet
Mint játékosnak…
szereztek 1993-ban.
– A bajnokság megnyerése
*
és az NB I-be való feljutás.
Kacskaringós volt az út,
Amikor Zalaegerszegre jöttem, míg Vágvölgyi Tamás, vagyis
ez volt a cél.
„Akác” a ZTE kosárlabda– Amikor a ZTE labdarúgó- csapatához került. Budapesten
csapata 1972-ben feljutott az született, ám hamarosan MoNB I-be, sok szakember úgy vé- sonmagyaróvárra költözött a
lekedett, hogy nem tud megka- család. Aztán Pécs következett,
paszkodni az élvonalba. Veletek ahol elvégezte a Pollack Mikapcsolatban is elhangzott ilyen hály Műszaki Főiskolát, majd
jóslat?
Kaposvárra vonultatták be ka– Nem, legalább is a Zalá- tonának.
ban nem hallottam ilyent. Az a
– Meglehetősen későn, a
csapat képes volt arra, hogy főiskolán kezdtem el kosárlabmegkapaszkodjon az NB I-ben. dázni – eleveníti fel a sportágA későbbi tervszerű erősítésnek választást. – Mint a legtöbb fiú,
köszönhetően még erősebb lett természetesen én is fociztam.
a ZTE.
Középiskolás koromban atléHalász Istvánt, Pecást – több tizáltam, kézilabdáztam. Kézisúlyos sérülés után – 1981 de- ben NB II-ig jutottam, az atlécemberében egy ZTE-Honvéd tikában a gerelyhajítás vonzott

A 40 éves jubileum alkalmából tartott köszöntésen, balról Halász István, Vágvölgyi Tamás, Nagy József, Magyar Attila és
Magyar András.
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leginkább. Kaposváron, a Honvéd Táncsics SE-nél dőlt el
véglegesen, hogy a kosárlabdát
választom.
– Ki keresett meg Zalaegerszegről?
– Halász István, aki korábban ugyancsak játszott a
PVSK-ban. Az egyik edzésen
szóltak Kaposváron, hogy keresnek Pécsről. Ekkor említették, hogy a Zalaegerszegi Építők szeretne átigazolni. A feleségem gyermeket várt, s mivel
lakásgondjaink megoldásában
segítséget ígértek, igent mondtam. Természetesen az is segített a döntésben, hogy az
egerszegi vezetők komoly terveket szőttek, a csapat NB I-be
jutását tűzték ki célul. A
PVSK-nál nem gördítettek akadályt a távozásom elé, megköszönték addigi szereplésemet
és sok sikert kívántak.
– A Zalaegerszegi Építőkhöz igazoltál és a ZTE-vel jutottál fel az NB I-be…
– A történet a fúzióról és az
élvonalba jutás izgalmairól
közismert, több játékostársam
is beszélt már erről… Részrehajló játékvezetés, több sérü-

igénybevételéhez. Egy súlyos
térdsérülésem kapcsán vetődött
fel az operáció. Tartottam a
műtéttől, ezért megkérdeztem
az orvosokat, hogy sebészi beavatkozás nélkül játszhatok-e
még. Azt a választ kaptam,
hogy ha nem akarok nyomorék
lenni, akkor vonuljak vissza.
– Még emlékszem a búcsúztatásodra… Az eredményjelzőre
ez volt kiírva hatalmas betűkkel: „Köszönjük Akác!”
– Egy ZTE-Honvéd mérkőzés előtt köszöntem el a társaktól, a vezetőktől és a szurkolóktól. Akkor már nem az egerszegiek játékosa voltam, hanem
az NB II-es kanizsai együttesben szerepeltem, amatőrként, levezetésképpen. Hivatalosan nem játszhattam tehát, de
megadatott a sokszoros bajnok
ellen búcsúzni. Feldobták a labdát, dobtam egy ziccert, s aztán
megkezdődött az éles meccs.
Mint mondja, egerszegi pályafutása során nem maradt
benne tüske. Visszavonulása után
nem szakadt el a sportágtól,
szakvezetőként is szép sikereket ért el. 1988 tavaszán például az NB I-be vezette a MÁV

Nagy József: – Már aktív játékosként is vezettem NB III-as mérkőzéseket.

lés jellemezte a mérkőzést, de
egyetlen pont előny azért megmaradt, így NB I-esek lettünk.
Az öltözőben a meccs után
olyanok voltunk, mint egy vert
sereg, nem mint egy bajnokcsapat. Aztán a feszültséget
felváltotta az öröm.
– Az első NB I-es egerszegi
mérkőzés felejthetetlen volt…
– Többen akkor játszották
első élvonalbeli találkozójukat… A munkacsarnokba több
embert már nem lehetett volna
bepréselni, akkora volt az érdeklődés. A jó képességű
Oroszlányt több, mint harminc
ponttal győztük le. Leírhatatlan
volt az öröm.
– Pályafutásodat több súlyos sérülés akadályozta, ezért
is vonultál vissza az NB I-től…
– Mivel későn kezdtem el
kosárlabdázni, az izmok, az
inak és a szalagok nem edződtek hozzá a sportág speciális
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Nagykanizsai TE női csapatát.
Éppen akkor, amikor korábbi
együttese, a ZTE első aranyérmét szerezte az NB I-ben.
*
Nagykanizsán született, de
másfél éves korában Zalaegerszegre költözött a család. Sorozatunk újabb szereplője Nagy
József, vagy ahogy sokan ismerik: „Dzsingisz”.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a kosárlabdával?
– A Dózsa-iskolában volt
egy aszfaltos pálya, ott kezdtem el játszani. A Zrínyi-gimnáziumban Marancsics Imre
volt a testnevelőm, akiről köztudott, hogy a labdarúgást helyezte előtérbe. Ennek ellenére
ő irányította a gimnáziumi kosárlabda-csapatot is, amelynek
én is tagja lettem. Már nem
emlékszem pontosan arra, hogy
harmadikos vagy negyedikes
koromban igazolt le a ZTE, de

ott folytattam a kosárlabdázást.
– Hogy emlékszel erre az időszakra?
– Nem éreztem magam túlságosan jól, hiszen még nagyon fiatal
voltam az idősebb játékosokhoz képest. Gyakorlatilag két részre oszlott a csapat életkor szerint, s mi, fiatalok nem
sok lehetőséget kaptunk.
Az edzések végén általában játszottunk egy
idősek-fiatalok meccset,
s mindig megvertük őket.
A bajnoki találkozókon „Dzsingisz” kosarat szerez.
mégis az „öregek” kapharmadik mérkőzésén, a Veszptak nagyobb szerepet.
– Ezért is lettél a Za- rém ellen búcsúztattak el.
– Viszont nem szakadtál el a
laegerszegi Építők játékosa?
– Nem egészen… A katona- sportágtól…
– Már aktív játékosként is
ságtól való leszerelés után az
Ingatlankezelő Vállalatnál kap- vezettem NB III-as mérkőzétam végzettségemnek megfele- seket. Visszavonulásom után
lő állást, de… kézilabdáznom kel- technikai vezető lettem a ZTElett a ZTE-nél. Időközben meg- nél, ám amikor felkerültem az
kerestek az Építőktől, hogy ko- NB I-es játékvezetői keretbe,
sárlabdázzak náluk. Párhuzamo- erről le kellett mondanom.
– Hány mérkőzést vezettél?
san űztem a két sportágat, egé– Nem tudom pontosan, de
szen addig, amíg meg nem szűnt
a kézilabda szakosztály. Maradt ezernél sokkal többet. Miután
a kosárlabda. Évről évre jobb letettem a sípot, ellenőr lettem.
eredményeket értünk el, feljutot- Ez az utolsó évem.
– A mostaniak mérkőzéseire
tunk az NB II-be, s egyre reálikijársz?
sabb célkitűzés lett az élvonal.
– Ha nincs ellenőri felada– S jött a ZTE és az Építők
tom, vagyis itthon vagyok, akfúziója…
– Az egyesüléskor két ZTE- kor igen. A ZTE női csapatának
játékos került hozzánk: Góczán találkozóira is.
– Nagy József, vagyis „DzsinGábor és Erdei István. A csapat
gerincét a volt Építők ko- gisz”. Ki volt a „keresztapa”?
– Az általános iskolában
sárlabdázói alkották.
– Az utolsó NB II-es évben kaptunk egy amerikai segélyváratlanul befejezted az aktív csomagot. Nekem egy sapka jutott belőle, ami pontosan olyan
pályafutásodat. Miért?
– A bulgáriai edzőtáborban volt, amit akkoriban a gyorsvolt egy kis nézeteltérésem a korcsolyázók viseltek. A törtéjátékos-edzővel. Mivel én vol- nelem könyvünkben szerepelt
tam a csapatkapitány, szóvá egy rajz, ami Dzsingisz kánt
kellett tennem a közös véle- ábrázolta. Az ő fején egy ugyanményt, miszerint igazságtalan- ilyen formájú sisak volt, csak
nak tartottuk, hogy amíg mi fémből. Így lettem Dzsingisz…
E.E.
keményen edzettünk, ő csak
(Folytatjuk)
meccset játszott. S az is hoz(A sorozat újabb epizódjai a
zájárult a döntésemhez, hogy a
munkahelyemen nem vették jó honlapunkon olvashatók: www.
néven a kosárlabdázás miatti zalatajkiado.hu)
távollétet. Ha jól emlékszem,
az őszi szezon második vagy
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