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Keszthely,
karmelita templom

A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó
1989… A rendszerváltás évének nevezik. Szerintem nem
egészen volt az. Csak a kísérletek, a részmegoldások éve,
hogy olyan sebet kapjon az
állampárti rendszer, hogy ne
tudjon többé talpra állni.
30 év telt el azóta, s még
most sem tudom nyugodt lelkiismerettel kijelenteni, hogy
teljes mértékben megtörtént a
rendszerváltás. Még közöttünk
vannak az állampárt vezetőinek
ideológiai leszármazottai, akik
naponta kérik számon tőlünk a
demokráciát (amit ők egyébként soha nem ismertek és nem
gyakoroltak), nemzetközi fórumokon támadják Magyarország
demokratikus módon megválasztott vezetőit, kormányát.
Tehetik, mert az európai közösség vezetői partnerek ebben.

Ilyen típusú vezetőket elégelt
meg nálunk az ország, amikor
először 1989-ben, Nagy Imre
és mártírtársai újratemetésén,
majd 1990-ben, a demokratikus
választásokon nyilvánította ki,
hogy elég volt, nincs tovább!
Micsoda őrült egy változás.
Harminc évvel ezelőtt a kommunista, szocialista rendszert
megdöntve kezdődhetett meg a
demokratikus átalakulás. A mintát az akkori nyugat-európai
államok szolgáltatták. S most
ezeknek vezetőivel kell csatáznunk az egykori európai értékek, a kereszténység megvédése miatt.
Harminc éve indult kiadónk
első lapja, a Zalatáj is. Mosolygok, amikor az első szám első
oldalára pillantok újra. Jogosan
hihették sokan, hogy egy tu-

risztikai hetilap került az utcára. Az újságot fellapozva
azonban már akkor meglepő
hangvételű cikkekkel találkozhatott az olvasó. Olyanokkal,
amiket hiába keresett addig a
zalai sajtóban.
Az akkori állampárti rendszer megyei főnökei tanácstalanok voltak. Aztán keresni
kezdték, hogy ki is állhat mögöttünk. Nem akarták elhinni,
hogy senki. Pontosabban né-

hány lelkes és a rendszerváltás
mellett elkötelezett újságíró, s
több tízezer olvasó.
Támadott a rendőrség, az
ügyészség, a bíróság, s természetesen a pártbizottság. Volt,
aki fenyegetően megjegyezte:
Fél év múlva már nem lesz
Zalatáj!
Tévedett. Harminc év telt
el. Sok mindent átéltünk, többek között ötvennél is több
(Folytatás a 2. oldalon)

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
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Az első szám címlapja. Először turisztikai kiadványnak gondolták többen az újságot.
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A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó
(Folytatás az 1. oldalról)
sajtópert. S még mindig itt
vagyunk. Hogyan éltük túl ezt
a három évtizedet, s mit szeretnénk még elérni? Erről szólunk majd e jubileumi esztendő
hátralévő idejében egy befejeződő rendszerváltás reményében.

S ez a rendszerváltás – milyen furcsa ezt leírni – mostanában már inkább az általunk
30 évvel ezelőtt még irigyelt
Nyugat esetében lenne üdvözlendő.
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő

A magyarság eredetéről is olvasható volt egy cikk.

Az utolsó hercegprímásról is megemlékeztünk egy kortanú
segítségével.

Költözik vagy marad a munkásőrség? – tettük fel a kérdést.

www.zalatajkiado.hu
A harmadik szám már egy gyanús választási esetről is beszámol. A lap címoldala.
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Kerékpárosok tesztelték
Ha elhangzik ez a szó, hogy tesztpálya, a legtöbb ember Zalaegerszegre gondol. Arra az egyedálló létesítményre, amelynek első ütemét nemrég adta át Orbán Viktor miniszterelnök.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a
kerékpárosokat invitálta a tesztpályára. Június 16-án több
százan fogadták el a meghívást.

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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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Ha jönnek a számlák

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

– Aztán a magukét mennyivel dobták meg a Gyurcsányhazugságok?
(2006.11.23.)

Ragadós

• 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!

– Azt mondják, Maris, hogy te szivárogtattad ki a zárt pletykafészkünkben elhangzottakat!
(2006.11.23.)

Azóta minden más

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

– Jusson eszedbe, Elvira, hogy azt a kisbundát még a balatonöszödi beszéd előtt ígértem meg…
(2006.12.14.)
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* 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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Románok a magyarok ellen
Még meddig néztek hülyének bennünket?
Szerintem a románok szándékos provokációt követnek el
a magyarok ellen, az állami
szervek közrejátszásával. És
én, román létemre, elgondolkodok: miért az ördögért jó ez
nekem?
Román vagyok. Nemzeti
érzelmeim azonban szembemennek a napokban divatba
jött nacionalizmussal.
Vegyes családban születtem
és nőttem fel, magyar édesanyával, román édesapával.
A családban románul beszéltünk, iskoláimat román
nyelven végeztem, és ortodox
vallású vagyok, amit nem gyakorlok aktívan. Összes gyerekkori vakációmat a Nyárádmentén töltöttem, „falun”, Karácsonyfalván és Csibán, az akkor még teljesen magyar falusi
környezetben. Ráadásul 3 évesen jóformán nem is tudtam
románul, hiszen akkoriban a
szülők a gyerekek születése
után 3 hónappal visszatértek a
munkába, úgyhogy engem
nagyszüleim neveltek.
A tömbházak körül gyerekként fociztunk románok a magyarok ellen, a felállás csak az
első 5 percig tartott, ezután
vegyes csapatokat alkottunk,
hogy kiegyenlítettek legyenek
az erőviszonyok.
Fiatal koromban – román
tannyelvű osztályba jártam,
délután pedig magyar barátokkal sportoltam, úszás, biciklizés, vízilabda volt a program.
Miért ez a hosszú bevezető?
Mert napok óta emészt ez a
mesterségesen gerjesztett ellentét magyarok és románok
között.

Véleményem szerint '90
márciusa „szükséges” volt ahhoz, hogy létrehozzák a Román
Hírszerző Szolgálatot, amit
mással nem tudtak legitimizálni
1989 történései után, mint hogy
kirobbantották a 90-es etnikai
konfliktust, ami éppen elegendő alapot adott a titkosszolgálat
megalapításához.
És el is érkeztünk a 2019-es,
napjainkban történt Úz-völgyi
eseményekhez. Több cikket és
szakvéleményt olvastam el a
témában, mind magyar, mind
román történészek tollából. Biztos vagyok abban, hogy történelmi szempontból a hadi temető főként magyar hősök
nyughelye, és elsősorban a magyarok számára bír jelentőséggel az emlékhely. Az egyetlen,
elméletileg ott elhantolt román
katona emlékét, a hősöknek
kijárú tisztelettel övezik, a további 7 nemzetiséghez tartozó
hős emlékével együtt.
A román hősök nem messze
a magyar hősi temetőtől, egy másik sírkertben vannak eltemetve.
Mindezekből kiindulva, szerintem a románok szándékos
provokációt követnek el a magyarok ellen, az állami szervek
közrejátszásával.
És én, román létemre, elgondolkodok: miért az ördögért
jó ez nekem? Mivel szolgálja a
javamat, hogy mind a románok,
mind a magyarok alkotóereje,
figyelme és ideje egy álságosan
kreált, meddő irányba kanalizálódik, amit – imitt-amott – a
Román Állam is táplál?
Miért provokáljuk a magyarokat? Mi nyerünk ebből bármit is? A politikusok, á, ők

Ezt az energiát a békés együttélésre kellene fordítani.

igen, nyernek szavazatokat, a
titkosszolgálat megint talált
magának munkát, de mi? Reálisan, milyen valós veszély van
Erdélyben, amiért meg kell
alázzuk szomszédunkat, barátainkat, szerelmünket, munkatársainkat? A magyarok identitás-tudatának megsemmisítése
cél lehet? Miért nem célkitűzés
a románság nevelése és valós
pozitív nemzeti értékeinek megismertetése? Miért nem tiszteletre és toleranciára tanítjuk
gyerekeinket, hogy a maguk
során őket is tiszteljék?
Marosvásárhelyen élek. Miért
olyan nehéz sokak számára,
hogy nyilvánosan elismerjék,
hogy a város ma is azokon az
infrastrukturális alapokon fejlődik, amit a magyarok építettek ki? Miért van bennünk ez a
folyamatos kényszer, hogy meghamisítsuk a történelmet? Én
megköszönöm a magyaroknak,
hogy Marosvásárhelyt fontos
várossá tették Erdély térképén.
Miért kellene szégyeljem, hogy
nyilvánosan kimondjam, amit
gondolok?
Miért kellene én – jóérzésű
embernek gondolom magam –
eltűrjem azokat a hazugságokat
és visszaéléseket, amit egy román nemzetiségű csoport félresiklott nemzeti érzelemtől ve-

zérelve skandál „öljük meg a
magyarokat” vagy „menjetek
haza„? Én nem akarok senkit
megölni, ez az ő hazájuk is, a
mi hazánk is.
Őszintén: szeretem a magyarokat. Szavatartóbbak, műveltebbek és jellemesebbek nálunk. Individualistábbak és céltudatosabbak.
Őszintén: szeretem a románokat. Lelkesebbek, megértőbbek, vidámabbak és önfeledtebbek. Összetartóbbak vagyunk.
Őszintén: szeretem Erdélyt.
A legszebb és az otthonom.
Hegyeivel, völgyeivel, tavaival,
mezőivel és csodás legelőivel.
Román falvaival, magyarok által alapított városaival és szász
erődítményeivel. Sajátos varázserővel, amit Svájchoz hasonlítanak.
Miért tegyük tönkre, ami
szép? Miért nem tanuljuk meg
egymástól amit lehet és miért
nem abban versengünk, hogy
melyikünk tud többet, jobbat
hozzáadni a közös életterünkhöz? Miért vagyunk vevők a
manipulációra és a barikádok
építésére?
És mégis még meddig néz
bennünket hülyének a Román
Állam?
Cristian Teodorescu
Punctul.ro

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Embertelen, barbár, kegyeletsértő cselekedet.

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

en
iH rdess !
k
nálun

6

Zalatáj

A magyar észjárásról
„Nekem áldott az a bölcső,
Mely magyarrá ringatott.”
(Arany János)
Előhang
Létünk után a legnagyobb
kincsünk a nyelvünk.
Ha fogyóban is, de vagyunk
még, akik így érzünk és gondolkodunk. Abban az Európában, amelynek soha nem volt
szeme székje Napkelet népe: a
magányos magyarság. Mégis
mindig akadtak kiválóságaik,
akik felismerték nemzetünk
nagyságát és nyelvünk különleges értékét. Közülük csak Giuseppe Caspar Mezzofantit említjük meg, aki Vörösmartynk,
Aranyunk, Petőfink, Madáchunk,
Jókaink és más nagyjaink színre lépése előtt írta rólunk: „A
magyarok úgy látszik maguk
sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában.” Ő
különben az akkori világ legnagyobb könyvtárának, a vatikáninak volt az őre, és – valószínű – az idegennyelvtudás
egyik csúcstartója: 58 nyelven
(!) írt, olvasott, és beszélt. A
megállapítása – sajnos – napjainkra is áll. Személyéről és
sok más magyar értékünkről az
1945 utáni „magyar” ismerettárak még ma is hallgatnak (a
gondolkodó magyar tudja, honnan fúj a szél …). Más külföldiektől és egy tisztességes
zsidó honfitársunktól bővebben
olvashatunk Kerkayné Maczky
Emese Külföldiek véleménye a
magyarokról és a magyarok
nyelvéről című kiadványában.
Ha minden magyar elolvasná,
akkor nem állna magyarságtudatunk és hazaszeretetünk ilyen
szomorúan alacsony szinten.
A kis kitérő után visszatérünk „főszereplőnkhöz”, a magyar észjáráshoz, amely lehetővé tette a megmaradásunkat a
célkeresztben a birodalmak és a
három fő nyelvtenger hullámverései között. Az erre épülő sziklanyelv vagy nyelvszikla nemzetünkkel együtt fennmaradt és
fenn is fog maradni minden eddigi és majdani kiirtási szándékkal szemben (a herderi jóslat is
jóslat maradt és az is marad). Szerencsénkre a Habsburgok, a szoci-ál-izmus és a liber-ál-izmus mérhetetlen károkozásai után tartósnak
ígérkező nemzeti szellemiség
fontos alapkérdéseink (eredet,
őshaza, nyelvrokonság, honfoglalás, …) helyretételét is hozhatja.
A tárgyra térés előtt: e sorok
írója szándéka szerint könyvet

Giuseppe Caspar Mezzofanti

szeretett volna írni a témáról.
Úgy gondolta ugyanis, hogy a
mi csodálatra érdemes gondolkodásmódunk – nyelvünk –
észjárásunk sokkal több elemből áll, mint azt előtte néhányan felszínre hozták. Ám ezt a
tervét a 80. év küszöbe és egy
súlyos betegség meggátolta.
Így lett a könyv tervéből könyvecske, majd belőle dolgozat.
De legyen ebből egy „feldobott
labda”, amely esetleg egy csapatot mozgat meg annak bizonyítására, hogy „nyelvédesanyánk”
számos tényező alapján ott van
az emberiség több ezer nyelvének elsői között! Kis nép nagy
nyelv, mennyiségi világnyelv
helyett minőségi világnyelv…
Adja Isten, így is maradjon!
A dolgozatban elsődlegesen
a józan parasztész alapjaira építkezve mutatjuk be gondolkodásunk nyelvi alapjait némi európai kitekintéssel a bántó szándékot lehetőleg mellőzve. Az áttekintésben a magyar nyelvtan fő
fejezeteit követve haladunk.
Hangtan
Hangjaink és betűink előfutárai nyelvünk különlegességének, a magyar észjárásnak.
Az ismeretek világában három terület rendelkezik jelrendszerrel: a nyelv, a számtan, és
az ének-zene. A számjegyek
lehetővé teszik a végtelen kifejezését, míg a másik kettő betűi, illetve hangjegyei erre nem
képesek. További különbség: a
nyelvi jelek népekhez, néphez
kötődnek, társaik viszont egyetemesebbek.
Egy idegen nyelvvel találkozáskor a kiejtéssel és az írással kerülünk először kölcsönhatásba. Hangállományunk élvonalbeli mind mennyiségi,
mind minőségi tekintetben. A

mi nyelvünk a következő hangokból áll: a, á, b, c, cs, d, e, é,
f, g, gy, h, i, í, j, k, l, m, n, ny,
o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü,
ű, v, z, zs. A 23 mássalhangzóra
(msh.) 14 magánhangzó (mh.)
jut. Érdekesség: az utóbbiak
csak önmagukban magánosak
(Czuczorék önhangzóknak hívták őket), különben szépen megvannak együtt párban, párosával.
A felmérések alapján a két
hangfajta előfordulási aránya
kitűnő. Ezt a helyzetet javítja
még a zöngés mássalhangzóink
fölénye a zöngétlenekkel szemben. Ismételten az élen járunk,
ami a fülnek is kellemesebb
hangzású a zenei dallamosságnak köszönhetően.
Kitérőként és adalékul: olvastam valahol, hogy az 1889-es
párizsi világkiállítás nyelvi szépségversenyén a mi Jókaink,
akinek nemcsak az íráskészsége, hanem a hangszere is kitűnő volt, a 4. helyezést érte el
Vörösmarty Mihály Zalán futása egy részletének előadásával, hozzátéve a „Nagy Háború”
előtti időszak „ellenszelében”.

Kerkayné Maczky Emese

Bizonyára többen észrevették, hogy a dz, a dzs, és az ly
hiányzik a felsorolásból. Ne soroljuk őket az ABC-nkbe! Másmás megfontolás miatt. Az első
kettőnek nincs meg a magyar
hangértéke. Még nem született
meg az a magyar, aki az egyetlen hang ejtésére képes lett volna! A betűelemek egyike is,
másika is hordoz benne hangelemet (ellenpéldaként: az x-et
is lehetne szerepeltetni két hangú egybetűsként). A cs, a gy, az
ny, az sz, a ty és a zs betűinkhez egyáltalán nem hasonlók.
Valaki vagy valakik beleerőltették őket a nyelvünkbe. Gyerekkorunkban mi a dz-t, a dzs-t
nem ejtettük az ABC-ben. Ha
megfáztunk, nem takarództunk,
hanem takaróztunk (mássalhangzó-torlódás kerülése is).
Ha a mazzag helyett madzagot mondtunk, szótagoláskor és
elválasztáskor nem a ma-dzag

2019. június 20.
volt a megoldásmód. Márpedig
kétjegyű mássalhangzóink nem
bomlanak fel elemeikre… Nem
furcsa-e A magyar helyesírás
szabályai szerkesztőinek és átnézőinek a következő példa a
több közül: a bimbódzik, bimbózik, bimbó-dzik, bimbózás szóegyüttes? Még annyit: a dzs talán a legförtelmesebb hangja a
földrészünknek (a fölkapott világnyelv előszeretettel él vele, külön betűket is használ a jelölésére)!
Ly: kissé más a helyzet. De:
orosz lj-szerű lágyhangot nem
ejt a magyar, másrészt a j jelölésével nincs gondunk. A fölösleges betű kivonásának nagyobb lenne a hozadéka, mint a
kára. A cz 1922-es kihagyásakor sem dőlt össze a világ …
Fölösleges egy hangot két betűvel jelölni. Hagyjuk meg ezt
is másoknak!
Amíg a kiejtésben a hangok
az egységek, addig az írásban a
betűk. Az utóbbiak egymásutánja felsorolásának igazából
itt lenne a helye, de ez a fentiekben megtörtént. Megtörtént
azért, mert nálunk egybeesés,
megfelelés van (újabb észszerűség) a hangok és a betűk
között. Meglehet, világviszonylatban is példa nélkül álló vagy
legalábbis ritka jelenség! Amilyen hangot ejtünk, a neki megfelelő betűt írjuk…
Címszavakban még kiejtéssel kapcsolatos kérdésekről.
Hangszerkímélők vagyunk.
Nagyon nem szeretjük az arceltorzulással ejthető szavakat (nálunk ilyenek sincsenek), szeretjük viszont beszédhangjaink
tiszta, érthető kiejtését, nem
örülünk a mássalhangzó-torlódásnak. A hangok elnagyolt
ejtése, elnyelése sem a mi kenyerünk. A higgadt, nyugodt
kiejtésünk a külföldiek számára
is kedvező hatású.
Az írásra áttérve: a mi írásunk is latin betűs írás, az ősi
rovásírásos rendszerünket váltotta fel. Annak valamelyest nagyobb volt a hangjelölési lehetősége. A majdnem megszűnésére a kereszténység felvételekor került sor. Róma tűzzelvassal irtotta azzal a hátsó gondolattal, hogy így az ősi magyar
hitvilág hamarább kiveszik.
Betűink formájáról. Magánés mássalhangzóink megjelenítési módja is kiváló. Nekünk
nincs szükségünk nemzetközi
átírási rendszerre, hogy a nyelvünket tanulók elsajátítsák: melyik betűnk mögött milyen beszédhang rejtőzködik. Magánhangzóink jelölési módja a lehető legegyszerűbb: nincs ékezet, egy vagy két pont, egy
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vagy két ékezet van fölöttük.
Ennyi! Az észjárás mögött álló
gondolkodásmód erény. Ne feledjük: a nagyszerűség csúcsa
az egyszerűség! A cirkalmas
betűtartozékokkal sem találkozhatnak a nyelvünket elsajátítani akarók. Kettőshangunk
nincs, így kettős betűre sincs
szükségünk.
Ami megint ránk jellemző:
nem írunk le olyan betűt, amelyet nem ejtünk. Akadna-e
olyan halandó, aki meg tudna
győzni bennünket például Bordeaux, Bruxelles vagy Greenwich
és számtalan hozzájuk hasonló
szó írásmódjának észszerűségéről? … Aztán elképzelni sem
tudunk olyant, hogy van egy
mássalhangzóbokor, amelyikben nincs magánhangzó, tehát a
józan ész szerint ejthetetlen. Ki
sem tudnánk ejteni északi szomszédunk smrt' vagy a déliek
Krk szavát. Vagy: nem szívetlelket gyönyörködtető a két déli
országnév: Hrvatska, Srbija …
A hangtan végén szót kell
ejtenünk még magán- és mássalhangzóink világának törvényszerűségeiről. Az észjárásunkban uralkodó rend itt is
föllelhető. Példás a hangrend,
amely a magánhangzóink elhelyezkedésében uralkodik. Egyszerű szavaink magas vagy
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mély hangrendűek. Kellemes
ez a jelenség a hangzás szempontjából, de van jelentéstani
vonatkozása is. Nálunk a szóvégződések nemcsak itt, de a
legtöbb területen rendkívüli
fontosságúak. Itt is megvan a
rend, miszerint a megfelelő magánhangzójú végződés járul a
magas, a mély és a vegyes
hangrendű szavainkhoz. Az illeszkedésben a kétalakúság
mellett megvan a rendje a háromalakúságnak is.
A mássalhangzók törvényszerűségei (a hasonulás fajtái,
az összeolvadás, rövidülés, …)
eléggé általánosak lehetnek a
nyelvek körében, így külön, a
csak mi nyelvünkre jellemzőt
nem is említhetünk.
Összegezve: büszkék lehetünk arra az észjárásunkból
származó egyszerűségre, rendre, amely a hangjaink, kiejtésünk és írásunk világában uralkodik. A fentiek mellett és azok
alátámasztására álljon itt egy
élő, köznapi, 11 nyelvű példa
egy Csehországban gyártott
villamosipari eszköz használati
utasításával! A szövegeket látva
és azok anyanyelvi szintű kiejtését hallva melyik nyelvű ismertetőt tennék az első helyre?
Szakál István
(Folytatjuk)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.
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HIRDETÉS

TANULJON INGYEN, TALÁLJA MEG MUNKAHELYÉT!
Szerezzen szakképesítést 3 hónapon belül!
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatal és a Kontakt Nonprofit Kft.
közreműködésével megvalósuló „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg
Megyei Jogú Városban” elnevezésű program keretében ingyenes képzések indulnak álláskeresők részére
Mit kínálunk?
– ingyenes jogosítványt, illetve szakképzettséget → több esélyt az elhelyezkedésre
– keresetpótló juttatást + utazási költség támogatást + személyre szabott segítségnyújtást
Induló képzések:

Kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a képzéseken?
Zalaegerszegi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, a program célcsoportjába tartozó személyek
álláskeresőként történő regisztrációt követően.
Töltse ki Adatfelvételi űrlapunkat a www.paktumportal.hu oldalon az Álláskeresőknek menüpont alatt –
kötelezettségek nélkül – és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.
További információk: www.paktumportal.hu/képzések
Kövesse Facebook oldalunkat: www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum
A hirdetésben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, részletes információért forduljon munkatársainkhoz:
Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Iroda (FIT)
8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00
péntek: 8.00-12.00, tel: 92/549-172, e-mail: fitpont2@gmail.com
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Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (5.)
Riportsorozatunk következő
szereplője Magyar Attila. Ő
nem csak megbízható, fegyelmezett játékáról volt közismert,
hanem arról is, hogy nem áll
hadilábon a matematikával.
Nem véletlenül szólították sokan tanár úrnak.
– Hogy kerültél a ZTE-hez?
– Miskolcon, a MEAFC
(Miskolci Egyetemi Atlétikai és
Futball Club) csapatában szerepeltem, feljutottunk az NB I-be,
de az egyetem elvégzése után
bevonultattak Kaposvárra katonának, ahol a Honvéd Táncsics
SE-ben folytattam a kosárlabdázást. Egy csoportban szerepeltünk akkor az egerszegiekkel, s hamarosan megkerestek,

A 40 éves jubileum alkalmából idén tavasszal, a Falco elleni mérkőzés előtt köszöntötték az
egykori játékosokat, vezetőket. Jobbról a hatodik Magyar Attila.

1984 április: Magyar Attila, a ZTE csapatkapitánya átveszi a
kupában szerzett ezüstérmet Horváth Frigyestől, a szövetség
főtitkárától.

Az az emlékezetes CB Zaragoza elleni kupameccs. Szücs József (13) adja a labdát Győrfi Istvánnak (9).

hogy igazoljak Zalába. Dr. Szalay Dénes szakosztályvezető
érdeklődött, hogy milyen terveim vannak a leszerelés után.
Mivel a MEAFC kiesett az NB
I-ből, s a feleségemmel albérletben laktunk, csábító volt az
egerszegiek ajánlata: ők feljutásra álltak és lakást ígértek
Zalaegerszegen.
– Mikor mutatkoztál be a
ZTE színeiben?
– Az első NB I-es mérkőzésen, 1979 január 13-án már
szerepeltem az Oroszlány ellen.
225 találkozón léptem pályára,
irányítóként 1133 pontot szereztem, 1986-ban búcsúztattak
el Zalaegerszegen.
– Mi volt a legemlékezetesebb élménye ennek az időszaknak?
– 1982 november 2-án a
Koracs Kupa második fordulójában – az első körben a
török Galatasarayt vertük ki – a
CB Zaragoza érkezett Zalaegerszegre. Nem árulok el titkot, a spanyol férfi kosárlabdasport a világ élvonalába
tartozott. Óriási meglepetésre
81-72-re győztünk, ami igen
nagy fegyvertény volt. Bár
összesítésben a Zaragoza jutott tovább, ez a párharc
örökké emlékezetes marad számomra.
– Hogy érezted magad Zalaegerszegen?
– Zala megye az ország
egyik legszebb vidéke, Zalaegerszeg pedig a térség gyöngyszeme. Egy olyan nagy iparvá-

ros, mint Miskolc után nagyon
jól éreztük magunkat.
– Kapcsolatod a kosárlabdával?
– 1990-ig játszottam a
MEAFC csapatában, utána tagja voltam egy megyei bajnokságban szereplő együttesnek.
Jelenleg a magyar kerekesszékes kosárlabda válogatott szövetségi kapitányának, Magyar
Andrásnak (aki szintén játszott Egerszegen) a helyettese
vagyok.
– Műszaki egyetemet végeztél, később megszerezted a mérnöki-tanári diplomát is. Kevés
élvonalbeli sportoló mondhatja
el magáról, hogy aktív pályafutása alatt matematikát tanít
egy felsőfokú intézményben. Te
ezt tetted Egerszegen a Számviteli Főiskolán. Sőt, csapattársaiddal is foglalkoztál…
– Varga Ferenc vezetőedző
kérésére volt akinek az érettségire, volt akinek a főiskolai
felvételire segítettem. Vidéki
meccsekre utazva volt időnk a
buszban…
– Hogy telnek a napjaid?
– Rajta vagyok az országos
szakmai vizsgaelnöki listán,
járok vizsgáztatni műszaki jellegű tárgyakból. Voltam már
Zalaegerszegen is ebben a tisztségemben. Papíron egyébként
nyugdíjas vagyok.
***
Góczán Gábor, vagyis Oszi,
a ZTE kosárlabda-csapatának
bohém alakja (erre a jelzőre
később visszatérünk – a szerk.).

2019. június 20.
Egy különleges rekordot tart:
az élvonalba került, s az NB Iben bemutatkozott játékosok
közül ő játszotta a legtöbb
mérkőzést a legjobbak között.
Összesen 279 mérkőzésen lépett pályára, 3243 pontot szerzett. Pontgyártásban az akkori
gárdából csak Szücs József
tudta megelőzni, aki 271 találkozón 6304 pontot gyűjtött.
Góczán Gábor 1977-ben
lett a ZTE játékosa.
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Hármunkat keresett meg. Katona Andrást, Jankovics Attilát
és engemet az OSC-ből. Katona Andrissal maradtunk Egerszegen.
– Negyven év telt el a feljutás óta. Nyilván változnak az
érzések az elmúlt évtizedek
alatt, de a lényeg nem. Mi az,
amire ma is szívesen emlékezel?
– Csoda volt a feljutás a
székesfehérvári találkozó után.
Nekem különösen az, hiszen az

Vidám hangulatban… Balról Magyar Attila, Góczán Gábor, Monok István, Halász István, Vágvölgyi Tamás, Nagy József, Lázár Béla, Herényi Jenő egy jubileumi összejövetelen.

Góczán Gábor: – Ugyan fiatal játékos voltam, de nagyon vágytam a sikerre.

Kétszázötvenedik NB I-es találkozója előtt köszönti Simon József szakosztályvezető.

– Hogy kerültél Zalaegerszegre?
– 1977-ben igazoltam Zalaegerszegre, a ZTE-hez. Még a
Zalaegerszegi Építőkkel való
fúzió előtt voltunk.
– Ki hívott a ZTE-hez?
– Novák Gábor, aki később
a klub játékosa lett, majd a
ZTE női csapatának edzője.

érettségi találkozómra mentem
a bajnokavatás után. Dupla
ünnep volt ez számomra.
– A pályán is volt egy rendhagyó „érettségi feladat”, hiszen a székesfehérvári találkozón Halász István, az elsőszámú irányító megsérült…
– „Pecás” kiválásával nehéz
helyzetbe kerültünk. Én még

nagyon fiatal, tapasztalatlan játékos voltam, de úgy gondolom, hogy a katonai szolgálatot
Zalaegerszegen teljesítő körmendi Németh Istvánnal, „Csicsával” igyekeztünk megoldani
a feladatot.
– Most nem a teljes pályafutásodról van szó, hiszen az
1978-79-es évekről beszélgetünk. Hogy emlékszel erre az
időszakra?
– Ugyan fiatal játékos voltam, de nagyon vágytam a sikerre. Az NB I-be való feljutás
elindított egy pályán, ami a
válogatottsághoz, az 1988-as
bajnoki címhez és a kupagyőzelemig vezetett. Ezt soha nem
felejthetem el.
– Vargabetűk jellemezték
pályafutásodat és eddigi életedet. Most ismét visszatértél Zalaegerszegre. Végállomás egykori sikereid városa?
– Itt élek, itt dolgozom, itt
szeretnék megállapodni.
– S mi lesz a kosárlabdával?
– Nem szeretnék elszakadni
a sportágtól. Talán ősztől a

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. július 18-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

ZTE utánpótlásánál is kaphatok
szerepet, de a Ricsillánál sem
lehetetlen, hogy kipróbáljam
átadni a tapasztalataimat a fiataloknak.
– Góczán Gábor, Oszi, vagyis a bohém… Mi jut erről
eszedbe?
– Nem voltam könnyű játékos, de a kosárlabdát nagyon
szerettem, s szeretem ma is. A
nyugtalan évek elmúltak, ideje
megállapodni. Erre törekszem.
Abban a városban, ahol úgy érzem, hogy szerettek a szurkolók.
E.E.
(Folytatjuk)
(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)

www.zalatajkiado.hu
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