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Kányavári sziget,
Kis-Balaton

„Szerződés a zalaegerszegiekkel”

Balról Bali Zoltán kampányfőnök, Balaicz Zoltán, Vigh László
országgyűlési képviselő és Gecse Péter jelenlegi alpolgármester, aki Balaicz Zoltán megválasztása esetén ugyanezt a pozíciót töltené be a következő ciklusban.

Az ellenzéki pártok (inkább
csak pártnak nevezett csoportosulások) mögött álló újságok,
televíziók, rádiók, hírportálok
kedvenc játéka, hogy esélylatolgatásokba bocsátkoznak az
őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban (is). Budapest, mint főváros, természetesen kiemelt célpont, de a megyei jogú városok is fókuszba
kerülnek.
Számba veszik, hogy hol
van esélye a szocliberális-jobbikos csalamádé-kolíciónak pozíciót szereznie, szokás szerint
elrugaszkodva a valóságtól.
(Emlékezzünk csak az EP-választás előtti voksjóslásra, amikor az ellenzéki pártok remélt
mandátumait összegezve több
jött ki, mint amennyi magyar
képviselő Brüsszelbe mehet,

ráadásul a Fidesz-KDNP-nek
egyetlen helye nem volt ezen a
listán.)
Nos, ebben a felsorolásban
nem található Zalaegerszeg.
Még a legvérmesebb ellenzéki
esélyjóslóknak sem jut eszükbe
a zalai megyeszékhelyt említeni. Sem a polgármester-választásnál, sem az önkormányzati
képviselők megválasztásánál.
Nem lepett meg tehát senkit, hogy július ötödikén Zalaegerszegen bejelentették: a
Fidesz-KDNP ismét Balaicz
Zoltánt, a jelenlegi polgármestert indítja az őszi választáson.
Az lepett volna meg mindenkit,
ha más jelöltet állítanak.
Bár szűk három hónap még
hátra van a 2014-2019-es ciklusból, annyi már elmondható,
hogy a lassan mögöttünk ha-

gyott öt esztendő Zalaegerszeg
történetének egyik legsikeresebb időszaka.
S ezt az ellenzéki pártok
önkormányzatban ülő képviselői is tudják. (Azt azért mindenképpen el kell mondani,
hogy 2014-ben Zalaegerszegen
valamennyi egyéni körzetben a
Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Az
ellenzéki képviselők kompenzációs pártlistáról jutottak be a
közgyűlésbe.) Nemcsak ezért
vannak nehéz helyzetben, hanem azért is, mert szereposztásuk szerint nekik bírálniuk
kellene a Fidesz-KDNP többségű városvezetést, de valljuk
meg: erre nincs sok okuk és
alapjuk. Ráadásul mértéktartóbbak, mint az országos politikában szereplő párttársaik,
akik Magyarország költségvetésének sokszorosát teszik teljesíthetetlen ígérgetéseik mögé.
Ha a zalaegerszegi ellenzéki
képviselők (képviselőjelöltek)
ezt tennék, hát kikergetnék őket
a városból a polgárok.
Talán ez is az oka annak,
hogy Zalaegerszeg a kampány

szempontjából (s ezt már többen és többször megfogalmazták) a béke szigete.
A július ötödiki bejelentésnek volt egy szokatlan momentuma. Balaicz Zoltán aláírt egy
dokumentumot, amely a következő címet viselte: „Szerződés
a zalaegerszegiekkel”. Ennek
egyik pontja rögzíti: „Amenynyiben a közzétett választási
program legalább 70 százaléka
nem teljesül, úgy 2024-ben
megköveti a zalaegerszegieket,
s nem indul újra a polgármesteri tisztségért.”
Nos, ilyen vállalást csak az
ír alá, aki született zalaegerszegiként városáért dolgozik
minden energiájával, tudásával,
aki komolyan veszi vállalásán
túl a megyeszékhely valamenynyi polgárát, még akkor is, ha
nem rá szavaz majd októberben.
S azt hiszem, ez is nyomatékosan jelzi, hogy miért nem
táplál vérmes reményeket Zalaegerszegen az ellenzék, s a mögötte álló sajtó.
E.E.

Megszépülve…

Fontos a pontos címzés!
Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha rendezvényre hívják szerkesztőségünket.
Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:
Zalatáj Kiadó szerkesztősége

Fotó: Zalatáj
Lebontották az állványokat, eltűntek a védőhálók Zalaegerszeg
belvárosi képét jelentősen meghatározó két épület elől.
A renoválás után nagyszerű látványt nyújt a Kvártélyház és a
levéltár épületének Széchenyi téri frontja.
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A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó (2.)
1989. július 21-én jelent meg a Zalatáj első száma, ami
nem csak Zalában, hanem az országban is nagy feltűnést keltett. Még benne voltunk az úgynevezett átkosban, a szocializmusban, annak emberarcúnak nevezett változatában, de már
egyre több helyen kapott léket a „vörös hajó”.
Második számunkban, ami augusztus negyedikén jelent
meg, egy országszerte nagy feltűnést keltő eseményről számoltunk be. 1989 július 29-én a zalaegerszegi Ságvári-gimnázium
(ma már Kölcsey-gimnázium – a szerk.) tornatermében került
sor az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) rendkívüli
megyei pártértekezletére.
Több mint 20 órán (!) keresztül tartott a történelmi jelentőségű (nem túlzás) értekezlet, ami gyakorlatilag pártszakadással
ért véget.
Az ülés után így összegezte a Zalatáj a történteket:
„1989. július 30., hajnali 4 óra 25 perc. A Ságvári Gimnázium már üres tornacsarnokában arról meditálunk, hogy a helyszín igazán betöltötte szerepét, vagyis az eltelt több, mint 20
óra alatt alaposan megedzette a küldöttek állóképességét. De
vajon a tűrőképességüket mennyire tette acélossá? Mert nem
akármilyen feladatok várnak rájuk. Olyan egyedülálló helyzet
adódott, amelyre talán nincs is példa az MSZMP eddigi történetében: a hatalmon lévő pártapparátus programja egyetlen
szavazatot sem kapott. Az önmagukat profinak tartó politikusok – akik eddig a hatalmat fémjelezték – ezúttal konkrét
helyzetben megméretve könnyűnek találtattak. Az eddig
langyos állóvízéről, politikai és társadalmi botrányairól hírhedt
(Folytatás a 3. oldalon)

Tudósítás a pártrobbantó pártértekezletről.

A harminc évvel ezelőtti Zalatáj címlapja.

2019. július 18.
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Nyár a mezőn…
Mint minden évszaknak, a
nyárnak is megvannak a maga
szépségei. A hírek többnyire a
kánikuláról, vagy éppen a
nagy károkat okozó viharokról, jégesőkről, felhőszakadásokról, aztán a strandolásról
szólnak, ám érdemes „földhözragadt” dolgokra is figyelni.
Nem tudom ki hogy van
vele, de megnyugtató látvány
lehet például a mező, ahol

százszámra sorakoznak a széna- vagy szalmabálák, az
aranysárgán aratásra csalogató
búzatábla, netán a virágzó
napraforgós, ahol a szorgos
méhek találnak most munkát.
Szóval, a nyári mező is
kínál számos csodálatos látványt, csak nyitott szemmel
kell járnunk. S egy kis időre
visszatérünk a valós világhoz.
(e)

Fotó: MTI

A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó (2.)
(Folytatás a 2. oldalról)
Zala most példát mutatott az egész országnak eme elsöprő
reformgyőzelemmel. Új jelenségekkel is találkozhattunk az
események forgatagában: a pulpituson már megjelentek a
köpönyegforgatók, akik remek érzékkel váltottak sebességet a
pedálon. Megjelent a bátor kritika is letapsolva, belefojtva a
szót a locsogóba, demagógba.
Megérhettük végre: Zala kiugrási kísérlete belüggyé vált.
Fejti György, az MSZMP KB titkára, mint előkelő idegen
kívülről szemlélte az eseményeket. Panyókára vetett zakóban
elmondott sablonbeszéden kívül többre nem méltatta a
pártértekezletet.
Győzött tehát a reformszellem. De vajon elég-e ez a
győzelem, ad-e erőt a reformok gyakorlati megvalósításához.
Mert ha nem, akkor könnyen előfordulhat, hogy a győztes is
veszített.”
(Folytatjuk)

Fejti György mint előkelő idegen kívülről szemlélte az eseményeket.

4

Zalatáj

2019. július 18.

* Múltidézés Flam rajzaival

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

Kalkuláció

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

– Gondold át, mennyivel jobban jövünk ki, ha egy-két féldecivel fűtjük magunkat, mintha a drága gázt égetnénk!
(2006.11.23.)

Ügyeskedők…

• 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!
– Sajnos alighanem be kell jelenteni hozzánk Elvira nénit,
hogy beleessünk a gázkompenzációba…
(2006.12.07.)

Megcsúszott férj

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

www.zalatajkiado.hu

– Csak azt ne mondd, hogy megint a tüntetők miatt kerültél
dugóba!...
(2006.11.09.)

* 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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Négy választókerületben új képviselőjelölt Egerszegen
Balaicz Zoltán polgármester sajtótájékoztatón jelentette
be az őszi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP pártszövetség színeiben induló
önkormányzati képviselőjelölteket.
A 2014-es választáshoz képest négy körzetben van változás Zalaegerszegen. Sümegi
László (01. választókerület),
dr. Tóth László (02. v. k.),
Dékány Endre (03. v. k.) és A képviselőjelöltek kétharmada jelenleg is tagja a közgyűlésnek.

Ellenzéki esélylesés
Sok még a kérdőjel Zalaegerszegen
A Mi Hazánk Mozgalom, illetve a civil frontvonal mögé besáncoló pártok is ismertették elképzeléseiket Zalaegerszegen az
önkormányzati választással kapcsolatban.
A Mi Hazánk Mozgalom önállóan indul az őszi voksoláson.
Polgármesterjelöltje is van Kiss Ferenc (nem azonos az MSZP-s
helyi politikussal, hanem a civilként könyvelőként tevékenykedő,
a választásokat soha ki nem hagyó közismert egerszegi polgár)
személyében. Mindeddig a városi elnökeként működő Kiss Ferenc
helyett Farkas Attila lett a Mi Hazánk Mozgalom zalaegerszegi
elnöke.
Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület (EZE) a hírek szerint önállóan indul a választáson. Dr. Kocsis Gyula elnököt hívtuk ezt
megerősíteni vagy cáfolni, de a vonal megszakadt, ezt követően
pedig már sikertelen volt próbálkozásunk.
Más a helyzet a többi párt esetében. Úgy látszik az országos
ellenzéki recept Zalaegerszegen is kapós. Egy civil szervezet
tartott ugyanis sajtótájékoztatót, mégpedig a Tiéd a Város Egyesület Hartmann Miklós elnök vezetésével. Mögé sorakozott fel a
Demokratikus Koalíció (Keresztes Csaba), az LMP (dr. Paksy
Zoltán), a Jobbik (Benke Richárd), az MSZP (Góra Balázs) és a
Momentum (Horváth Ádám távollétében Fábiánné Szakony Krisztina volt jelen). A felsoroltak egyébként a frissen alakított civil
szervezet elnökségi tagjai is. Lapzártakor még nem tudhatjuk,
hogy ki lesz a polgármesterjelöltük, s a 12 fős választókerületi
listát sem ismerjük.
Egy biztos lapzártakor: Balaicz Zoltán jelenlegi polgármester
kihívója egyelőre Kiss Ferenc, a Mi Hazánk Mozgalom részéről.
E.E.

Sándor Dénes György (07. v.
k.) nem indul, helyettük új
jelöltek mérettetik meg magukat.
1. választókerület (Andráshida, Szenterzsébethegy,
Vorhota): Domján István, 2. v.
k. (Pózva, Ságod, Neszele,
Nekeresd, Kaszaháza, Hatháza): Németh Gábor, 3. v. k.
(Belváros keleti része): dr.
Káldi Dávid, 4. v. k. (Belváros északi része, Ola utca környéke, Kosztolányi tér): Böjte
Sándor Zsolt, 5. v. k. (Páterdomb, Zalabesenyő, Botfa):

Gecse Péter, 6. v. k. (Belváros
nyugati része): Bali Zoltán, 7.
v. k. (Ebergény, Bazita, Landorhegy déli része): Szilasi
Gábor, 8. v. k. (Landorhegy
északi része, Platán sor környéke): Makovecz Tamás, 9.
v. k. (Kertváros keleti része):
Galbavy Zoltán, 10. v. k.
(Kertváros nyugati része):
Bognár Ákos, 11. v. k. (Kertváros déli része): Orosz Ferencné, 12. v. k. (Csács, Bozsok, Berzsenyi út keleti
része): Herkliné Ebedli
Gyöngyi.

„Civil” játékok…
Brüsszelben persze nem
annyira szende szűz a Demokratikus Koalíció, az MSZP, a
Momentum, mint Magyarországon. Ott nem bújnak
mondvacsinált civil szervezetek mögé, hiszen ott vannak
Soros György csapatai az
Európai Unióba beépülve.
Könnyen járható és fogadókész a terep.
Itthon más a helyzet. A
választók döntő többsége elküldte őket. Melegebb éghajlatra… Nem maradt más nekik az önkormányzati választások előtt, mint „itt a civil
szervezet, ott a DK, az MSZP,
a Momentum, stb. játék”. Fő-

ként a civil szervezet, amelynek tagjai közé bújva kampányolnak az ellenzéki politikusok.
Szegény valódi civil szervezetek! Úgy tekintenek
(alaptalanul) most már rájuk
is, mint ezekre a kaméleon,
csalamádé alakulatokra.
Brüsszelben Magyarországot támadják aljas módon,
itthon Magyarország polgárait
nézik hülyének. Civilt játszanak; átlátszóan, tehetségtelenül.
S ezek akarják Magyarországot kormányozni. „Civil” módon.
(e)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Fotó: Zalatáj
A Tiéd a Város Egyesület színeiben mérettetik meg magukat az
ellenzéki pártok képviselői.

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

Böde Dániellel nem találkoztam, nem láttam „élőben” soha,
játékát kizárólag képernyőről ismerhetem. Mégis, ha van alakja
a mai magyar (és nem magyar) futballmezőnynek, akire az ismerősség melegével, jó ízével tudok gondolni, ő az egyértelműen.
Miért lett így, az utóbbi heteket kivéve nem gondolkoztam róla,
ám, hogy a Fradiból való távozásának hírét vettem, elöntött a
róla való beszélhetnék valamiképp.
Erős három hónapja már szóba hoztam őt e lapban, de példálózásként csupán. Arról írtam, hogy miközben a labdarúgás
egyéni sportággá, a személyes érvényesülés terepe lesz egyre inkább, Böde azon ritka holló, aki a játék „isteni” – nem a pénzben
mért egyéni karriert építő – szándékából ma is őriz még valamennyit, s hogy ezt jól érzik az érte szurkolók. Meg arról, miért
nem akart külföldre menni mindenáron. Mert – állítom – tényleg
nem akart, maradt, aki volt, s most hazament oda, ahonnét indult, s én – hozzá hasonló „elmaradott” emberként – úgy gondolom: így van rendjén, azt tette, amit tennie kellett, egy bensőbb
törvény szerint.
Most, írás közben kapom a hírt, hogy kispesti, újpesti s
egyéb (tehát nemcsak fradista) szurkolók Böde elérhetőségét kérik egyre, mert tisztelik, jó szívvel gondolnak reá, s ezt szeretnék
tudatni vele. Ritka az ehhez fogható jelenség a futballvilágban
ma már, s nagyon emlékeztet engem valamire. Arra, amit e
játéknak az eredeti szándék szerint való „isteni” faktoráról próbáltam említeni, aminek értelmében a futball a játék örömének, a
szeretetnek, az identitás, az összetartozás teremtésének alkalma.
Ez a szándék már a versenysport kialakulása idején megbomlott persze, s a történet az „isteni” s az „ördögi” szféra párbajáról szól szimbolikusan azóta is. E „versenyben” a hatvanas
évektől – s még inkább a kilencvenesektől – az „ördögi” (a személyes sikerről beszélő) módi látszik győztesnek lenni, ám itt
van egy ember, akinek lénye üzeni, hogy ne temessük ama másik
szándékot örökre el. Hogy van fülön csíphető remény még, s e
reményt a bármely csapatért szorító igazi szurkoló is érzi
pontosan.
Biztosan így van ez, mert „a Danit” csak szeretni lehet, ez
nyilvánvaló. Mintha egy régi-régi világ példázata lenne ő lényegében. Egy interjúban mondta el, hogy gyermekként kuglibábukat állítgatott pár forintért, hogy focicipőt vehessen aztán,
Amikor olvastam, ifjú korom – ami az övénél jó negyedszázaddal korábbra esett! – világa jelent meg előttem. Kuglipálya az én falumban is volt a kocsma mellett, s bár nem állítgattam bábukat, a felidézett hangulat s a futball szeretetének
áhítatára utaló emlék nagyon ismerős. Biztos, hogy a kicsi Böde
is állandóan játszott volna, ahogy mi a hatvanas-hetvenes évek

Fotó: Facebook
Böde Dánielt nemcsak góljai miatt szereti a közönség.

„Böde ha jön, akkor jön!" Nincs mese….

fordulóján! Ez az emlék elementárisan emberarcú üzenet arról,
ami volt, s ezek szerint nyomokban van is még, s él, élni akar
bennem a remény, hogy nemcsak Madocsa térségében fénylik
föl néhanap.
Esterházy Péternek – ha futballról beszélt – telitalálat volt
szinte minden mondata. Az egyik így szólt körülbelül: a „Vargazoli” egy szó! Ez azt jelenti, megismételhetetlenül egyedi, áhítatot előhívó jelenség, emlékezet. S itt nem a futballtudásról, a
számokkal mérhető teljesítményről van szó okvetlenül. Mert
gondoljuk meg: Albert Flóri két szó, Bene Feri is, a Nyilasi Tibi
meg biztosan! De a „Vargazoli” egy! Gólok, válogatottság ide
vagy oda, ez a „változat” különleges – nem mindenáron a sikerességhez kötődő – dimenziót jelent. Olyasvalamit, ahol ember és közössége egy virtuális, ám mégis valós térben – valami
régi ideára emlékeztetve – összeér, s ezt az emlegetett lény létezésének formájával tökéletesen kifejezi. Többet jelent a név
önmagánál, s ritka lélek, aki eléri ezt.
Nos, „Bödedani” is egy szó nekem, a „Vargazolitól” számítva az egyetlen alighanem, ha a két jelenséget nem érdemes
összehasonlítani – más korban játszottak, s nagyon másképp alakult az életük – akkor is. Vargát világszínvonalú képességekkel
áldotta meg az Úr, Bödét nem, Varga egy nemzetközi élvonalhoz
tartozó csapatban játszott, Böde nem, Varga nyughatatlan
természetként élt, Bödének az otthonlét élménye mindennél
többet jelent. Lényük mégis kifejez valamit, ami – minden
különbözés ellenére – nagyon egy fele mutat. Akkor is, ha Varga
– tán épp zsenije miatt – megosztó személyiség volt, míg Böde
az ellenkezője ennek. Emlékeztetnek valamire, aminek az „egyszavassá” lett névben rejlik a lényege. Bár a klub nemzetközi
rangja visszaesett közben, a Fradihoz kötődött-köthető ideából
mégis mindkettejük lénye-emléke kifejez valami fontosat. Azt,
hogy „egyek vagyunk” az idők végezetéig, ha ide vagy oda vet
az élet bennünket, akkor is, s hogy e szívmélyi tartalom nem a
gólok számán s a megnyert trófeákon méretik elsősorban.
Higgyük el, Bödét nemcsak (többször fontos, emlékezetes!)
góljai miatt szereti a szurkoló – bár ebben sem akármilyen (Albert óta, a „modernebb” korban nála többet a Fradiban csak Nyilasi szerzett) –, hanem azért is, mert a – szerintem – kissé nyakatekert szóval „fradizmusnak” nevezett érzelmi meghatározottság egyik utolsó megtestesítője ő.
Mivel a klubnak csak tisztelője vagyok, de megszállott,
„fanatikus” szurkolója nem, nyugodtan elmondhatom. Zalaiként
szerettem volna, ha a játékos nálunk köt ki valahogy, ám éreztem,
tudtam – ha olyan ember, ahogy lénye sugallja –, erre esélyünk
sem lehet, s nem is csalódtam benne. A Rebrovval való viszonya
nem különösebben érdekel, hogy játszani akar, tökéletesen értem, s
azt is, hogy vágya szűkebb hazájához vonzza egyértelműen.

2019. július 18.
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Szokás mondani: tudták a régi öregek, úgy van rendjén, ha
abból a templomból búcsúztatják az embert, ahol megkeresztelték egykor. Szabó Pált, Tamási Áront, s földimet, a remek
novellista – és Zete-drukker! – cserszegtomaji Szabó Istvánt említeném példaként, de nem akarok ennyire ájtatossá lenni most!
Örvendek csupán, hogy „Bödedani” a törvényt – szimbolikusan
– a szívében őrzi még, s ennek megfelelve cselekszik, ha az idő
a cselekvés alkalmát hozza el.
S még valamit. Róla beszélve a „nép egyszerű fia” fordulatot
sűrűn emlegetik, holott gesztusai, szavai az életszerűségről – a
„normális” létről – tanúskodnak csupán. Akkor is, midőn – Csillag Péter írta meg – szabadkozott, hogy a kerti munkát még az
eső előtt el kell végeznie, s akkor is, amikor legtöbbet idézgetett
fordulatát ejtette ki: „száz kiló vagyok, b…meg!” Egy „buborékfocis” edzés után a „buborékon” pihegve mondta ezt – e fárasztó
játékban a nagyobb súlyú dönti le a többieket rend szerint –,
amikor az „értelmes” riporter sikere titkáról faggatta. Mit mondhatott volna frappánsabbat és igazabbat egyben? Vélem, nincs
száz kiló ő – kilencvenegykettő lehet –, de hát a válaszban a
szituációs őszinteség, a pillanat humora s a személyiség varázsa
derűt fakasztó módon jelent meg egyszerre, és felejthetetlenül.
A Böde-jelenség az, ami a magyar futball '68 – főleg '90
utáni – sorsáról e jelenség hiányára nézvést elmondható. Futballszakmai mutatókon túl, labdarúgásunk azt a tradícióhoz kötődő
mentális-morális kiállását, „közegét” veszítette el ugyanis, ami
az ő hozzáállásában fölvillan még. Olyan folyamat-meghatározó
összetevő, „kovász” ez, aminek hiányában ama reagálási parancsnak – ami '68 majd '90 táján tört reánk – megfelelni nem
lehetett. S – ugye érti mindenki? – nem a tehetség fokáról,
hanem egy mentalitásról van szó itt. Olyan minőségről, ahol az
erő (a velünk lévő erő!), a sugárzó szívjóság, a hűség egy személyben s a közösség erőterében összeér. A régi magyarságban

Fotó: MTI
Szülőfaluja, Madocsa díszpolgára lett. Szeptember 28-án Zalaegerszegen is láthatjuk a ZTE-Paks NB I-es mérkőzésen.

„daliának” hívták ezt, ami az Arany János írta Toldiból ismerős
nekünk. Tudom, nem szakmai érv, mégis mondom: futballunk
annyira óhajtott megújulásához sok-sok „bödedanis” lélek kéne
leginkább talán.
Isten segítsen, Dani, minden utadon, ígérem, ősztől – a ZTEPaks kivételével persze! – a Te régi-új csapatodért is szorítok
majd!
N. Pál József
(A cikk első közlésben a Nemzeti Sport 2019. június 25.-i
számában jelent meg. Szerzője a zalaszentiváni N. Pál József
irodalomtörténész, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
tanít és rendszeresen jelennek meg publicisztikái a sportlapban.
A Zalatáj nemrég riportsorozatot készített vele – a szerk.)

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T U S K Ó M A R Á S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.
A környezet és a közmûvek nem sérülnek,
az eredeti állapotot visszaállítjuk,
a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu
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Udvardy György lett az új veszprémi érsek
Udvardy György pécsi megyés püspököt veszprémi érsekévé nevezte ki Ferenc pápa –
közölte a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK)
titkársága.
Udvardy György 1960. május 14-én született Balassagyarmaton. Teológiai tanulmányait
az Esztergomi Hittudományi
Főiskolán végezte 1980 és
1985 között. 1985. június 15-én
szentelték pappá.
1990-től 1993-ig a Pápai
Magyar Intézet ösztöndíjasaként Rómában tanult, a Pápai
Szalézi Egyetemen szerzett licenciátust. Doktori fokozatot
1997-ben szerzett a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
(PPKE).
1993 és 2003 között hitoktatási felügyelő az EsztergomBudapesti Főegyházmegyében,

1997 és 2004 között a PPKE
Hittudományi Kar levelező
tagozatának tanára, 1998-tól
2004-ig
püspöki
helynök.
2000-től 2011-ig az Esztergomi
Hittudományi Főiskola tanára,
2003-2004-ben plébános Budapest-Erzsébetvárosban.
Udvardy György 2003-tól
2011-ig az Esztergom-budapesti Főegyházmegye érseki
általános helynöke és vagyonkezelője, 2004-től az Országos
Hitoktatási Bizottság elnöke.
Szent II. János Pál pápa
2004. január 24-én nevezte ki
esztergom-budapesti segédpüspökké, 2011. április 9-e óta a
pécsi egyházmegyét vezeti.
Udvardy György a veszprémi érseki székben a főegyházmegyét 1997 óta vezető
Márfi Gyulát követi, aki 2018.
december 17-én töltötte be 75.

Fotó: Magyar Kurír
Ferenc pápa és Udvardy György a kinevezés átnyújtásakor.

életévét és nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét a pápának.
A váltás Zala megyét is
érinti. A Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozó zalai főes-

perességen belül működik a
keszthelyi kerület 18 plébániával és a zalaszentgróti kerület
26 plébániával. (Forrás: MTI,
Zalatáj).

Megújul a „henyehegyi” kápolna
Újra 11 órakor kezdődik az augusztus 20-i szentmise
leg Zalaegerszeg közigazgatási
területén van) Szent István király kápolnánál.
Az évszázados múltra
visszatekintő búcsújáró helyen
található, csodálatos környezetben fekvő kápolna részleges
felújítása is befejeződik az ünnepélyes szertartásra.
Mint azt Szeghy Csaba plébános elmondta lapunknak, egy
sikeres pályázatnak köszönhe-

tően kicserélték az ablakokat,
amelyek harmonikusan illeszkednek a kápolna stílusához.
Lépcsőfeljárót készítenek, a
kápolna belsejében, lábazatánál
és bejáratánál vakolatjavítási,
festési munkákat végeznek.
A felújított kápolna megáldását a szentmise keretében dr.
Takács István érseki kancellár
végzi augusztus huszadikán.
(e.)

Ideje volt az ablakok cseréjének.

Ismét az évtizedeken keresztül megszokott időben,
délelőtt 11 órakor kezdődik az

augusztus huszadiki szentmise
a Kápolna-hegyi (korábban
Pethőhenyéhez tartozott, jelen-

A biztonságos közlekedést segíti majd a lépcső.

2019. július 18.
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Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (6.)
(akkor még tavaszi-őszi rendszerű volt a bajnokság – a
szerk.), így sem tudtunk bentmaradni, pedig még az élmezőnybe tartozó Tungsramot is
megvertük.
– Ha jól emlékszem, együtt
érkeztél a fővárosból Góczán
Gáborral…
– S még Katona András is
velem jött, de ő nem sokáig

– Az NB I-ben viszont nem
játszottál…
– Akkor lépett életbe az a
szabály, hogy NB I-es edző nem
szerepelhet játékosként az élvonalban. S mivel a női együttes
visszakerült az NB I-be, így eldőlt a kérdés az én esetemben.
– Hogyan emlékszel vissza
az NB I-be jutott férfi együttesre?

A sorsdöntő székesfehérvári mérkőzés előtt… Jobbról a harmadik Novák Gábor.

A Testnevelési Főiskola
befejezése után, 1977 nyarán
került Zalaegerszegre a fővárosból Novák Gábor, aki játszott a ZTE NB II-es csapatában, s több évig volt a klub
női
kosárlabda-együttesének
edzője.

– Ki hívott Egerszegre?
– Több nevet is tudok említeni: dr. Szalay Dénesét, dr.
Lackner Edéét és dr. Villányi
Antalét. A női csapatnak mindössze egy győzelme volt akkor,
így az utolsó helyen állt. Hiába
nyertünk ősszel nyolc meccset

Balról az első Monok István.

Novák Gábor több éven keresztül irányította a ZTE női együttesét.

Hölgykoszorúban…

volt Zalaegerszegen. Miközben
a női együttest edzettem, a férfi
csapatba beszálltam játszani.
– Előtte éppen „szüneteltetted” az aktív játékot.
– Tagja voltam az országos
főiskolai-egyetemi bajnokságot
nyert csapatnak, a legeredményesebb játékosa, ennek ellenére nem lettem tagja az Universiadéra utazó magyar válogatottnak. Abbahagytam a játékot.
Elhatároztam, hogy edzősködni
fogok, mégpedig női vonalon.
– Miért éppen ott?
– A magyar női válogatott
akkor az európai élvonalhoz
tartozott, s az olimpiára is kijutott. Nemzetközi szinten is szerettem volna eredményt elérni.
– 1978 dupla sikert hozott a
ZTE-nek. A hölgyek visszakerültek az élvonalba, a férfiak –
abszolút újoncként – NB I-esek
lettek.
– Az utolsó mérkőzéseken
még játszottam az NB II-es
csapatban. A sorsdöntő székesfehérvári találkozóra is jól emlékszem. Meglehetősen furcsa
körülmények között kaptunk ki
a Székesfehérvári Építőktől
77-52-re, de mivel a ZTE
Egerszegen 91-65-re nyert, egy
pont előny megmaradt, így feljutottunk.

– A két egerszegi csapat
közül az Építők volt az erősebb, amit az is bizonyít, hogy
a fúzió után a keretbe csak egykét ZTE játékos került. A két
klub egyesülése után egyértelművé vált, hogy NB I-es férfi
kosárlabda-csapata lesz Zalaegerszegnek.
*
Monok István, a ZTE NB I-be
jutott csapatának centere Miskolcon született, s egy fővárosi
kitérő után érkezett Zalaegerszegre, még az Építőkhöz. Mint
több más játékos, ő is dr. Lackner Ede invitálására választotta
Zalát. Mint azt egy korábbi
beszélgetésünk alkalmával elmondta, a klub vezetői – a ZTE
és az Építők fúziója is ezt
erősítette – mindent elkövettek
azért, hogy NB I-es csapata
legyen a városnak. S így voltak
ezzel a szurkolók is. Felelevenítette azt az esetet, amikor a
Kossuth utcai papírboltba Lázár Bélával betérve az üzletvezető megkérdezte tőlük: „Maguk ugye kosárlabdázók?” Az
igenlő válasz után pedig megjegyezte: „Hála Isten, legalább
végre lesz itt más sport is, nem
csak a foci!”
Monok István szerint érezték a szurkolók szeretetét, s ezt

lelkes és eredményes játékkal
viszonozták.
– Nálunk még nem az anyagiak játszották a főszerepet.
Szerettünk kosárlabdázni! A
sport révén olyan helyekre is
eljuthattam, amikről korábban
csak álmodozhattam. Annak
ellenére remek közösséget alkottunk, hogy sokan és sok
helyről jöttünk Zalaegerszegre.
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Most már bevallhatom, hogy
nem rajongtunk Varga Ferenc
edző kemény módszeréért, hiszen rengeteget kellett edzeni.
A klub gépkocsi előadója
egyszer meghívott bennünket
egy pinceszerre, s itt annyira
felbátorodtunk, hogy elloptuk
Varga Ferenc edzéstervét, s azt
laponként a szél szárnyára bíztuk. Mint utólag kiderült, ter-

Az egyik jubileumi összejövetelen dr. Szalay Dénessel (balról)
és Varga Ferenccel (középen).

A 20 éves évfordulón…

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. augusztus 15-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

mészetesen az edzőnknek volt
igaza, a kemény munkát követő
sikerek őt igazolták.
Monok István visszavonulása után úgy tűnt, hogy két fia
követi majd a pályán. Minap
erre rákérdezve elmondta, hogy
nagyobbik gyermeke végül
nem lett profi kosárlabdázó, de
amatőrként még ma is szerepel
a városi bajnokságban. A kisebbik fiát az úszás elcsábította a
kosárlabda-pályától, 18 éves
koráig versenyszerűen űzte ezt
a sportágat.
Hogy negyven év után
visszagondolva mi volt annak
az időszaknak a legfontosabb
üzenete Monok István számára? Ezt így fogalmazta meg:
– A sport a becsületes magatartásra tanított, valamint
megajándékozott azzal, hogy
egy jó közösséghez tartozom. S
miután ez a csapat sikeres is
volt, a közönség szerette. S ezt
a szeretetet most is érzem
Zalaegerszegen. Ezeket az érzéseket igyekeztem átadni a
fiaimnak, s azt hiszem ez sikerült is.

00

00

www.zalatajkiado.hu

Kötődés az egykori klubhoz... Természetesen ez is szóba került, amikor beszélgettünk.
– Négy műszakban dolgozom a MOL egerszegi finomítójában, s többnyire egybeesnek a mérkőzések időpontjai a
munkabeosztásommal. A 40
éves jubileumi köszöntésen
természetesen ott voltam februárban a sportcsarnokban, s
utána egy nagyszerű mérkőzést
is láthattunk. A Falco elleni
siker után még nem gondolhattuk, hogy éppen az idei bajnok legyőzése koronázza meg a
jubileumi ünnepséget. S ha már
a fiaimról esett szó, megemlíteném az unokámat is, akit
egyre jobban érdekel a kosárlabda. Meg kellett tanítanom a
szabályokra, labdát, felszerelést
kapott, többször is gyakorlunk
a pályán. Ez reménnyel tölt el,
talán kosárlabdázó lesz belőle.
E.E.
(Folytatjuk)
(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
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E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó
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Major Veronika Európa-bajnok
Hazai pályán is bizonyított

Major Veronika (középen) kitűnő formában versenyez.

Major Veronika nyerte július 14-én a 40 vegyes versenyszámot a gyenesdiási 50
méteres futócéllövő Európabajnokságon.
A zalai sportlövő már a
szombati nap után élen állt 191
körrel (97, 94) néggyel megelőzve a második német Daniela Vogelbachert. A keszthelyi versenyzőnek vasárnap
sem remegett meg a keze, a
második húsz lövés (95, 94)
során sem tudták megelőzni. A
380 körös teljesítménnyel biz-

tosan lett aranyérmes, második
helyen az ukrán Galina Avramenko zárt 377 körrel, míg a
harmadikon az orosz Irina
Izmalkova 375-tel. A másik két
magyar induló közül, Körtvélyessy Gabriella 359 körrel
7., Bedekovich Viktória 317
körrel 13. lett.
„Reggel úgy keltem, hogy
éreztem, jól fog menni a lövészet. Nagyon koncentráltam
már a szólításom előtt is, mert
akartam ezt a sikert. Az utolsó
nyolcast leszámítva elégedett

vagyok a mai eredményemmel
is. Szerencsére ez már nem befolyásolta a versenyt” – mondta
a győztes. „Örülök a 380 körös
teljesítménynek és a sporttörténelmi aranyéremnek is, hiszen
korábban a nőknek ebben a
szakágban, 50 méteren nem
rendeztek kontinensviadalt”.
Az eredmény egyébként új
Európa-csúcs. Major elárulta,
rövid pihenőt tart, majd elkezdi
a felkészülést pisztollyal az
augusztusi, riói világkupára és
a szeptemberi 25 méteres
Európa-bajnokságra.
„Kell-e annál nagyobb
öröm, mint amikor egy sportoló
a saját környezetében, a saját
lőterén lesz Európa-bajnok?!
Ráadásul csak nehezítette a

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

dolgát, hogy két napig lőtték a
40 vegyest, amelyben az első
nap után már magabiztosan
vezetett. Versenyzői klasszisát
mutatja, hogy mentálisan is kiválóan megoldotta ezt a helyzetet. Egy hazai rendezésű világversenynél mindig nagyon
fontos, hogy legyen hazai
érem, aranyérem, most ez is
teljesült” – jelentette ki Győrik
Csaba szövetségi kapitány.
Keczeli Zoltán tanítványa
egyébként szerzett két bronzérmet csapatban és a 30 + 30
lövéses versenyszámban hatodik lett egyéniben. Major Veronika – mint ismeretes – már
olimpiai kvótát szerzett a sportpisztolyos számban. (Forrás:
MTI, Zalatáj)

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

Ha elolvasta, adja tovább!
Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

www.zalatajkiado.hu

