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Balatongyörök,
panoráma a Szépkilátóról

István, a király…
– avagy egy rockopera, amely elindította a lavinát
Államalapító nagy királyunk, Szent István kultuszát a
létező szocializmus éveiben a
hivatalos kultúrpolitika minden
eszközzel igyekezett kitörölni
az országlakók emlékezetéből.
Tiltással, elhallgatással, a nevéhez kapcsolódó ünnepek elsorvasztásával (pl. Szent Jobbkörmenet) próbálták csökkenteni a keresztény magyar állam
megalapítójának mai napig elévülhetetlen érdemeit.

hetően alig-alig tudtak valamit
államalapítónk múlhatatlan érdemeiről. Szörényi szárnyaló
zenéje, Bródy veretes versei
(Boldizsár Miklós alapművét
felhasználva – a szerk.) milliók
szívét érintették meg a rockopera diadalútjának köszönhetően, s a zenemű alighanem az
egyik „klopfoló” volt a rendszer puhításának folyamatában.
A rockopera bemutatója
utáni hatodik évben, 1989-ben

2003 júliusában Erdélyben, Csíksomlyón több mint 300 ezren
látták az István, a királyt.

A Szent Korona és kellékei…

1983 augusztusában aztán
történt valami, amiről akkor
még senki, maga Aczél György,
a kádári éra teljhatalmú kultuszminisztere sem tudta, hogy
milyen lavinát indít el. A fenti időben került bemutatásra
Szörényi Levente és Bródy
János rockoperája, az István, a
király a városligeti szánkózódombon.
A ma már külön utakat járó
szerzőpáros minden bizonnyal
legjelentősebb műve megfogható közelségbe hozta István
király személyét mindazok számára, akik a Kádár-rendszer
történelemtanításának köszön-

bekövetkezett a rendszerváltás,
s vele polgárjogot nyert István
kultuszának újraélesztése is.
Újra ünnepelte őt a hivatalos
Magyarország augusztus 20-án.
Újra szentként tisztelhettük államalapítónkat, újraszerveződtek a Szent István-napi körmenetek, kijöhetett templomi óvóhelyéről a Szent Jobb, újra
Szent Koronának nevezték István uralkodói jelvényét.
Mindazok, akikkel évtizedeken át inkább csak az alkotmányt és az új kenyeret ünnepeltették, találkozhattak a számukra új fogalmakkal. Találkozhattak azzal a szellemiség-

A Szent Jobb…

gel, ami néha talán sokak számára eltúlzott külsőségekben
jelent meg, de demonstratív
módon közvetítette, tette kéz-

zelfoghatóvá azt az örökséget,
amit I. István, Szent István, a
király hagyott ránk.
f.l.

www.zalatajkiado.hu
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Pártelnökök civilben
Nyolc ellenzéki jelölt még kerestetik Egerszegen
A Gyurcsány Ferenc vezette
Demokratikus Koalíció Budapesten dolgozó zalaegerszegi
elnöke lett a civil szervezet
mögé bújt ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltje.
Vajúdtak a hegyek és egeret
szültek – bizonyára mindenki
ismeri ezt a régi mondást. Pontosan ezt mutatta be bohózat
formájában a zalaegerszegi ellenzék roncskoalíciója is.
Azt már tudjuk egy ideje,
hogy az egyre népszerűtlenebb
ellenzéki pártok Zalaegerszegen már nem mernek a saját
nevükön indulni, helyette egy
frissen alakított egyesület neve
mögé bújnak az októberi önkormányzati választáson.

De a zalai megyeszékhelyen élőket nem lehet megtéveszteni, hiszen az új civil
szervezet megalakítását pártvezetők jelentették be, a Demokratikus Koalíció (DK), az MSZP,
a Jobbik, az LMP és a Momentum helyi elnökei. Már
akkor is felmerült, mitől lenne
ez a tömörülés civil? (Egyébként a sajtótájékoztató meghívóján Közösségi Házként szerepel a helyszín. Így eléggé
civil és semleges – a szerk.)
Két hónapon keresztül folyton arról lehetett hallani a városban, hogy az ellenzék egy
szakmailag felkészült, független, civil polgármesterjelöltet
fog hamarosan bemutatni. Tel-

A csoportképen balról jobbra: dr. Paksy Zoltán, Benke Richárd,
Hartmann Miklós (az egyesület elnöke), Keresztes Csaba polgármesterjelölt, Góra Balázs.

tek a napok, a hetek, és egyre
kínosabbá vált a bejelentés
elmaradása.
Végül augusztus 2-re összehívták a civil szervezet sajtótájékoztatóját az MSZP székházba (úgy látszik, rájöttek,
hogy felesleges eljátszani a
függetlent), és bejelentették,
hogy megtalálták az oly sokáig
keresett, ideális, független, civil szakembert a polgármesterjelölti posztra, aki nem más,
mint Keresztes Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) zalaegerszegi elnöke, a DK korábbi
(leszerepelt) országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltje.
Persze így már érthető Keresztes Csaba egy korábbi Facebook bejegyzése, amikor
arról érdeklődtek nála, hogy
vajon lesz-e olyan ellenzéki
jelölt, aki fel tudja venni a versenyt Balaicz Zoltán jelenlegi
polgármesterrel. Keresztes Csaba erre annyit válaszolt néhány
héttel ezelőtt: „Nagyon jó jelöltünk lesz. Meg fog felelni az
elvárásoknak.” Nos, szerénytelenséggel semmiképpen sem
vádolható!
Egyébként megvan a bája
annak, amikor Benke Richárd,
a Jobbik zalaegerszegi elnöke
ott ül az MSZP székházban,

ahol bejelentik, hogy az ellenzéki pártok, így a Jobbik közös
polgármesterjelöltje a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció helyi elnöke. A
régi Jobbikosok reakcióit inkább nem idézzük…
Zalaegerszegen egyébként
12 önkormányzati képviselői
körzet van. A sajtótájékoztatón
az egyesült ellenzék összesen 4
körzetben tudta bemutatni képviselőjelöltjeit, a többi 8 még
nincs meg, az hangzott el, hogy
talán augusztus 23-án majd
őket is bemutatják.
Szintén érdekes mozzanat
volt, amikor az álcivil szervezet
elnöke bemutatta az egyesület
négy képviselőjelöltjét:
– Keresztes Csabát, a DK
zalaegerszegi elnökét
– Góra Balázst, az MSZP
zalaegerszegi elnökét
– Benke Richárdot, a Jobbik zalaegerszegi elnökét
– és dr. Paksy Zoltánt, az
LMP zalaegerszegi elnökét.
Valószínűleg ők lesznek
majd a „civilek” listáján az első, befutó helyeken, felosztva
egymás között a lehetőséget,
így biztosítva újabb öt évre a
listás képviselői tiszteletdíjas
túlélést.
z.t.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó (3.)
A harminc évvel ezelőtt
indított lap már az első hetekben olyan témákkal foglalkozott, amik korábban tabunak
számítottak. Beszámolt például
az MSZMP zalai „robbantásával” zárult megyei pártértekezletről.
Aztán ott volt a küszöbön
Zala megye 2. számú választókerületében az időközi választás. Varga Gyula (az MSZMP
Zala megyei első titkára), majd
Szabó János (a Hazafias Népfront helyi vezetője) lemondása
miatt került sor voksolásra. A
választás előtt a Zalatáj felidézte: az 1985-ös országgyűlési,
úgynevezett „ceruzás” szavazás
után felvetődött a csalás gyanúja. Hogy mi is történt valójában, azt ma már lehetetlen
kideríteni, hiszen a választási
nyomtatványokat 1985 augusztus 8-án bezúzták. Egy azonban
tény, s ezt a választási bizottság
egyik tagja a Zalatáj korabeli
cikkében megerősítette: „Két-

ségtelen, hogy a ceruzás szavazás – annak ellenére, hogy
szabályos – nem helyes egy
ilyen jelentős eseménynél.”
A változást akaró erők meglehetősen nagy ellenszélben
vágtak neki a kampánynak. A
választások előtt megjelent cikkében így összegezte tapasztalatait a Zalatáj 1989 szeptember hatodiki számában Ekler
Elemér főszerkesztő:
„A jelölőgyűlések történései, tapasztalatai azt mutatták,
hogy az emberek félreteszik
passzivitásukat, kilépnek a rezignációból, ha nem szavazógépnek, hanem szabad választópolgároknak tekintik őket.
Magyarország – így szűkebb
pátriánk, Zala megye is – egy
kísérleti politikai műhely jelenleg. Egy olyan műhely, amelyben a régi, elavult, fejlődésre
képtelen »technológia« csatázik az európai »csúcstechnológiát« áhító ellenzékkel és
reformerővel.

Farkas László, kiváló karikaturistánk fantáziáját is megmozgatta az 1985-ös választási csalás gyanúja.

Hogy mi tarthatja sportszerű mederben ezt a küzdelmet?
A demokrácia. De lehet-e
demokráciát várni abban az
országban, amelyben – kisebb-nagyobb megszakításokkal – ez évszázadok óta
hiánycikk?

A demokrácia akkor van
jelen, ha nem érezzük hiányát.
Olyan életelem, mint a tiszta víz
és a levegő. Az a közeg, amibe
beleszületik az ember. Igaz,
egyszer meg is kell teremteni.
Most itt lenne erre a lehetőség!”
(Folytatjuk)

A rendszerváltás hajnalán természetesen megjelentek a köpönyegforgatók. Erről jelent meg 1989 szeptember elsején a jegyzet a
Zalatájban.
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Reform-mese

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

… és akkor lóhalálában jöttek a biztosítók, hogy engem és a
göthös öregapátokat beszervezzenek a rendszerbe…
(2008.01.17.)

2008: A nyugodt építkezés éve

• 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!
– Na, most már tényleg nincs miért kapkodni!...
(2008.01.17.)

„Álomkórház”

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

– Buli ez a reform nekünk, tulajdonképpen csak a nyavalyás
betegek meg az orvosok zavarnak be egy kicsit…
(2008.01.31.)
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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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Évtizedek óta nem tapasztalt fejlesztések
Beszédes adatok a megyeszékhelyről

Fotó: Zalatáj
227 millió forintos ráfordítással teljesen megújult az Arany János utca.

Az egyik legnagyobb kihívás, amivel a 2014-ben hivatalba lépett városvezetés és közgyűlés Zalaegerszegen szembenézett, az az utak, járdák
állapota, a parkolók száma volt.
A probléma különösen
amiatt lett szembetűnő, mert
minden eddiginél több gépjármű mozog a városban. A megyeszékhelyen összesen 26
ezer háztartás van (közel 60
ezer lakó). A 26 ezer háztartásra 1998-ban 15.611, 2008ban 26.623, 2018-ban pedig
33.427 gépjármű jutott. 1998ban a 26 ezerből 10 ezer olyan
háztartás volt, ahol nem volt
autó (helyette tömegközlekedést használtak). 20 évvel később, 2018-ban a 26 ezer háztartásra már 33 ezer autó jutott,
vagyis van 7 ezer olyan háztartás, ahol két (vagy akár három) autó is rendelkezésre áll a
családban.
A közgyűlés egyhangúlag
fogadta el, hogy a 2019-es év
végéig el kell készíteni a város
középtávú (15 éves) út és járda

felújítási és fejlesztési koncepcióját. Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan nagy mértékű,
hogy annak üzemeltetése is
jelentős terhet ró az önkormányzatra, a felújításokat pedig nagyobb számban csak és
kizárólag külső, állami forrásból lehet megvalósítani.
A város teljes területe
102,4 km2. Az önkormányzati
közterületen lévő összes zöldfelület nagysága 1,5 millió m2.
Zalaegerszegen összesen 542
névvel rendelkező útszakasz
(út, utca, tér, parkoló) van a
belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez
összesen 869 önkormányzati
út. A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belterületen és 305 km külterületen). Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége kelet-nyugati irányban
528 km. A járdák és gyalogutak
hossza 225 km. Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit

Zrt. kezelésében lévő zalaegerszegi utak hossza további 78 km.
Az útburkolatok jelentős
része alatt különböző közművek húzódnak. A városi közműhálózat, illetve az út- és járdahálózat megújításának forrásigénye összesen kb. 55 milliárd
forint. Zalaegerszeg közúthálózatának fejlesztéséhez elengedhetetlen új létesítmények megvalósítása is, mely nagyberuházások további kb. 15 milliárd
forint nagyságrendű forrást
igényelnek. Az Európai Unió
városi utak, járdák felújítását,
aszfaltozását a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban nem támogatja, és a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban sem fogja,
azaz EU-s forrásokkal nem
számolhat a város, csak saját
önkormányzati forrásokkal és
esetleges állami pályázatokkal,
támogatásokkal.
A 2014-2019-es ciklusban
minden korábbinál több forráshoz jutott Zalaegerszeg új útszakaszok építésére és a meglévők felújítására. Sikerült 1,7
milliárd forint kormányzati tá-

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

mogatást szerezni a helyi utak
és terek felújítására az egyes
városrészekben, az arányos városfejlesztés jegyében, közel 30
helyszínen. Már három intelligens gyalogátkelő rendszer,
vagyis „okos zebra” segíti a
biztonságos átkelést.
Összességében ebben a ciklusban közel 6 milliárd forint
állami forrást sikerült megszerezni különböző zalaegerszegi
projektekre, és emellett 1 milliárd forint (5 esztendő alatt évi
200 millió forint) önkormányzati forrást is az utakra, járdákra, parkolókra fordítottak.
Erre évtizedek óta nem volt
példa.
Az új kerékpárutak szükségességéről szintén évtizedekig
lehetett hallani. Ebben a ciklusban a beszéd helyett a cselekvés ideje érkezett el. 2017-ben
készült el a helyi kerékpáros
szervezetek és egyesületek bevonásával a város kerékpáros
hálózati terve. Hat szakaszon
összesen 25 km új kerékpárút
építése valósul meg a következő években.

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

www.zalatajkiado.hu
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Zala reménye
A Csik Ferenc Olimpiai
Baráti Kör vendégeként szívmelengető tapasztalatnak lettem részese a tavasszal Keszthelyen. Az összejövetel meghívottja volt Major Veronika friss
olimpiai kvótás, felnőtt Ebbronzérmes helyi sportlövő, aki
nem sokat beszélt, de amit
mondott, annak minden pillanata „ült”. Mértéktartóan, a
méltóság és a derű együttállásával szólt a sugárzóan szép
ifjú hölgy, se „tanultság”, se
modorosság nem tűnt át a
szavain. Akkor sem, midőn az
est után szűkebb körben társa-

a többszörös Európa-bajnok és
világbajnoki érmes Keczeli
Zoltánt is – ugyanakkor.
Sosem ültem élvonalbeli
sportlövő közelében eddig, s
nem is váltottam szót közülük
senkivel. Tudtam, tudni véltem,
hogy e sportolók fegyelmezett,
„nyugodt emberek”, s derűsek
általában – a velük, Hammerl
Lászlóval, Varga Károllyal,
Igaly Dianával készült beszélgetések is ezt sugallták –, ám e
minőség valóságát érezni fölemelő volt nekem. Elhiszem
persze, hogy e sport klasszisainak némelyike izgága is tud

Szelíd, ám rendíthetetlen nyugalmat sugároz.

Fiatal kora ellenére már sok érmet szerzett világversenyeken.

logtunk, vele, edzőjével, Iglódi
Endre házigazdával s még néhány emberrel az asztal körül.
Mit mondjak: elbűvölő természetességgel viselkedett. Illetve: nem „viselkedett”, létezett,
jelen volt inkább, ahogy a fák,
virágok vannak jelen spontán
egyértelműséggel életünkben.
Vigasztaló volt látni-hallani őt,
s nála „beszédesebb” edzőjét –

lenni, ha nem lőállásban van
éppen, de úgy érzem, a lövészet
és a nyugalom összetartozik,
ám a sportág nevel-e nyugodttá
vagy az eleve nyugodtnak született emberből lesz-e jó lövő
kezdetű vitát nem kívánom
eldönteni. Abban vagyok biztos
csupán, hogy ama békességre
való képesség, amiről János
apostol írt levelében („békesség

A „belső béke” a sportember köznapi lényén is tetten érhető.

legyen veletek”), a lövő személyiségének része kell, hogy
legyen, s hogy e „belső béke” a
sportember köznapi lényén is
tetten érhető.
Ellentmondásos lehet, hogy
a lövészet természetünk ösztönszférájára hajaz – abból nőtt
ki? – eredetileg. A leterítés, a
másik lényen vett győzelem
akarásából, aminek sporttá válása az atavisztikusan gyilkos
ösztön humanizálását jelenti.
Ahol a célzó képesség tökélye
épp a „megtehetném, de nem
teszem meg” gesztusával embervoltunk lehetséges formájáról ad hírt nekünk, s nem a
nyertessé lenni mindenáron való létezési mód kivagyiságáról.
A lőni – és persze vívni! –
tudás nemesi erénynek számított egykor, ám e forma szervezeti keretekbe szorítása – a
lövészegyletek alapítása – a
polgári törekvések kísérője lett
hazánkban is. Így benne a nemesi és a polgári értékek kívánatos, de a magyar történelemben meg nem valósult harmóniájának lehetséges – sportbéli – példázatára láthatunk. Jó
lövőnek lenni ezen értékek demonstrációja is tehát, egy jellemet és szellemet nemesítő magatartás alkalma, a győzelem és
a vereség tanulásának, kezelésének etalonja. Könnyező nyertest vagy összeomló vesztes
versenyzőt láttam már, de önmagából kivetkezetten őrjöngő
győztesre vagy kudarcot vallott, aztán hisztériába kezdő
sportlövőre nem emlékszem!
Nem véletlen, hogy e sport
olimpiai históriája legendákban
bővelkedik. Öt ötszörös bajnokot számlál az idő például, a
legidősebb
aranyérmest
–
Oscar Swahn svéd versenyző
64 évesen nyert 1912-ben, és
72 esztendősen még ezüstöt
szerzett! – is a lövészet adta, s
bár „nézettségnövelő” versenynek aligha nevezhető, jogát a
műsoron nem kérdőjelezték
meg (a zavaros 1904-es és a
'28-as játékokon maradt ki
csupán). Mi 1908-tól – a politika hozta '20-as és '84-es
tiltást kivéve – mindig megjelentünk, s az eredményeink-

kel sem kell szégyenkeznünk. 7
aranyat, 3 ezüstöt, 7 bronzot
lőttünk összesen eddig, ez
bővebb is lehetett volna, de így
adta a sors, s ez ellen – az
eredmény mérhető, ha tizedmillimétereken múlhat a dolog,
akkor is! – nincs apelláta.
„Elcsalt” magyar aranyra,
éremre – ellentétben a vívással,
Somfay Elemér „24-es ötpróbájával és egyebekkel – senki
sem emlékezik. Barát-Lemberkovits Antal '32-ben buta módon elvesztett aranyát (vezetett,
s a mellette hasaló ellenfél táblájába lőtt tízest, így lett tizennyolcadik) emlegethetjük a
„magyar fátum” szimbólumaként is akár, de jobb, ha tudjuk
amennyit teljesítettünk, annyiért
kaptunk – vagy nem kaptunk –
jutalmat rend szerint. A valóság
a fantáziálásnál mindig erősebb: a lőlap nem hazudik.
Bevallom: Takács Károly, kétszeres bajnokunk legendája –
miszerint győzelmi nyilatkozatát Londonban s Helsinkiben is
előre megírta volna – a versenyzői magatartás öntudatára
nézvést például nem is igazán
kedves nekem, Hammerl László hozzáállását ellenben méltóságteljesnek – e sportág kihordta minőség sűrítményének
– gondolom. Ellenfelével azonos – nem mértek tizedeket
még! – 1964-es eredményével,
jobb utolsó tíz lövésével nyert
aranyat, rá négy évre meg
ugyanígy veszítette el. Ma nekem, holnap neked, ahogy a
latin mondta, így van ez tehát,
aminek emberformáló tapasztalatát józan ésszel és jellemmel
csak elfogadni lehet.
Hiszem, olimpiai bajnokká
lenni lövészetben a legnehezebb feladatok közé tartozik.
Mert a magas fokú tehetségnek,
a szellemi, fizikai készenlétnek,
az adott napra kiszabott kegyelmi állapotnak oly elementáris
együttállása kell hozzá, ami
nem biztos, hogy tökéletes
szakmai felkészültséggel is
elérhető-megtalálható. Csak az
általam belátható utóbbi évtizedekből tucatnyi (vagy több?)
világversenyeket nyerő magyar
lövészt említhetnék, akiknek
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tudásában az olimpiai arany is
„benne volt”. Emlékszem, Joó
Éva vagy Sidi Péter diadalát
minden olimpia előtt „megjósoltam” – reményként? – magamnak, aztán egyikőjüknek
sem sikerült. Még érem sem,
noha világklasszisok ők is egyértelműen. Ráadásul bajnokaink egy része – Hammerl
vagy Varga Károly például –
semmi jelentős eredményt nem
ért el a játékokon kívül (Hammerl csapatbronzot nyert vb-n
és Eb-n), Igaly Diána a kivétel,
ő világ- és kontinensbajnokként
tökéletes pályát bejárva ért
célba, s remélem, modellt adott
az utána jövőknek ezzel.
Nos, tendenciák, históriai
tanulságok ide vagy oda, Major
Veronika nemcsak a világ
legjobbjai közt tartatik számon
sport- és légpisztolyban, felnőtt
Európa-bajnok is lett július 14én a Keszthely melletti lőtéren,
Gyenesdiáson, ahol tíz éve lőni
kezdett, olyan számban, ami az
olimpiára figyelve nem is kéne,

Major Veronikán a fegyelmet, s az Istentől való szelíd,
ám rendíthetetlen nyugalmat
véltem látni azon a tavaszi találkozáson, s ennek örvendek,
amíg élek. Nem hinném, hogy
terhet teszek reá – olimpiai bajnok akar lenni, ezt Ő maga jelentette ki! –, merthogy lénye
az Életben való reményt testálja reánk, abban biztos vagyok.
Bajnokká lesz-e Tokióban
vagy egy későbbi játékokon –
ideje van rá! –, nem tudom, de
hogy képes lehet e bravúrra,
állítani merem. Amit eredményeiről tudok, ahogy láttam,
hallottam őt, az mind-mind e
csoda lehetőségéről vall nekem, ami meg ezen felül van,
arra nézvést „ama végső bíró”
kezében vagyunk.
S van önző szempontom is
persze. Zala megyének nincs
még olimpiai bajnoka. Mező
Ferenc zalai eredetileg, ám a
győzelemkor a fővárosban élt
már. Csik Ferencet zalainak
érezzük, de Kaposváron szüle-

Fotó: archív és Dróth Kristóf
Edzőivel a gyenesdiási Európa-bajnokságon.

hogy fontos legyen még neki!
Ám ha a futócéllövő Eb-t a
szülőváros tövében rendezik,
ép, patrióta lélek az alkalmat
nem hagyhatja ki!
Nézem e lányt a fotókon,
hallgatom a nyilatkozatait, a
személyes találkozásra emlékszem, s ámulok rendületlenül.
Nem tudom, ennyire önazonos,
„egyben lévő” embert láttam-e
valaha rajta kívül. S ami –
nekem, az adatok megszállottjának – igazán beszédes: célként nem az érmeket, hanem a
világ- és Európa-csúcsokat említi rendre, mert tudja: győzni
önmagunkon kell mindenekelőtt, hisz a diadal – ha lesz –
csak ennek következménye lehet. Lőni kell tehát, jól, jobban,
mint tegnap, aztán látjuk majd,
teljesítményünk mire elegendő!

tett, s a BEAC-ban úszott '36ban is. A szintén egerszegi
Portisch Lajos '78-ban a sakkolimpián csapatban aranyérmes
lett, de az MTK-ból, s ugye, az
a sportág nincs az ötkarikás
játékok műsorán. Kéne egy
„teljesen” zalai bajnok végre
nekünk. Lesz-e? Major Veronika hozzáállásán nem múlik, ez
bizonyos!
N. Pál József
(A cikk első közlésben a
Nemzeti Sport 2019. július 27.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.)
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A magyar észjárásról (2.)
Szótan
Nyelvtankönyveinkben
a
hangtant a szótan, majd a mondattan követte. Ennek alapján
rögzült bennünk az a tudat,
hogy a hang után a szó következik. Ezt az elemzések is alátámasztották. Így: a gyökerezik
szót elemeire bontva megállapítottuk, hogy a szótő a gyökér,
amelyhez a -z képző és az -ik
rag kapcsolódik. Állításunk
pontatlan volt, hiszen gyökből
képzett szóval álltunk szemben.
Nem ártana, ha tankönyveinkben parányi helyet szorítanánk
a gyöktannak legalább a szótan
elején.
Ha a gyök szót halljuk, két
mellőzött
nyelvészóriásunk,
Czuczor Gergely és Fogarasi
János neve jut eszünkbe. A
mindmáig legnagyobb magyar
szótárból szerezhetjük meg a
legpontosabban a gyökök világáról szóló ismereteinket.
Eszerint a gyök a hang és a szó
közti egy-két-három elemből
álló bonthatatlan nyelvi egység.
A következőkben Czuczoréktól idézünk:
„a, távolra mutató, pl. ott
van a,! oda menj a,! ahol a,! az
a, úgy a, …”
„id, (1) vékonyhangú i-vel,
mely ü-vel váltakozik: idő,
üdő, idős, időz.
id, (2) vékh. i-vel, mely ü-re
nem változik: ideg, ideges, idegen,
idegenít, idegenül, idegesség.
id, (3) vékh. i-vel, mely ü-re
változik: idv, (üdv), idvez, idves, idvesség, ide, idül, idnap.
id, (4) vastagh. i-vel: idom,
idomos, idomít, idomul, idomtalan.”
Három hangú gyököket alkossunk mi magunk pl. a t és a
p segítségével! Sokat lehet,
csak az - u,- ú, - ü, - ű hangzókkal nem megy (pl. tapad, tapint,

tapod, tapogat, tapos, …). Így
jönnek létre a szóbokrok és
belőlük a szavak világa.
Itt jegyezzük meg, hogy a
gyöktan nyelvtanba illesztése
azért is szerencsés lenne, mert
a tanulókat egyebek mellett
gyűjtésre késztethetné, versenghetnének, az agytevékenységük fejlődhetne, a szókincsük
gazdagodna …
Kényszerű zárásként: Czuczor
és Fogarasi párját ritkító munkával az élvonalbeli magyar
szókincset mintegy 2300 gyökre vezette vissza …
A szófajok rendszere
A dolgozatíró a következő
rendszer szerint látná célszerűnek tárgyalni ezt a részt:
Az ige, a főnévi igenév, az
igekötő
A névelő
A névszók: a főnév
A melléknév, a melléknévi
igenév
a számnév
a névmás
A névutó
A határozószó, a határozói
igenév
A kötőszó
A módosítószó
Az indulatszó
A felsorolt szófajok közül a
vezérszerep kétségtelenül az
igéé és a főnévé. A másik megjegyzés: tán e kettőben tudjuk
bizonyítani leginkább észjárásunk verhetetlenségét …
Az ige, a főnévi igenév, az
igekötő
Nézzük meg, mennyire egyszerű a rendszerünk!
Először is: a létezés, de főleg a mozgás világának kifejezésére van három módunk:
kijelentő, felszólító és feltételes. A módokon belül három
idő, kétféle ragozás (alanyi,

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

Czuczor Gergely

Fogarasi János

tárgyas és csak egyes számú
ikes ragozás). Két segédige
(fog, volna), a személyragok és
egy jel (j). Talán egy hiányos
ragozású ige két alakja: (nincs,
nincsenek). Ennyi! A teljes magyar igeragozási rendszer áttekintésére két oldal elegendő.
Ezzel szemben bonyolultságban vezet a francia és az
angol, majd a németet követi az
orosz. Igeidők tobzódása, végződések tömkelege, összetett
alakok, módbeli változatok, kötőmód, műveltető és szenvedő
szerkezetek, függő beszéd, igeidők egyeztetése, rendhagyó
igék, segédigék, erős-gyengevegyes igék, folyamatos-befejezett igék, mozgást jelentő
igék. Nekünk ezek fölöslegesek
az egyszerűségre törekvésünk
miatt.
A főnévi igenév igéhez társítása megokolható azzal, hogy
egyrészt abból képezzük, másrészt vele áll jelentéstani szempontból a legszorosabb kapcsolatban. A magyar észjárású számára felfoghatatlan, hogy egy
ennyire egyszerű szófaj miért
kap két-három végződést, legalábbis ha Európa négy alapnyelvét vesszük figyelembe. A
kivétel nélküli -ni, számunkra
tökéletesen megfelel.

Az igekötő
Egyszerű, de végtelen jelentéstartalmú társszófaj.
A névelő
A névszóink előtt álló szófaj (innen az elnevezés).
A nagy európai nyelvek
közt a legegyszerűbb helyzetben az orosz van, ott ugyanis
nincs névelő (a helyettesítése
más-más módon történik). Aztán következünk mi.
A névszóink előtt álló szófaj, tehát a szófajok rendszerében itt a helye. A határozott
fajtája az az mutató névmásból
alakult ki, annak nyomatékosabb alakja. A mássalhangzó
nélküli párja a XIX. századtól
lett általánossá. A szófaj határozatlan változata az egy számnév származéka súlytalanabb
jelentéssel. A mi nyelvünket
tanulónak csak annyit kell elsajátítania, hogy mikor használja a határozott két fajtáját.
A nyugati nyelvet beszélők
itt is versengenek a kifejezés
bonyolultságában (a franciában
létezik pl. anyagnévelő). Alaktani szempontból itt is, ott is
megjegyeznivalók. A német állító, tagadó alakokkal bonyolítja a szófaj rendszerét.
Szakál István
(Folytatjuk)

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

2019. augusztus 15.
HIRDETÉS

Zalatáj

9

10

Zalatáj

2019. augusztus 15.

Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (7.)

Lelkes szurkolóból technikai vezető lett.

„Sipi” … csak így, röviden,
s mindenki tudta, hogy kiről
van szó. Az ő pályafutása tulajdonképpen a ZTE kosárlabda-csapatának NB I-be jutásával kezdődött a klubnál. Nála
hitelesebben ezt más nem tudná
feleleveníteni. Ezt tesszük most
egy korabeli cikk segítségével.
Mert vele sem tudunk már beszélgetni. Korán, nagyon korán
elment közülünk. Ezt üzeni ne-

künk „Sipi”, vagyis Sipos László, a Zalatáj korabeli cikkének
segítségével:
„1978. december… A napra
pontosan már nem emlékszem,
pedig fontos nap volt, az biztos.
Ezen a napon jutott fel az NB Ibe először zalaegerszegi férfi
kosárlabda-csapat.
Székesfehérvár, Építők-csarnok. Ezen a napon dőlt el, hogy
a pályára lépő két csapat közül

melyik nyeri meg a bajnokságot és jut fel a legmagasabb
osztályba. A ZTE veretlenül állt
az élen, a házigazda Székesfehérvári Építőknek is csak egy
veresége (a ZTE Zalaegerszegen 26 pont különbséggel
nyert) volt. Ha a hazaiak 27
ponttal tudnak nyerni, akkor ők
a bajnokok. A nézőtéren foglaltam helyet, még »csak« szurkoló voltam. Emlékezetem szerint kb. 100 zalaegerszegi kísérte el a ZTE-t erre a mindent
eldöntő mérkőzésre. Telt ház
fogadta a csapatokat, nagyon
feszült volt mindenki a teremben. Nem érkezett meg az
egyik kijelölt bíró, ezért (érdekes módon játékvezetői felszereléssel együtt a helyszínen tartózkodó) Berendi Lászlót kérték fel, hogy vezesse le a találkozót. Nálam volt a fényképezőgép és a mérkőzés alatt
sikerült egy-két képet készítenem. A ZTE a következő játékosokkal állt ki: Lázár Béla,
Vágvölgyi Tamás, Ivánkovics
István, Halász István, Monok
István, Góczán Gábor, Herényi
Jenő, Novák Gábor, Németh
István, Magyar András, edző:
Kristóf László. Lázár, Vágvölgyi, Halász, Monok, Novák,
Németh és Magyar már játszott
az NB I-ben, emlékezetem szerint mégis mindannyian feszültek voltak. Még Kristóf
László edzőn is látszott a tét
nagysága, pedig ő már a Körmend csapatával megszokhatta az NB I-ben az ilyen szituációkat.

Nem is úgy alakultak a
dolgok, ahogy azt előre elképzeltük. Végig vezetett a hazai
csapat és akkor jött egy rettenetes szituáció: Halász István
(Pecás) lába (még a nézőtéren
is jól hallhatóan) nagyot roppant, hosszú ápolás után sem
tudta tovább folytatni a mérkőzést. Rettenetes izgalomban
folytatódott a küzdelem. A székesfehérváriak rohamoztak, s
ahogy teltek a percek, egyre
inkább úgy tűnt: csak álom
marad a nagyon áhított NB I.
Egy dologban bízhattunk, abban, hogy a 26 pontos zalaegerszegi győzelmünk elég
lesz. Abból a csapatból voltam
már akkor meghitt baráti kapcsolatban (ezek a barátságok
ma is tartanak): Monok Istvánnal és Magyar Andrással. Két
perc volt hátra a mérkőzésből,
az oldalvonalról mi hozhattuk
játékba a labdát. Ahogy jött ki
Magyar Andris elvégezni a bedobást, kacsintott és azt mondta: Sipi, megvan az NB I! Emlékszem, ez a kacsintás és ezek
a szavak visszaadták a hitemet,
pedig akkor az Építők már 23
ponttal vezetett. Azoknak, akik
a három bajnoki címet a csapattal együtt élték meg, nem kell
külön elmondani, hogy milyen
érzés volt, amikor megszólalt a
mérkőzés végét jelző duda és
az eredményjelzőn 25 pontos
hazai győzelem állt. 25 ponttal
kaptunk ki, viszont ez a vereség azt jelentette, hogy bajnokok vagyunk, és 1979 már úgy
kezdődik, hogy a ZTE férfi

Itt már tagja a stábnak… A hátsó sorban jobbról az első Sipos
László, mellette Béres István.
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kosárlabda-csapata NB I-es. Az
akkori vezetés abban a pár napban, – ami rendelkezésre állt a
következő évi bajnokság nyitányáig – nagyot alkotott. (Akkoriban a bajnokság még tavaszi-őszi rendszerben zajlott.)
Varga Ferenc személyében
új edző, a keretben pedig meghatározó játékosok kerültek az
újonchoz: Szücs József, Rózsás
Gábor, Magyar Attila. Közülük
csak Magyar Attila tudott az
első NB I-es meccsen játszani
1979. január 13-án az Oroszlányi Bányász ellen Zalaegerszegen a ZTE munkacsarnokában, mert Szücs József és Rózsás Gábor igazolása csak később rendeződött. A csapat
viszont nélkülük is fantasztikus
volt, hiszen 100-67-re győzött
és ez egy újonctól igazán nem
rossz teljesítmény. Kosárlabdalázban égett a város, jöttek a
szebbnél szebb győzelmek,
voltak fájdalmas vereségek is,
de az, hogy az újonc végül a 9.
helyen zárja az idényt, előrevetítette azt, hogy Egerszegen a
sportág gyökeret ver és nagy
sikerek helyszíne lesz. Az első
fél évben (mint szurkoló) ott
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voltam minden hazai és idegenbeli mérkőzésen, aztán 1979.
nyarán szólt Monok Pisti, hogy
Varga Ferenc, az edző szeretne
velem beszélni. Emlékszem,
nagyon izgatottan mentem el a
találkozóra, mert nem tudtam
elképzelni, hogy mit akarhat
tőlem, az egyszerű szurkolótól
egy menő csapat szakvezetője.
Még az is megfordult az agyamban: megtiltja, hogy minden
edzésen ott legyek, hogy a csapattal együtt utazzak az idegenbeli mérkőzésekre, pedig
azt elődei (Lázár Béla játékosedző és Kristóf László) is
megengedték. Varga Ferenc szigorúan rám nézett és megkérdezte: azon kívül, hogy mindig
a csapat körül lófrálsz, tudnál-e
valami értelmes dolgot is csinálni? Megkérdeztem: mire
gondol? Először is, ha letegezlek, tegezz vissza. Másodszor:
nem lenne kedved a csapat intézője lenni? Így történt, hogy
1979. szeptemberében Oroszlányba már mint a csapat intézője utaztam és Béres István
szakosztályvezetőségi tag bevezetett a jegyzőkönyvvezetés
rejtelmeibe, a következő mód-

A Dísz téri köszöntésen (első sorban jobbról a harmadik) az
újabb bajnoki cím után.

Az NB I-be jutás és bemutatkozás 20 éves jubileumán Gyimesi
Endre polgármester köszönti az egykori főszereplőket. Jobbról
a harmadik „Sipi”.

szerrel: a nagy meccs jegyzőkönyvét ő írta, természetesen
nyerünk. A meccs után még az
öltözőben örültem a fiúkkal
együtt, amikor jött Tottyantó
(ez volt a beceneve), hogy Sipi
gyere, keresnek. Ki a fene
kereshet engem Oroszlányban?
A zsűriasztalhoz vezetett, leültetett a jegyzőkönyv mögé és
azt mondta: na gyerek, ezt most

Lapunk
legközelebbi 2019
nyomtatott
száma
2019. szeptember 19-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

te írod! Hát így kezdődött és
rengeteg jegyzőkönyv (hazai,
nemzetközi, válogatott) lett
belőle.
Sipos László
»nyugdíjas« technikai vezető”
(Folytatjuk)
(A sorozat újabb epizódjai a
honlapunkon olvashatók: www.
zalatajkiado.hu)
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Megújul a „Henye-hegyi” kápolna
Újra 11 órakor kezdődik az augusztus 20-i szentmise
A felújított kápolna megáldását a szentmise keretében dr.
Takács István, a Veszprémi Fő-

egyházmegye irodaigazgatója
végzi augusztus huszadikán.
(e.)

Fotó: Zalatáj
Zalaegerszeg egyik legmagasabb pontján fekszik a kápolna,
amely államalapító királyunk nevét viseli.

Ismét az évtizedeken keresztül megszokott időben, délelőtt 11 órakor kezdődik az
augusztus huszadiki szentmise
a Kápolna-hegyi (korábban
Pethőhenyéhez tartozott, jelenleg Zalaegerszeg közigazgatási
területén van) Szent István király kápolnánál.
Az évszázados múltra viszszatekintő búcsújáró helyen található, csodálatos környezetben fekvő kápolna részleges
felújítása is befejeződik az ünnepélyes szertartásra.

Mint azt Szeghy Csaba
plébános elmondta lapunknak,
egy sikeres pályázatnak köszönhetően kicserélték az ablakokat, amelyek harmonikusan
illeszkednek a kápolna stílusához. Lépcsőfeljárót készítettek,
a kápolna belsejében, lábazatánál és bejáratánál vakolatjavítási, festési munkákat végeznek. A plébános kiemelte azt az
összefogást, ami a felújítást végző iparosok és a környező pincék
társadalmi munkát vállaló tulajdonosai között volt tapasztalható.
Elkészült a régóta várt lépcső.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
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Ha elolvasta, adja tovább!

