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ZTE-stadion

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Surján László.

A neves zalai borászra emlékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a csörnyeföldi hegyen,
a Bussay-birtokon nemrég.
Az ünnepség keretében keresztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász
tiszteletére, melyekkel a ma-

gyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezdeményezés kivitelezői Bussay
László barátai, baráti társasága.
A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből merítette a példát a borász, illetve
barátai. Attilának, a hunok uralkodójának a magaslatokon fi-

gyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók jeleztek és vitték a hírt
egymásnak. E láncot szimbolizálhatják majd a keresztek és
zászlók, melyeket a társaság
elképzelése szerint az ország
határaitól egészen Budapestig
hálózatot alkotva állítanának
fel a hegyhátakon.
A társaság minden évben
megemlékezik a borászról halálának évfordulóján. Részükről Horváth Tihamér a rendezvényen elmondta, hogy Bussay
Lászlótól barátságot, hit és
tudatbeli tápot is kaptak. Tavaly határozták el, hogy meg-

valósítják a borász ötletét és a
hegyre keresztet állítanak, mely
a hitet, a zászló pedig a nemzetközösséget jelenti és üzeni.
Emellett helyszíne lehet ünnepi
rendezvényeknek, megemlékezéseknek is.
Az ünnepségen beszédet
mondott dr. Surján László, korábbi miniszter, aki az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek is emléket állított szavaival, majd a keresztet és a
zászlót Tüske József plébános
áldotta meg. Az eseményen
részt vett dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyűlés részéről.
z.t.

Egerszegi Kapocs 2019

A nemzet stadionja
Balaicz Zoltán a város fejlődéséről tartott előadást.

Fotó: MTI/Illyés Tibor
November 15-én a Magyarország-Uruguay (1-2) barátságos
mérkőzéssel felavatták az új Puskás-stadiont.
Bár a találkozót elveszítette válogatottunk, a stadiont zsúfolásig megtöltő szurkolók örömmel nyugtázták, hogy egy világszínvonalú létesítménnyel lett gazdagabb az ország.
Képes összeállításunk a 12. oldalon.

Ismét megrendezték az Egerszegi Kapocs elnevezésű találkozót a fővárosban, melynek
keretében a Zala megyéből és
Zalaegerszegről elszármazott
polgárok, szülővárosukhoz kötődő közéleti személyiségek,
cégvezetők, művészek, sportolók, újságírók és további neves
személyiségek találkoztak, és
erősítették a megyeszékhelyhez
való kötődésüket.

Köszöntőt mondott és a város fejlesztéséről előadást tartott Balaicz Zoltán polgármester. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos ismertette a járműipari
tesztpálya beruházást, Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter pedig
a gazdaságfejlesztési eredményekről és a további tervekről
szólt.
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Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila lett az elnök
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.
Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a
2019. október 13-án tartott megyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandátumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP 11-et, a Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
7 747 szavazattal 2-t, a Demokratikus Koalíció 7 521 szavazattal 1-t, a Momentum Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Közgyűlésben.
A megválasztott közgyűlési
képviselők:
Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor.
Jobbik Magyarországért
Mozgalom: dr. Weller-Jakus
Tamás Norbert, Zakó László.
Demokratikus
Koalíció:
Nagy Zoltán.
Momentum Mozgalom: Dalnoki Szilárd.
Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették
megbízó levelüket a TVB elnökétől.
A következőkben a közgyűlés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három
alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Fe-

renc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatásban látják el feladatukat.
A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.
Módosított
SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásának időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnoknak választotta a
testület Pálinkás Róbertet.
(Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)
*
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. november 8-i rendkívüli
ülésén az alakuló ülésen módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatának
megfelelően
döntött a közgyűlés döntéseinek előkészítését, végrehajtását
és ellenőrzését végző állandó
bizottságok személyi összetételéről, melynek eredményeként
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke dr. Fekete Zoltán, alelnöke Horváth Tamás Mihály,
képviselő tagja dr. Weller-Jakus
Tamás Norbert, nem képviselő
tagjai pedig Kaj István és Nagy
Kálmán lettek.
A Nemzetiségi Bizottság
elnökének Vincze Tibort, alelnökének Nagy Zoltánt, képviselő tagjának Dalnoki Szilárdot, nem képviselő tagjának
pedig Bogdán Ferenc Elemért
és Dobri Lajost választották.
A Pénzügyi Bizottság elnökévé Zakó Lászlót, alelnökévé

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

Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

Fotó: Zalatáj
Dr. Pál Attila leteszi az esküt.

Strázsai Zoltánt, képviselő tagjának Vincze Tibort, nem képviselő tagjának pedig Laki Józsefnét és Targuba Árpádot
választotta meg a közgyűlés.
A Térségfejlesztési Bizottság elnökévé Fodor Márkot,
alelnökévé Strázsai Zoltánt,
képviselő tagjaivá Pálinkás Ró-

bertet és Végh Lászlót, nem
képviselő tagjaivá pedig Boronyák Józsefet, Keresztes Jánost és Martinecz Arankát
választotta meg a megyegyűlés.
Ezt követően a bizottságok
nem képviselő tagjai esküt
tettek és átvették megbízó levelüket.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
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Tesztelik a Zerge-járatot Egerszegen
Megkezdődött a Zerge-járatok tesztelése Zalaegerszegen
november hatodikán, az új
közlekedési rendszer lényege,
hogy 13 személyes kisbuszok
fogják szállítani az utasokat
olyan peremkerületeken, amelyeken eddig nem volt menetrendszerű forgalom.
A Shareplace nevű önkormányzati projekt keretében
megvalósuló szolgáltatás az
igényeknek megfelelő, menetrend szerint közlekedő járatok
bevezetését jelenti – mondta el
a Zerge-járat egyik megállójában tartott sajtótájékoztatón
Gecse Péter (Fidesz-KDNP),
Zalaegerszeg alpolgármestere.
A szolgáltatás célja, hogy a
zalai megyeszékhelyen azokat
a városrészeket (Gálafej, Toposháza, Gógán-hegy) is bevonják a közösségi közlekedésbe, amelyeket korábban nem

érintett a helyijáratok útvonala
- ismertette a részleteket.
A december közepéig tartó
tesztidőszak alatt a Zerge-járattal ingyenesen lehet közlekedni, de az utazás regisztrációhoz kötött. A következő év
tavaszán ugyancsak tesztjelleggel indítják újra a Zerge-járatokat, a menetrendi struktúrát
a tapasztatok, igénybevételi
információk birtokában határozzák majd meg – jelezte
Gecse Péter. Kitért arra is, hogy
a 13 személyes, Zerge felirattal
ellátott kisbuszokat a Volán
biztosítja és üzemelteti.
Rózsa Tamás, a Volánbusz
Zrt. személyközlekedési üzletág igazgató-helyettese elmondta: az igények által vezérelt közlekedési mód újdonságnak számít a szakmában,
így a tapasztalatok a hagyományos, menetrendszerű közle-

Elindult Zalaegerszegen az igényvezérelt kisbuszos személyszállítás.

kedés fejlődését is elősegíthetik. Ekés András, a projektet
kidolgozó Mobilissimus Kft.
ügyvezetője kiemelte: az útvonalakat az érintett településrészekkel folytatott egyeztetés

után jelölték ki. A 42 millió
forint költséggel, európai uniós
pályázati támogatásból megvalósuló programhoz az önkormányzat 5 százalék önrészt biztosított. (Forrás: MTI)

Jobb lenne komposztálni
A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a felhalmozódott levelek felszámolása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Sajnos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.
Régi szokásnak megfelelően a felhalmozódott hulladékot elégetik a tulajdonosok.
Azonban nem szabad megfeledkezni, hogy már több, mint
három éve, 2015. március 5-től
megváltoztak az irányított égetés szabályai. A legfontosabb
változás, hogy főszabály szerint belterületen TILOS égetni.
Csak és kizárólag abban az
esetben lehet a hulladék ilyen
jellegű megsemmisítését végrehajtani, ha azt egyéb más jogszabály, mint például önkormányzati rendelet engedélyezi.
Zala megyében számos település alkotott az égetés pontos
meghatározásával kapcsolatos
rendeleteket. Így tehát a kerti
hulladékok égetését csak az önkormányzati rendeletben fog-

laltaknak megfelelő időpontban
lehet végrehajtani. Ezen rendeleteket az önkormányzatok
internetes oldalán tekinthetik
meg. Ha valaki a meghatározott
jogszabálynak nem tesz eleget,
az tűzvédelmi szabálysértést
követ el.
Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető
anyag ne legyen a tűz közelében, mint például fa, bokor,
száraz fű, ugyanis ezek könynyen lángba borulhatnak. Fontos továbbá, hogy szeles időben
ne gyújtsunk tüzet, hiszen ha a
szél az égő leveleket felkapja, a
tűzrakás környezete, vagy akár
a szomszéd udvara is hamar
lángba borulhat. Megfelelő
mennyiségű oltóvíz meglétéről,
kéziszerszámokról mindig gon-

Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget, az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

doskodjuk a helyszínen és sose
hagyjuk őrizetlenül a tüzet.
Kalamár Norbert
szóvivő
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

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

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

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

Gatyába rázták…

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

– A szocialisták már legalább ötször rázták gatyába a gazdaságot, mégis a béka feneke alatt vagyunk!... (2009.12.17.)

Megtalálták

• 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

– A szocialisták máris hozzáfogtak a reformokhoz! Mesterházi leborotválta a szakállát…
(2009.12.17.)

Focibotrány

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

– Félreérti a szitut, mester! Egyszerűen csak arról van szó,
hogy egy kicsit fázékony vagyok…
(2009.12.17.)

n
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Hird k !
nálun

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Több mint 450 embert foglalkoztatnak
Felavatták a dán Nilfisk új – és egyben legnagyobb – gyárát Nagykanizsán
fel, s mint mondta: a Nilfisk
neve ma már világszerte egyet
jelent a minőséggel.
A Nilfisk 2003-ban kezdte
meg a munkát a dél-zalai városban. A magyarországi termelési központ nemcsak a gazdasági eredményeire büszke,

hanem erős kollektívájára, valamint a cégen belül és kívül
megvalósuló közösségépítő tevékenységére. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a dolgozók rendszeresen segítik
például a helyi óvodákat és az
állatmenhelyeket is.

A kanizsai gyártóegység a régió egyik meghatározó gazdasági
szereplője lett. Középen Hans Henrik Lund vezérigazgató, ügyvezető-elnök és Kalocsai Norbert ügyvezető igazgató.

Felavatták a dán Nilfisk új –
és egyben legnagyobb – gyárát
Nagykanizsán. A korábban a
Csengery úton működő termelőüzem az ipari parkba költözött, ahol megháromszorozott
munkaerővel és immár 32 ezer
négyzetméteren folytatja az
ipari professzionális tisztítógépek gyártását és raktározását.
Az alkatrészeket csomagolják és szerelik össze a dolgozók
a Nilfisk új termelőüzemében.
A kanizsai cég a közelmúltban
megháromszorozta kapacitását:
a korábbi 145 helyett ma már
több mint 450 embert foglalkoztatnak itt, ezzel pedig a délzalai város három legjelentősebb munkaadójának egyike
lett az ipari professzionális
tisztítógépeket készítő gyár.
A gyáravatón elhangzott, a
Nilfisk jelenléte nem csak helyi
szinten meghatározó. A 32 ezer
négyzetméteren elterülő csarnok egyike azon gyártóegységeknek, amely által a magyarországi termelőközpont – a
nagykanizsai és a szigetszentmiklósi gyárakkal – a dán cégcsoport nemzetközi szinten is
legnagyobb gyártóegysége lett.
– Mindig is az volt az
álmunk, hogy egy kicsi helyi
gyárból olyan gyárrá nőjünk a
Nilfisken belül, amely igazán
értéket képvisel, és akkora méretű, amire már odafigyelnek.
Azért láttuk ennek a jelentőségét, mert nagyszerű emberek
vannak a környéken, remek
adottsággal rendelkezik Nagy-

kanizsa, és remek szakértelemmel rendelkeznek az itt élő
emberek, és ezt mindenképpen
szerettük volna egy magasabb
szintre emelni – fogalmazott Kalocsai Norbert, a Nilfisk Production Kft. ügyvezető
igazgatója.
A Nilfisk vezetősége az
elmúlt két évben azon dolgozott, hogy a termelés még koncentráltabb legyen. A cég globális gyártásáért felelős alelnöke, Soeren Pap Tolstrup azt
mondta, bizonyos termelési területeket megszüntettek például
Olaszországban és Szingapúrban, ugyanakkor a magyarországi egységek jelenlétét megerősítették. Ennek okairól Hans
Henrik Lund vezérigazgató,
ügyvezető elnök beszélt.
– Nagyon elégedettek voltunk a magyarországi munkaerővel, mind Szigetszentmiklóson, mind Nagykanizsán. A
konszolidáció folyamán azt
vettük észre, itt sokkal jobb
munkaerőt lehet találni, ezért is
növeltük a nagykanizsai munkavállalóink számát 450-re.
Úgy gondoljunk, ezzel nagyobb visszhangot válthatunk
ki a helyi közösségben, és még
vonzóbbak lehetünk az itteni
munkavállalók
számára
–
mondta el kérdésünkre Hans
Henrik Lund, a Nilfisk vezérigazgatója, ügyvezető elnöke.
A cégcsoport több mint száz
évre visszanyúló történetét
Kirsten Geelan, Dánia magyarországi nagykövete elevenítette

(Fotó: MTI/Varga György)
A cégcsoport nemcsak a gazdasági eredményeire, hanem a
magyarországi, így a nagykanizsai munkavállalóira is büszke.
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50 éves a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum

Balaicz Zoltán gratulál Tóth Jánosnak.

Fél évszázados fennállását
ünnepelte minap Zalaegerszegen az olajipari múzeum az
1969. szeptember 27-ei avatást
követően.
Tóth János, a Magyar Olaj
és Gázipari Múzeum igazgatója
köszöntőjében örömmel üdvözölt olyan ismerősöket, akik
még részt vettek a múzeumban
bemutatott gépek felállításában,
s szaktudásukkal segítették az
arculat kialakítását. A múzeum
alapító igazgatója, Tóth Ferenc
tiszteletére rendezett emlékkiállítást dr. Szabó György nyitotta meg, majd Marton Zsombor,
a MOL kutatás-termelési igazgatója, a múzeumot 1991-től
működtető alapítvány elnöke

köszöntötte az intézményt.
Gratulált ahhoz a munkához,
amivel a múzeum a széles nyilvánosság elé tárja, mit is köszönhet az ország az olajiparnak. Ezt követően a szoborparkban dr. Pap Géza és dr.
Szalóki István aranydiplomás
bányageológus avatta fel a
múzeumalapító igazgató bronz
büsztjét, Koplár Katalin alkotását.
Az ünnepség a rendezvénysátorban folytatódott, ahol Balaicz Zoltán polgármester mondott elsőként köszöntőt, s átnyújtotta Tóth Jánosnak a város
kitüntető oklevelét. Pácsonyi
Imre, a megyei közgyűlés alelnöke a múzeumhoz kötődő if-

Pályázati felhívás
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (MOL Nyrt.), az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztálya (OMBKE KFVSZ), valamint a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum Alapítvány (MOGIM Alapítvány)
Történeti pályázatot
hirdet, 24. alkalommal, hogy a magyar szénhidrogénipar és a
vízbányászat iránt érdeklődők mind többen kapcsolódjanak be az
iparág életével, történetével, fejlődésével kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve feldolgozásba.
Pályázni lehet a kiírás időpontjáig máshol még nem
közölt és más pályázaton nem szereplő olyan egyéni vagy
csoportos munkákkal, amelyek az alábbi területek valamelyikét érintik:
- technikatörténet
- gazdaságtörténet
- üzem- és vállalattörténet
- életrajz, visszaemlékezés, kritika
- történeti értékű dokumentumok, fényképgyűjtemények és
videofilmek
A pályázaton jeligével beküldött munkák vehetnek részt. A
pályamű szerzőjének (szerzőinek) adatait (név, cím, elérhetőség)
lezárt, azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni. A postai
borítékon feladóként csak a jeligét tüntessék fel!

júkori emlékeit idézte fel, majd
L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke méltatta a kultúrmissziót,
amit az országos gyűjtőkörű
múzeum alapítványi háttérrel
megvalósít. Felvetette, sok gyerek ma már nem is tudja, kik a
bányászok, micsoda kultúra,
identitás forrt össze e pálya
mögött. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
az olajos szakma érdemeit taglalta, Zelei Gábor, a Magyar
Geofizikusok
Egyesületének
elnöke pedig Európa második
legjelentősebb ipartörténeti múzeumaként beszélt a múzeumról. Farkas Imre Józsefné, Gel-

lénháza polgármestere a gondoskodó olajipar áldásait idézte
fel, s 100 ezer forintos adományt nyújtott át. Horváth
László, a gellénházi iskola
igazgatója a több évtizedes
együttműködés jegyében Papp
Simon emlékplakettet adott át
Tóth Jánosnak, dr. Zoltay Ákos,
a Magyar Bányászati Szövetség
főtitkára pedig Magyar Bányászatért szakmai érdeméremmel
ismerte el munkáját. Az igazgató 50 év 50 kép címmel
pillantott vissza a múltba, majd
Kőrösi Tamás, a bányászati és
kohászati egyesület főtitkára
megnyitotta a múzeum 50 évét
bemutató kiállítást.

Egy kis eszmecsere a jubileumon.

A pályázatokat írásos pályamű esetén 3 példányban kinyomtatva, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum címére (8900
Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.) kérjük beküldeni. Ha lehetséges, kérjük a pályaművet, a pályázati anyaggal együtt, a fenti
címre CD-n is eljuttatni. További információ a 92/313-632-es
telefonszámon és a moim@olajmuzeum.hu email címen is kérhető.
Beküldési határidő: 2020. július 31.
Pályadíjak (nettó összegben):
Papp Simon-díj
1 db
100.000 Ft
Különdíj 30 évesnél
1 db
50.000 Ft
fiatalabb pályázónak
I. díj
1 db
70.000 Ft
II. díj
2 db
50.000 Ft
III. díj
3 db
35.000 Ft
A zsűri saját hatáskörben dönthet a meghirdetettől eltérő
számú díjról.
A helyezést és díjazást el nem ért pályamunkák, amelyek
egyébként mind tartalmi, mind formai szempontból megfelelnek
a kiírás követelményeinek, egyenként 15.000 Ft munkajutalomban részesülnek.
Az eredményhirdetés 2020 decemberében várható.
A pályázók kutatómunkája megkönnyítésére tájékoztatjuk,
hogy a MOGIM archívuma, adattára, szakkönyvtára és más
gyűjteményei, forrásértékű anyagai – helyszíni kutatás céljára –
a pályázók rendelkezésére állnak.
MOL Nyrt.
OMBKE KFVSZ
MOGIM Alapítvány
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„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szervezi a foglalkoztatókat, a munkaügyi szervezeteket és minden
olyan intézményt, ami abban
érdekelt, hogy szakképzett munkaerőhöz jussanak a vállalkozá-

sok. Eközben a munkavállalók
megfelelő képzettséghez juthatnak, majd bekapcsolódhatnak a
munka világába.
– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető

A konferencián szó esett az új pályázati lehetőségekről.

Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovállalkozási konferenciát szervezett november 7.-én Nagykanizsán a Zala Megyei Önkormányzat a Zsigmondy Szakképző Iskola kis tornatermében.

Az eseményen a paktum
jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségekről Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke beszélt. Mint elmondta: az előző években pályázat
keretében foglalkoztatási együttműködések jöttek létre a megyében. Az egyik ilyen a Zalai

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.

új pályázati lehetőségekről,
ezen kívül bemutatkozott a megye gazdasági életének egyik
legkiemelkedőbb projektje, a
zalaegerszegi tesztpálya is –
tette hozzá.

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Újabb kihívások előtt Mányoki Attila
Dokumentumfilm készült az egerszegi sportolóról
A hét csatorna, illetve szoros átúszásából álló Ocean's
Seven sorozat teljesítése után
június 17. és 22. között Manhattan körbeúszására vállalkozik Mányoki Attila.
Mányoki idén augusztusban
úszta át az Északi-csatornát –
az észak-írországi Donaghadee-ből indult és a skóciai
Portpatricknél ért partot –, ezzel teljesítette az embert próbáló sorozatot. Az utolsó etapra
először tavaly vállalkozott, de
akkor sok medúzacsípés következtében feladta a kísérletet,
kórházba került, ahol intenzív
osztályon is ápolták.
A hosszútávúszó elmondta:
csak második kísérletre tudták
visszahozni őt az életbe, akkor
mozdult meg a lábfeje. Aztán
az orvosokat is meglepte, hogy
a szervezete milyen gyorsan
regenerálódott. Terveiről szólva
kiemelte, hogy jövőre versenyezni szeretne, az egyéni úszás
után erre helyezi a hangsúlyt,
ezért június 17. és 22. között
részt vesz azon a viadalon,
amelyen a világ legjobb hosszú-

távúszói állnak rajthoz, és amelyen 50 kilométeres távon megkerülik Manhattant. Ezt követően újabb sorozatra készül:
2021-ben teljesítené a Sweet
Water (Édesvíz) elnevezésű,
nyolc állomásból álló feladatot,
amely a világ különböző pontjain található tavak átúszását
foglalja magába.
Mányoki a róla, pontosabban legutóbbi sikeres vállalkozásáról készült dokumentumfilm hétfői, budapesti bemutatóján a film megtekintése után
bevallotta: siettette volna az
időt, legyen már vége az utolsó
húsz percnek, mert elég volt
egyszer átélni egy ilyen kalandot.
A zalaegerszegi sportoló
korábban elmondta, a csatorna
80 éves átúszásának történetében ő a 79., aki sikeresen leküzdötte a 38 kilométeres távot, és 50. a férfiak között.
Az extrém sportolónak már
csak ez az egy helyszín hiányzott, hogy teljesítse a világ
egyik legnehezebbnek tekintett
sorozatát (Catalina-csatorna, Cugaru-csatorna, Molokai-csator-

Dokumentumfilm örökítette meg a fantasztikus erőpróbát.

Zalaegerszeg méltán lehet büszke kiváló sportolójára.

Fotók: Facebook
Mányoki Attila újabb célokat tűzött ki maga elé…

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

na, La Manche, Cook-szoros,
Gibraltári-szoros, Északi-csatorna). Végül 18. úszóként fejezte be sikeresen a vállalását, a
csapatától kapott információ
alapján 64:33:05 órás, világrekordot jelentő összidővel.
A 2018-as és a 2019-es
úszásánál is vele volt a helyszínen Szentes Richárd dokumentumfilm-rendező a stábjával. A
két alkalommal történtekről
készült Ocean's Seven: Az
északi pokol című filmet a Life
TV-n lehetett látni november
17-én.
Szentes arról beszélt, hogy
olyan témát kellett megfilmesí-

teni, amelynek nem volt előzménye, de még cikkek sem nagyon jelentek meg róla. Felelevenítette, Mányoki Attila
életmentésének, életben tartásának körülményeit, amikor nem
eshetett pánikba, mert tudta:
beszélnie kell az úszóhoz, aki
akkor már csak a magyar beszédre reagált.
A film a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) által
meghirdetett versenyen két kategóriában is a legjobbak között szerepel. Az eredményhirdetés és a díjkiosztó február
3-án lesz Budapesten. (Forrás:
MTI)

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
00
00
Ebédszünet: 11 -12
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Zalai Schnellinger
Papp Antal – Zalában mindenki Tóninak emlegette – a
ZTE 1972-ben NB I-be jutó
gárdájának mindenki által szeretett, játéka miatt sosem szidott középhátvédje volt, s ekkortól csapatkapitánya is. Emlékszik-e – a vele egy generációs
játékostársakon és persze a már
idősödő zalai szurkolókon kívül – reá valaki még, nem tudom, ám én igen, hisz' – nagy
örömömre – személyesen is
„ismerhettem”, mégpedig a játékost, fénykorában!
Zalaszentivánon éltem '72ben s a következő években is, a
József Attila utca 13. számú
házban, s pontosan szemben
velünk, a 6.-ban Guzmicsék.
Leányuk, Kati nagyon szép szőke hölgy volt emlékeim szerint,
s mit ad Isten, Papp Antal épp
neki udvarolt. Gyakran láttam
hát a neves futballistát megfordulni ott, mígnem – összeszedve bátorságom – meg mertem
szólítani, mondván, jó volt a
meccs (győztünk), s ő is jól játszott, néhány nappal azelőtt. Én
15 voltam, korán nőtt, magas
gyerek, ő 24, hebegve „jó napottal” köszöntem (a csókolomhoz túl felnőttnek gondoltam már magam alighanem),
mire mosolyogva nyújtotta kezét, mondta, tegezzem, s köztünk a „szervusz” járja ezután.
Így is lett, ha – mindig ugyanott, az utcánkban – találkoztunk, jó tíz méterről, engem
megelőzve, fölemelt kézzel üdvözölt, hogy a köszönés formáját el ne tévesszem, ám miután Guzmics Katit feleségül
vette elköltöztek, így nem fu-

tottunk össze többé. A játékot is
abbahagyta 1974 végén, 26
évesen, s nem is tudtam már,
mi van vele.
Most, hogy halálának hírét
vettem, elszorult a torkom s
párás lett a szemem is talán.
Ama, számomra nagyon kedves, ifjúkorom futballélményét
alaposan befolyásoló 1972-73-as
csapat negyedik halottja ő (Szabó Rezső, Bolemányi János és
Prokisch Károly nála is jobban
siettek valamiért), amelynek
összeállítását sosem felejtem
el: Bolemányi (Déri) – Molnár
(Prokisch), Papp, Mihalecz,
Filó – Gáspár, Józsi (Kocsis),
Tóth Gyula – Tóth József (Szimacsek), Szabó (Soós), Bita.
Hiába, az idő nem hajlandó
megállni egy pillanatra sem,
minden történet múlttá lesz egyszer, s meglehet, e múlt szebbé
válik bennünk, mint volt (lehetett) egykoron. S ennek így kell
lennie!
Arról, hogy ama esztendők
mit jelentettek a zalai szurkolóknak, írtam már e hasábokon
(A legenda oda? 2018. november 23.), amit elmondtam, ismételni nem akarom, legyen
elég annyi, hogy a magas, vállas, őserejű, szőke középhátvéd
az akkori csoda, öröm és bódulat egyik oszlopa volt. Zalában
született, mint a csapat majd'
minden játékosa, ő éppen Zalatárnokon, már 15 évesen ('63ban) a Zete tagja lett, s nem is
ment máshova többé. Vele került föl a gárda már az NB I/Bbe is ('68), a másodosztályba
tehát, majd az alig remélt diadal, az élvonal ideje jött el, '72

A két kapitány, Papp Antal és Bálint László választ egy ZTEFTC mérkőzésen.

kora nyarán. Emlékszem, az
egész város – s környéke –
megmozdult szinte, húszezres
stadion bújt ki a földből két
hónap alatt a régi helyén, akit a
labda pattogása megérintett valaha, meccsre akart menni mindenáron, jó volt zalainak lenni.
Óriásokat láttam, így érzem
ma már, Albertet, Benét, Dunai
II-t, Szőkét, Szűcsöt, Kocsis

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

Lajost, Fazekast és a többieket,
miközben a „mi csapatunk”
méltó ellenfele volt mindenkinek, odahaza biztosan (az Újpesti Dózsát és a Fradit 1-0-ra,
a Honvédot 4-1-re, az MTK-t
4-0-ra vertük meg!), újoncként
lettünk hatodikak, s a futballtársadalom zalai csodáról beszélt akkoriban.
Nos, Papp Antal – említettem már – a gárda kapitánya,
tekintéllyel bíró jelenségként
állt helyt, ott, a védelem közepén. Söprögető volt e poszt
neve, gyorsnak, keménynek, termetesnek illett lenni hozzá, jó
ütemérzékkel, fejjátékkal, s ennek a mi Tónink kiválóan megfelelt. Úgy emlékszem, futógyorsasága nem haladta meg
ugyan az átlagét, ellenben a
játékot egyedi módon olvasta,
előre látta a következő mozzanatot, remekül keresztezett
jobbra is, balra is, mindkét lábbal jól rúgott, s igen-igen higgadtnak, nyugodtnak, s fölöttébb sportszerűnek mutatkozott. Valamirevaló középhátvédet egyszer-egyszer ki szoktak
állítani ugyebár, nos, őt sosem
küldték zuhanyozni a meccs
vége előtt, sőt, sárga lapot is
csak egyet kapott pályafutása
során.
Gondolkozom, mire emlékszem játékából pontosan. A Videoton elleni első hazai találkozó egy pillanata rémlik,

midőn az üres kapunkra
passzolt labdát vagy négy-öt
méterről becsúszva rúgta szögletre, s még egy – nekem emlékezetes – mozzanat. A Fradi
volt a vendégünk '73. május 6án, a lelátón többen orvosi segítségre szorultak a tömeg nyomása miatt, s meghaladhatatlan volt
a hangulat. Szimacsek góljával
– a harmincadik másodpercben
rúgta – 1-0-ra vezettünk, zengett
a Hajrá, Zete', az ellenfélnél Albert, Bálint, Szőke – így láttuk!
– téblábolt a pályán, mígnem a
második félidőben tizenegyeshez jutott a Fradi. Egy jobb oldali beadásra Papp és Branikovits ugrott föl fejelni a tizenegyespont táján, s a hátvédünknél vagy 10-15 kilóval
könnyebb Fradi-csatár „lepattant” a Tóniról. Legalábbis így
gondoltuk mi, zalaiak, ám Hévízí bíró vagy harminc méter
futva ítélt büntetőt, a lelátó
harsogva, pfujolva tiltakozott,
de nem volt apelláta. Juhász
félmagasan a kapunk bal oldalára lőtt, Déri kiütötte a labdát, s tombolt a stadion: „győzött az igazság, győzött az

Hátvéd létére egyszer sem állították ki.

A ZTE csapata az 1971/72-es bajnokságban. A felső sorban balról a negyedik Papp Antal.

igazság…!” Rég volt, de hát
Papp Antal e történetben is
megdicsőült végül.
Zalai Schnellingernek is
hívták mifelénk, s aligha a külső jegyek – daliás termet, szőke
haj – miatt csupán. A nyugatnémet – 1966-ban vb ezüst-,
1970-ben – bronzérmes – válogatott, a Milan '69-ben BEKgyőztes klasszisa nem is biztos,
hogy különb erényekkel bírt,
mint a mi játékosunk, jogom
van így gondolni ma már. Az
utánpótlás-válogatottban – a
másodosztályból! – többször
szerepelt, s hittük, hisszük, ha
nem vidéki csapatban játszik, a
„nagyok” címeres meze is kijárt volna neki. Ám – pedig
fővárosi együttesek is hívták –
nem volt hajlandó elmenni. Elismerem – ha nagyon muszáj –,
a válogatottságra esélyes esztendőkben (1972-74) Páncsics
Miklós tán jobb – elsősorban
gyorsabb – volt nála valamivel,
ám a lényegen nem változtat
ez: ama magyar futballban,
amely a világ élvonalától aligalig maradt el akkor még, az
egyik leginkább felelősségteljes poszton „másodiknak” lenni
is dicsőség lehetett.

• Kereskedelmi főzés

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

S még valamit hadd írjak le.
Minden reá emlékező arról
beszél, hogy Papp Antal kiváló
volt embernek is. Nem akart
sztárrá lenni, nem tolakodott,
nem törtetett, még a „menők”
pozíciójával gyakran együtt járó modort sem vette föl. Nem
ivott, nem kártyázott, a túrákon, a buszozás során meséskönyveket forgatott, romantikus
hitekkel élő gyermekként szinte, s ha a magam késő kamaszkori „ismeretségére” gondolok,
igaz is lehetett ez bizonyára.
Sérülékeny volt, ez lett pályafutása egyetlen átka talán.
Az 1972/73-as bajnokságon 17,
az 1973/74-esben 19, a következőben – '74 végéig – kilenc
találkozón, összesen 45-ön játszott az első osztályban csupán,
aztán vissza kellett vonulnia.
Nézte a meccseket, de nem
vágyta a fényt, nem „futballozott” többet, nem okoskodott,
se edzővé, se ilyen-olyan „akárkivé” lenni nem kívánt, civil
maradt, munkájának s családjának élt. Felesége, gyermekkorom szembe szomszédja, Kati
volt mindhalálig, gyermekeket
neveltek, vállalkozóként építőanyag, mész eladásával foglalkozott. Jó szívvel beszélt a régi
időkről, ha keresték néhanap,
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de hogy labdarúgásunk alakulásáról miként vélekedett, nem
tudhatom.
Feltűnés nélkül élt, önmagával békében, csendesen. Mondják, az utóbbi időben – betegsége miatt – Istennel társaloghatott csupán, ám szeretném hinni, arról, hogy a ZTE NB I-es
lett újra, hírt kapott még valamiképp. S noha zalai születésű játékos a mai gárdában
mutatóban van csupán, azért
mondanám: játsszatok úgy gyerekek, hogy neki is öröme teljék benne odaát!
Október közepén halt meg,
három héttel 71. születésnapja
előtt. Andráshidán búcsúztatták
abban a temetőben, amelyben
édesapám is pihen. Isten kísérjen szomszéd, nyugodj békében, Tóni!
N. Pál József
(A cikk első közlésben a
Nemzeti Sport 2019. november
7.-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.)

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó

12

Zalatáj

2019. november 21.

A nemzet stadionja
Én már csak maradok a stadionnál, a Puskás-stadionnál. Az
aréna elnevezést használják azok, akik nem ismerik ennek a kifejezésnek az eredetét.
Mosolygok, amikor valamelyik szurkolótábor rázendít: „harcoljatok!”, vagy amikor egy szószegény edző, vagy játékos az
aktuális beharangozóban megjegyzi: csúszni, mászni kell!
A stadionban nem harcolni, nem csúszni és nem mászni kell.
„Csak” focizni…
Az ókori római arénában viszont harcolni, csúszni, mászni
kellett. Ott, ahol rabszolgák ölték egymást, vadállatok téptek szét
keresztényeket.
Soha nem fogom ezért leírni, hogy Puskás Aréna, s azt sem,
hogy ZTE Aréna.
Maradok tehát a Puskás-stadionnál, vagy a ZTE-stadionnál.
Utóbbinál megengedhető egy kis „félrevezetés”, ugyanis a létesítmény a városé, s nem a ZTE FC-é. Ám a ZTE-t a város értékének
tekintjük.
Így teljesebb a kép…
E.E.

Most nem is az eredmény volt az elsődleges.

Fotók: MTI
A magyar csapat tagjai megköszönik a szurkolók buzdítását.

Gera Zoltán a stadion avatásán búcsúzott a válogatottól. Jobbról Csányi Sándor, az MLSZ, balról Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

Az új stadion megőrizte régi jellegzetes motívumait.

Eladó telkek Egerszegen
Világklasszis labdarúgók szerepeltek Uruguay válogatottjában.

Zalaegerszeg páterdombi
területén két egymás melletti
2
2
földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két telek közvetlenül
a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

