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1956. október 24. Azon az
őszi reggelen arra ébredt az
ország, hogy a megszokott reg-
geli műsorok helyett egészen
mást hall a rádióból. A lakosság
nagyobbik része még csak az
úgynevezett néprádióval ren-
delkezett. A készüléken mind-
össze két gomb volt, egyik a
hangerőt szabályozta, míg a
másikkal a és aKossuth Petőfi
adó közül lehetett választani.

A meglehetősen primitív
dobozókból szimfonikus zene
szólt, időközönként beolvastak
egy hírt: „Ellenforradalmi reak-
ciós elemek megszállták köz-
épületeinket, és megtámadták

Októberi vihar - 1956
A történelem addig legtisztábbnak tartott forradalma

karhatalmi alakulatainkat. A
tisztogatás folyik…”

Az ország népének túlnyo-
mó része igazából csak akkor
értesült arról, hogy előző nap
Pesten történt valami, hogy
kitört a forradalom.

Október 23-án a műegyete-
misták békés tüntetésével kez-
dődött az a folyamat, ami aztán
a Rádiónál történt esti sortüzet
követően futótűzként terjedt
szét a fővárosban, majd a for-
radalom lángja fellobbantotta a
vidéket is. Egyre több nagy-
városban, ipari központban lá-
zadt fel a nép az elnyomó
hatalom ellen. Miközben a

rádió a tisztogatásról és az el-
lenforradalmi reakciós csopor-
tok felszámolásáról beszélt, a
forradalom már nyílt fegyveres
harcba csapott át. Az egyete-
mistákhoz mind nagyobb szám-
ban csatlakoztak a munkások,
és szálltak szembe a kom-
munista hatalommal, amelynek
az ideológia szerint legfőbb
támaszai voltak. Ettől kezdve
már nem lehetett reakciós ele-
mekről, huligánokról, fasiszta
csőcselékről beszélni. Nyilván-
valóvá lett, hogy a nemzet
lázadt fel a szuronyokszovjet
védelme alatt hatalomra jutott
elnyomói ellen.

Kétségbeesett küzdelem kez-
dődött a régi rend képviselői, a
kommunista párt, az ÁVO, a
szovjet megszálló csapatok és a
forradalmár felkelők között.
Hétköznapi emberek néhány nap
alatt lettek legendás hősökké. A
hadtudományt szinte csak szov-
jet háborús filmekből ismerő
fiatalok harcoltak sikerrel, a ne-
hézfegyverekkel, páncélosokkal
rendelkező, óriási túlerőben lévő
ellenséggel szemben.

Október utolsó napján úgy
tűnt, hogy végérvényesen győ-

zött a forradalom. A korábbi
hithű kommunista Nagy Imre
az októberi tisztítótűzben a
nemzet oldalára sodródott, s az
általa vezetett kormány már az
újrakezdésről, a romok elta-
karításáról, a termelés beindítá-
sáról gondolkozott. Az országot
átjárta a szabadság tiszta le-
vegője. Az emberek óriási
várakozással tekintettek egy
eljövendő jobb korszak elé,
amikor jött a .kádári árulás

November 4-én az orosz
szoldateszka ismét elözönlötte
az országot, s a hatalmas lét-
szám és technikai fölényben
lévő ellenség a „pesti srácok”
halálmegvető bátorsága ellené-
re leverte a történelem addig
legtisztábbnak tartott forra-
dalmát.

Az októberi vihar mégsem
volt hiába való. A magyar for-
radalom ütötte az első rést a
kommunizmus megdönthetet-
lennek gondolt bástyáján. Be-
bizonyosodott a világ népei
számára, hogy rendelkezzék
bár az elnyomás minden esz-
közével, semmilyen elnyomó
hatalom sem örökké való.

f.l.

A lyukas zászló 1956 szimbóluma lett.
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Egymilliárd forint támoga-
tást nyert önkor-Keszthely
mányzata a ésFestetics-kastély
a közötti zöld-Balaton-part
területek, utak és parkolók fel-
újítására, további 270 millió fo-
rintból pedig három középü-
letet korszerűsítenek.

Manninger Jenő, ország-
gyűlési képviselő, Zala megyei
fejlesztési biztos Keszthelyen

Közel 1,3 milliárd forintos támogatás Keszthelynek

tartott sajtótájékoztatón elmond-
ta: a Terület- és településfej-
lesztési operatív program (TOP)
keretéből megvalósuló fejlesz-
tések több mint 90 százalékáról
megszületett a kormányzati
döntés, így ezek 2020-ig, az
európai uniós ciklus végéig le
is zárulhatnak.

Ennek keretében nyert el egy-
milliárd forintot Keszthely ön-

kormányzata, így a korábbi fej-
lesztéseket teljessé téve a Feste-
tics-kastély és a Balaton-part kö-
zötti területet zöldebbé varázsol-
hatják, illetve elvégezhetik az
utak, parkolók korszerűsítését is.

Ruzsics Ferenc polgármes-
ter a részleteket ismertetve szá-
molt be arról, hogy a Helikon
Kastélymúzeum kapujától a
Georgikon utcáig megújul a
Kastély utca, valamint az ide
kapcsolódó belső tömbparkoló.
A sétálóutca környezetében lé-
vő utcák és terek közül is több
esetében korszerűsítik a parko-
lókat, nagyobb zöldterületet
alakítanak ki, illetve díszburko-
latot kapnak egyes utcák.

A Helikon park teljes zöld-
területének megújítása kereté-
ben erdei tornapályát hoznak
létre, közvilágítással ellátott
futópályát alakítanak ki, rendbe
teszik a vasúti átjáró előtti par-
kolót, a közeli KRESZ-parkban
pedig sportolási és rekreációs
lehetőséget teremtenek – sorol-
ta a polgármester.

Elmondta azt is, hogy egy
másik TOP-pályázat keretében
csaknem 270 millió forint
vissza nem térítendő támoga-
tást fordít a város három köz-
intézmény energetikai korsze-
rűsítésére. A Zöldmező utcai
iskola zeneiskola, a , valamint a
Sopron utcai óvoda esetében
elvégzik az épületek homlok-
zati és gépészeti felújítását, hő-
szigetelését, valamint a nyílás-
zárók cseréjét.

Az általános iskola tetejére
napelemes rendszert telepíte-
nek, továbbá korszerűsítik a
zeneiskola és az óvoda fűtési
rendszerét.

Ruzsics Ferenc jelezte: a
közintézmények energetikai
korszerűsítése 2018 végéig vár-
hatóan befejeződik. A zöldte-
rületek és utak korszerűsítésé-
nek tervei most készülnek, a
jövő évi közbeszerzési pályázat
után 2019 második felére ké-
szülhetnek el ezek a mun-
kálatok.

Forrás: MTI

A sajtótájékoztatót Manninger Jenő (balról) és Ruzsics Ferenc
tartotta.

Fotó: Balatoni KrónikaFotó: Balatoni Krónika

Az új röntgenkészülék pró-
baüzeme után, 2017. október 9-
étől, új helyen történik a pá-
ciensek tüdőszűrése a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórházban. A
fenti időponttól a kórház Zrínyi

Új helyen a tüdőszűrés Egerszegen
úti belső telephelyén, a D (új)
épület földszintjén várják a
szűrésre érkezőket. Megközelí-
tés kívülről, az építkezés felőli
oldalról. A tájékozódást kitáb-
lázással segítik.

Új helyen, új géppel történik a tüdőszűrés.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét

a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,

nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu

A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
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Nem puszta szócséplés, ha
kijelentjük, hogy a német vá-
lasztások után új korszak, a
változások kora nyílott Német-
országban.

A Német Szövetségi Köztár-
saság létrejötte (1949) óta
többnyire konzervatív, ritkáb-
ban szociáldemokrata vezetésű
kormány irányította, újabban
pedig e kettő, egymásra egyre
inkább hasonlító „pólus” együt-
tes kormányzása valósult meg.
Ma a beverklizett formációk
egyike sem számíthat elegendő
támogatásra. A pürrhoszi győz-
tes CDU-nak és táncművésze-
ket meghazudtoló sasszézások-
ra képes vezetőjének, Angela
Merkelnek csak a sarkalatos
kérdésekben legélesebb ellenté-
teket valló partnerek bevonásá-
val sikerülhet a kormányala-
kítás. Ráadásul a parlamentbe
került az is, mégpedig aAfD
várakozásokat felülmúló telje-
sítménnyel, amellyel Merkel
nem akar szóba állni. És
amellyel ugyanígy nem akar-
nak szóba állni potenciális part-
nerei, de potenciális ellenzéke
sem, azaz volt partnerei, a
szocdemek. A mos-Bundestag
tantól a szivárvány szinte min-
den színében játszik, nehéz biz-
tonsággal megmondani, hogy
milyen arányban vannak ebben
képviselve a nemzeti trikolór
hagyományos színei, azaz ne-
héz választ adni arra a kérdés-
re, hogy Németország jelenlegi
valóságában mennyire német,
az ország mennyire a némete-
ké. A provokatív kérdést annak
ellenére teszem fel, hogy tu-
dom, a BBC szintjén például
már eldőlt, hogy a puszta kije-
lentés egy brit állampolgártól,
aki magát angolnak vallja, ma-
ga a sovinizmus, és sok brit
érzékenységét sérti.

A német kérdés taglalása-
kor, főként a ránk is vonatkozó
várható konzekvenciák miatt,
nem kerülhetjük meg a törté-
nelmi tényeket, mert csak a
történelem folyamatába ágyaz-
va érthetjük meg a dolgokat.
Történelmi léptékkel német ál-
lamalakulatról a részeire hulló
Római Birodalom keleti felén
kialakult Keleti Frank Biroda-
lom kapcsán beszélhetünk elő-
ször. A isRómai Szentszéket
magáénak tudó korábanOttók
őseinknek is komoly elszámol-
nivalójuk volt e birodalommal,
amit történészeink kizárólag
egyes korai német leírásokból
kölcsönözve egyszerűen csak
kalandozásoknak neveznek. Az
évtizedekig tartó legalább öt-
ven sikeres katonai összecsa-
pásból csak a két vesztesről
(Augsburg és Merseburg) pol-

Németek országa
korrekt szólni. Így érthető csak,
hogy a birodalom ránk zúduló
hadainak a „kalandozásokat”
évtizedekkel megelőző kataszt-
rofális 907-es veresé-pozsonyi
gét is a mai napig homályban
hagyják a hivatalos elemzők.
(Egyébként a vesztesek hely-
színi ellenőrzése, esetleg meg-
szállása nem magyar találmány,
bár ritkán sem illetik kalan-
dozások névvel.) A megbékélés
III. Ottó II. Szil-és nevelője
veszter pápa alatt első szent ki-
rályunkhoz és a kereszténység
felvételéhez kapcsolódik, amit
egy házassági szerződés is
megpecsételt.

Az úgynevezett Első Biro-
dalom ugyan formailag egészen
1806-ig állt fenn, noha a har-
mincéves háború önálló, kicsi,
és csak lazán kapcsolódó ál-
lamok tucatjaira szaggatta. A
Habsburg gyámkodás viszont
egészen a Habsburgok 1866-os
königgrätzi vereségéig kitartott.
A második, a porosz németség
által gründolt birodalom, a tör-
ténelmi hűbéresLengyelország
fejedelemségeként kezdte, de
rövid másfél évszázad alatt a
Habsburgok feje fölé nőtt, és a
franciákra mért, 1871-es kato-
nai vereség után megalakította
a második birodalmat, élén a
császárral, a volt porosz ki-
rállyal.

A Harmadik Birodalomról
sokat, de nem eleget tudunk.
Bőséggel állnak rendelkezésre
források a birodalom által el-
követett szörnyűségekről, há-
borús bűntettekről, de alapos a
hiány annak tisztázásában, hogy
miként volt lehetséges történel-
mi léptékkel szinte nem is ér-
tékelhető idő alatt az a gazdasá-
gi csoda, ami a birodalomnak
páratlan erőforrásokat bocsátott
a rendelkezésére. Hiányosak az
ismeretek a náci ideológia meg-
teremtődésének valós ügyében
is, különös tekintettel az általuk
képviselt pusztító fajelméletre.

Manapság az európai jelen-
tőségű és évtizedekig irigyelt
nyugalmat és biztonságot su-
gárzó Németországban beálló
nagy változásokról beszélhe-
tünk. A történelmi áttekintés
arra volt jó, hogy egyértelműen
kijelenthessük, az eltelt ezer
évben változatos, folyamatos és
nagyon intenzív volt kapcsola-
tunk a németekkel és az orszá-
gukkal. Döntő többségben azon-
ban nem az ellenségeskedés,
hanem a minden területen tör-
ténő kölcsönösen előnyös együtt-
működés volt a jellemző. Az
egymás mellett leélt ezer év
alapján egyértelműen ki lehet
jelenteni, hogy nekünk nem
mindegy, hogy Németország-

ban a közeli években mi fog
történni, hogy az ország to-
vábbra is a németek országa
marad-e, vagy más vezénylés
alá kerül, ami ebben a kapcso-
latrendszerben elhozhat további
nemkívánatos változásokat.

Érdemes tehát áttekinteni a
mai Németország részleteit és a
várható történéseit, hogy előbb-
re jussunk. Ma az ország terü-
letén élő nyolcvankétmilliós la-
kosságból csak hatvanhétmillió
a született német, beleértve a
külföldről hazatelepült némete-
ket is. De erről beszélni, noha
rendkívül fontos és lényeges,
halálos bűn. A háború után,
egészen az 1960-as évek köze-
péig rendben volt a németség
számbeli gyarapodása, még
1960-ban is 2,5-es volt a termé-
kenységi ráta. A zuhanás a glo-
balizáció első hulláma alatt,
1975 táján kezdődött és szinte a
mai napig tart. A volt te-NDK
rületén az éles csökkenés az
újraegyesítés után volt tapasz-
talható. A 2000-re beálló 1,3-es
termékenységi rátát már az idő-
közben Németországba telepü-
lő migránsok „javították”. A
mutató jelenlegi 1,5-re emel-
kedése meg főként a migránsok
újabb hullámát és demográfiai
teljesítményét jeleníti meg.

Mindebből egyenesen kö-
vetkezik a németországi német-
ség arányainak radikális fogyá-
sa, népességen belüli arány-
számának zuhanása. A németek
idősebbek, közülük többen hal-
nak meg, míg a migránsok fia-
talabbak és jóval szaporábbak.
A fiatalabb korcsoportokban
régóta észlelhető a jelenség,
noha erről szólni illetlenség.
Ebbe a bűnbe esett a szocdem
Sarrazin professzor is, és ma
partvonalra sodródott. A beván-
dorlók által kedvelt városok
( )Berlin, Hamburg, München
egyes kerületeiben az iskolás
gyermekek szinte száz száza-
léka migráns hátterű. Nem a
holnap kérdése, hanem a ma
valósága, hogy a politikában is
folyik a helyfoglalás, ahogy ez
mindig is tapasztalható volt kü-
lönböző népek egymásra tele-
pülése esetén, hiszen osztozni
kell az irányítás jogán.

Ez ritkán békés folyamat, és
azonos szellemű kultúrák ese-
tén sem egyszerű, amint ma-
gunk is megtapasztaltuk az
osztrákokkal együttélésünk kap-
csán. De ennél sokkal nehezebb,
ha nagyok a kulturális eltéré-
sek, mint a németek és az isz-
lám bevándorlók esetében. Kül-
ső, konkurens erők ilyenkor ki-
tűnő lehetőséget látnak a meg-
osztásra, versenytársuk gyengíté-
sére. Ma egyenesen kormányra
készülnek a változást követelő
ötödik hadoszlop multikulturá-
lis erői is. Nélkülük ugyanis
nincs meg a többség. Ők min-
dig készek a kisebbségek jogait
túlhangsúlyozni, és pozitív disz-
kriminációt követelni részükre.

Németország esetén már
tisztes beépülésről beszélhe-
tünk, annyira, hogy a német
érdekek ma már számon sem
kérhetők a polkorrekt kiskáté
sérelme nélkül. A mindennemű
kisebbségi érdeket szisztemati-
kusan a többségi érdek fölé
helyező divatos balliberális ál-
lameszme ehhez kitűnő terepet
biztosít. (Miközben mecsetek
százai épülnek, és le kell venni
az iskolákban a keresztet, mert
sérti a kisebbség érzékenysé-
gét.) Hosszú ideje annak, hogy
Németország nem áll ellen an-
nak, hogy esetleg megszűnik
németnek lenni. Lehet, hogy
most valami megmozdult? Ma
még semmi sem biztos, csupán
az, hogy Németországot a leg-
utóbbi választás után ugyanúgy
kormányozni, mint az elmúlt
évtizedben, már nem lehet. Az
meg végképp homályos, hogy
akkor miként is kellene ered-
ményesen kormányozni, úgy,
hogy Németország a németeké
maradjon, vagy ellenkezőleg,
az a cél, hogy visszavonhatat-
lanul kikerüljön az ország a
németek kezéből. Nekünk egy-
általán nem mindegy, hogy
kell-e majd, és hogyan az új
modellhez viszonyulnunk. Le-
het, hogy a nagy hintapolitikus
Angela Merkel most maga ül a
hintába? Nem tudhatjuk, ag-
gódva és egyben reménykedve
várjuk a fejleményeket.

Boros Imre
közgazdász

Nincs könnyű helyzetben a győzelem ellenére Angela Merkel.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2001.06.21.)

(2001.07.19.)

(2001.08.02.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az egész éves áramellátást
szinte teljesen biztosító nap-
elemes rendszert szerelnek fel a
zalaegerszegi zalaszentgróti, a
és a járás területén lévőlenti
általános iskolák harmadára -
közölte a zalaegerszegi köz-
pontú tankerület igazgatója egy
sajtótájékoztatón, a zalai me-
gyeszékhelyen.

Kajári Attila elmondta: a
tankerület 42 iskolája közül 13
intézmény tetején helyeznek el
napelemeket. Zalaegerszegen
három iskola, Zalalövőn, Pá-
kán, Gellénházán, Bakon, Len-
tiben, Salomváron, Zalaszenti-
vánon, Nagykapornakon, Tes-
kándon Pókaszepetkenés egy-
egy oktatási intézmény áram-
ellátását biztosítja a jövőben az
új energetikai rendszer.

Az összesen mintegy 226
millió forintos, a Környezet és
Energia Operatív Programból
(KEOP) biztosított pályázati
forrásból 1480 napelemet sze-
relnek fel. Az összességében

Áramtermelő iskolák Zalában

A zalalövői iskola is szerepel a programban.

csaknem fél futballpályának
megfelelő, több mint 2400
négyzetméternyi felület jóvol-
tából évente 407 kilowatt ener-
giát tudnak megtermelni. Éves
szinten ezzel a 13 intézmény
csaknem teljes áramszámlá-
jának összegét, mintegy 20 mil-
lió forintot tudnak megtaka-
rítani.

A közbeszerzési pályázat
után várhatóan jövő tavaszra,
nyár elejére készülhetnek el a
napelemes rendszerek – közölte
Kajári Attila.

Vigh László országgyűlési
képviselő azt hangsúlyozta: jó
döntés volt az oktatási intézmé-
nyek állami kezelésbe vétele.
Leginkább a kisebb települé-
seknek ugyanis korábban nem
volt elég pénzük az iskolák
fenntartására, a ma már teljes
állami finanszírozás révén
azonban mindenütt megma-
radhattak az oktatási intézmé-
nyek – tette hozzá.

Forrás: MTI

Az örök stréber

Garden party 2001

Graffity

– 28,60-at nyertem rablóultin a Mókusban. Szeretném befi-
zetni az adóelőleget.

– Mindig a Roland elé tedd a legszebb falatokat, az ő apja
véleményezi a vállalkozói pályázatokat!

- Látod, fiacskám a Kádár-rendszerben még a falfirkák is
ilyen nemes, előremutató célt szolgáltak!
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Tóth Ágnessel Mozgás-, a
sérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélget-
tünk tervekrõl és munkájukról.

– Mit lehet tudni az egye-
sület munkájáról?

– A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagy-
páli székhellyel. Az új, több-
féle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért érez-
tük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.

A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozá-
sokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri kö-
zösségi rendezvényeken mu-
tatjuk be érzékenyítõ foglalko-
zásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõ-
labda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcso-
lódó esélypartinkat hagyo-
mányteremtõ szándékkal hív-
tuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munká-
juk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igye-
keztünk színes tartalommal
megtölteni.

Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kis-
térségi Egyesületének tagjai-
val. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyü-
mölcsfákat ültettünk, a gyerek-
napi palacsintasütésbe eger-
vári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Ha-
gyományõrzõ, hagyományo-
kat felelevenítõ programun-
kat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kény-
szerülõ” sorstársainknak szer-
vezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja al-
kalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekö-
tött élményfotózást rendez-
tünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy él-
ménynapot – Együtt a szivár-
vány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ szemé-
lyeket tömörítõ intézményei-
nek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmû-
ködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös prog-
ramjainkra.

Esélykupa címû sportna-
punk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõ-
höz, egészségeshez, aki spor-
tolni, játszani, csak egysze-
rûen kimozdulni szeretett vol-
na a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált ma-
gának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolítá-
sában vettünk részt érzé-
kenyítõ standunkkal.

– Van segítség ebben a ki-
emelkedõ munkában?

– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak há-
zigazdáink rendezvényeink-
nek. Gyerkó Gábor polgár-
mester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropó-
ból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiak-
ban folytatni, s számos továb-
bi rendezvény megvalósítását
tervezzük együtt-közösen.
Programjaink megvalósításá-
hoz folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támoga-
tásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési tevékenysé-
günket.

A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalko-
zások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Ni-
koletta RF Consulting Kft., az
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosí-
tott, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szak-
mai programok megrendezé-
sével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesü-
letünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült em-
bertársainkra való odafigyelés
ezen módja.

Minden rendezvényünk-
nek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen tár-
sadalmi rétegnek a nyilvános-
ságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeret-
nénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogya-
tékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzéke-
nyíteni szakmai programok-
kal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társada-
lomnak.

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485
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Volt egyszer egy Cyklon (  .)2
A betegség, ami zenekaralapítással gyógyítható

• 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

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

Horváth Kálmán: – Elérkeztünk oda, hogy már nem mi mentünk
a bulikba, hanem hozzánk jöttek.

A korabeli felvételen Horváth Kálmán Tunyogi Péterrel (közé-
pen) és a zenekar egyik kedvelőjével, Kuczkó Károllyal.

A KISZÖV-székház volt az együttes első állandó otthona.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: archívFotó: archív

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Laja Gondár Lajos, vagyis
után következzen , tehátApró
Horváth Kálmán! Ő is a So-
mogyi Bacsó téri (ma Október
6. tér – a szerk.) zenekedvelő
fiatalok közé tartozott, mint
Gondár Lajos, ,Tunyogi Péter
vagy éppen .Kinyó Gábor

Horváth Kálmán is közis-
mert személyisége Zalaeger-
szegnek, hosszú évtizedeken
keresztül elismert és megbe-
csült szobafestője volt a város-
nak. Ma már csak igen ritkán
vállal munkát. A páterdombi
családi házban beszélgetünk.

– Honnét a zene iránti sze-
retet?

– Az általános iskola máso-
dik osztálya után beírattak a
szüleim a zeneiskolába, hegedű
szakra.

– Ez szülői javaslatra tör-
tént? S a hangszerválasztás is?

– Saját elhatározásom volt.
A nővérem már zongorázott,
számomra a hegedű volt a
szimpatikus. Hét évig tanultam
a zeneiskolában, utána két év
továbbképző következett.

– Mi indokolta a műfaj- és
hangszerváltást?

– Velünk szemben lakott
Tunyogi Péter, a sarkon Gondár
Lajos, mindhármunkat ugyanaz
a betegség kapott el. Tudtuk,
hogy ez csak zenekaralapítással
gyógyítható. S akkor még ott
volt a szomszédban Horváth
Antal, aki kezdetben a dobo-
sunk volt.

– Nem volt akkoriban köny-
nyű dolog felszerelni egy ze-
nekart. Hangszerek, erősítők,
hangfalak. Kezdetleges volt
minden…

– Erősítőket a moziból kap-
tunk, s a szomszédban lakó
Kertész-család is kisegített ben-
nünket dobfelszereléssel. Ha

jól emlékszem, a városi tanács-
tól is kaptunk technikai be-
rendezéseket. Kezdetleges fel-
szerelésünk volt valóban. Ké-
sőbb Hota (Orbán Sándor – a
szerk.) megpróbált saját maga
hangfalat és gitárt készíteni.

– Milyen volt a kapcsolat, a
hangulat az együttesen belül?

– Baráti! Jó csapatot al-
kottunk.

– S a közönség?
– Egy ideig nem tudtak a

zenekar létezéséről, aztán egyre
több iskolai bálon léptünk fel,
ami megváltoztatta a helyzetet.
Elérkeztünk oda, hogy már
nem mi mentünk a bulikba,
hanem hozzánk jöttek. Elő-
ször a KISZÖV-székházban
kaptunk helyet, aztán a KISZ-
klub (a mai múzeum épüle-
tében van – a szerk.) lett az
otthonunk.

– A hatóságokkal nem volt
problémátok? Mert ugye „a
beatzene a nyugatról érkező

fellazító propaganda egyik esz-
köze” volt a hivatalos érték-
ítélet szerint…

– Nem éreztük, hogy gon-
dunk lenne. Talán azért, mert a
KISZ-klubban játszottunk, s az
védett hely volt. Annak ellené-
re, hogy sok nyugati számot
játszottunk.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

Egy farsangi fellépésen Horváth Kálmán és Orbán Sándor lát-
ható az együttesből. A pódium előtt ül Boncz (Jimmy) Barna-
bás, aki szintén Zalaegerszeg közismert és közkedvelt szemé-
lyisége volt.

Utoljára Tunyogi Péter temetésén találkoztak az egykori tagok.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

– Minden zenekarnak van
vezéralakja. Ki volt ő kezdetben
nálatok?

– Először Gondár Lajos,
hiszen ő találta ki az egészet.
Ám ez nem jelentett hierarc-
hiát, egyforma volt minden ze-
nekari tag. Gondár Lala nősü-
lése után kivált a Cyklonból, s
jöttek az új tagok.

– Voltak viták a műsor ki-
alakításánál?

– Hamar megegyeztünk.
Miután többen jártunk zeneis-
kolába, a kottaolvasással nem
volt gondunk. S azzal sem,
hogy milyen számok alkossák a
repertoárt. A közönség is segí-
tett ebben.

– A zenekarnak kezdetben
volt egy énekesnője, Frimmel
Ágnes, aki már régóta az Egye-
sült Államokban él…

– Jól emlékszem rá, igaz
nem sokáig énekelt nálunk.
Fiatalon kiment Amerikába.

– A riportsorozat kapcsán
írt egy rövid levelet, s küldött
néhány korabeli fotót, igaz
eléggé homályosak. Téged a
beceneved (Apró – a szerk.)
szerint említ, s reméli, hogy jól
vagy…

– Baráti kapcsolat volt kö-
zöttünk.

– Gondár Lajos nősülése
után kivált a Cyklonból. Nálad
is ez volt a forgatókönyv?

– Én addig kitartottam,
amíg Tóth János, Tunyogi Pé-
ter, Kerekes István és Horváth
Péter el nem ment Budapestre,
noha engem is győzködött a
feleségem, hogy fejezzem be a
zenélést.

– Hivatalosan mikor ért vé-
get a Cyklon pályafutása?

– Gyakorlatilag akkor, ami-
kor a fiúk elmentek a fővá-
rosba.

– Hiányzott a zenélés?
– Hát… utána még fellép-

tem alkalmi zenekarokban, de
ez nem tartott sokáig.

– Hol helyeznéd el a Cyk-
lont az akkori vidéki zenekarok
között?

– Volt nevünk, több helyre
hívtak bennünket. Többször
játszottunk Nagykanizsán is.

– Milyen volt a kapcsolato-
tok az ottani két bandával, a
Flamingóval és a Musztánggal?

– Nem tartottunk szorosabb
kapcsolatot. Volt rivalizálás, de
éles ellentét nem. Itt, Nyugat-
Dunántúlon nagyon jó együttes
volt a soproni Nautilus.

– Gondár Lajos már emlí-
tette ezt a zenekart egy jazz-

fesztivál kapcsán. S arról is
mesélt, hogyan hangolták félre
a hangszereiteket…

– Hasonló eset Zalaeger-
szegen is előfordult egy zenei
vetélkedőn. Azóta sem tudjuk,
hogy ki nyúlt a hangsze-
reinkhez.

– Indultatok a Ki-mit-tud?-
on is, ahol Bencze Erzsébetet
kísértétek.

– Két tv-s szereplésünk
volt, a második fordulóban es-
tünk ki.

– Milyen számmal indul-
tatok?

– Guerra Gusztáv (a zeneis-
kola későbbi igazgatója – a
szerk.) tanította be az Ingovány
című számot, s el is jött velünk
a tv-fellépésre, ő volt a bil-
lentyűsünk.

– Tartjátok a kapcsolatot?
– Nincs összejárás. Legutol-

jára Tunyogi Péter temetésén
találkoztunk.

– Dolgozol még, vállalsz
festést?

– Már nem. Esetleg akkor,
ha a haverok megkérnek. Het-
venegy éves vagyok.

– Mit adott Neked a Cyk-
lon? Nem pénzre gondolok,
mert inkább nektek került költ-
ségbe a zenekar.

– Szép fiatalkort. Népsze-
rűek voltunk, értelmes elfog-
laltságunk volt.

E.E.
(Folytatjuk)

(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres
Katalin történésznek azért a
segítségért, hogy a múzeum
birtokában lévő egykori Cyk-
lon-fotókat szerkesztőségünk
rendelkezésére bocsátották
közlés céljából. S köszönet jár
mindazoknak is, akik ugyan-
csak archív fotók segítségé-
vel teljesebbé teszik soroza-
tunkat.)
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„Szépapáink, hőskorában, a
rezesbanda hódított” az egykori
sláger szövege szerint, s azt is
megtudjuk a dalból, hogy „e
nyalka banda vezéralakja jó na-
gyokat lódított.”

Gyerekkorom visszatérő em-
léke, amikor az egerszegi, Rá-
kóczi úti lakásunk ablakában
könyökölve néztük öcsémmel a
Petőfi laktanyából kivonuló ka-
tonazenekart. Természetesen ját-
szottak is, az élen vonuló kar-
nagy, dirigálásaÓdry Lajos
szerint.

Az egykori karnagy nyugál-
lományba vonulása után sem
szakadt el a várostól. Itt él
Egerszegen, a Kertvárosban. A
megyeszékhely színes egyéni-
ségeit felelevenítő sorozatunk
következő szereplője munkáját
félretéve fogad. Elmúlt 95
éves, s még dolgozik. De erről
majd később!

– Azt tudom, hogy nem za-
lai származású… Hová kötik a
gyökerek?

– Bácska északnyugati ré-
szén, Nemesmiliticsen szület-
tem, édesapám ott volt vasutas.
Az ismert történelmi helyzet-
ben, 1922-ben kizsuppolták a
családot, Budapestre kerültünk,
a Mária Valéria lakótelepre.
Édesapám az I. világháborúban
a hátán mentette ki a harc-
vonalból zászlóaljparancsno-
kát, aki ezt nem felejtette el.
Amikor a Horthy-hadseregben
vezérkari tiszt lett, hozzá-
juttatta apámat a pestszent-
lőrinci vasútállomáson egy
trafikhoz.

– Hányan voltak testvérek?

Ódry Lajos, a karnagy (1.)
– Négyen, három fiú és egy

leány.
– Kezdettől fogva érdekelte

a zene?
– Amikor édesapám bezárta

a trafikot, naponta átment a
szomszédos kocsmába beszél-
getni a barátaival. Egyik nap
elküldött édesanyám a boltba
cukorért és rizsért, közben be-
néztem a trafikba, de apámat
már nem találtam ott. A Kőrösi
kocsmában volt szokása szerint
ilyenkor, ahol éppen három ze-
nész játszott. Hallgattam a mu-
zsikát, édesapám látta rajtam,
hogy érdekel. Egyszercsak
megkérdezte: vegyek neked
egy hegedűt? De akkor mind-
három fiúnak tanulni kell rajta.
El is kezdtük a tanulást hár-
man: én, az Árpád és a Józsi.
Engem a sport is érdekelt, fo-
ciztam és bokszoltam párhuza-
mosan. Az utóbbit abbahagy-
tam, miután egyszer jól bever-
ték az orromat.

– A foci maradt a hegedű-
tanulás mellett?

– Amikor jöttek a fiúk, s be-
kiabáltak, hogy menjek velük,
kiugrottam az ablakon. Mond-
tam az öcsémnek, hogy vegye
át a hegedűt, de édesanyám fel-
fedezte a csalást. Volt füle hoz-
zá. Az öcsém ugyanis jobban
játszott, mint én.

– Lett ezeknek a szökések-
nek következményük?

– Édesanyám nem hagyta
ezt szó nélkül, s elpanaszolta
apámnak, „hogy ez a Lajos
gyerek nem gyakorol rendesen,
hanem elmegy a fiúkkal fo-
cizni”.

– Gondolom, megszidta az
édesapja…

– Komoly beszélgetés volt,
s ebből értenem kellett. Most
már belátom, komoly érv volt
az, amit mondott: ő fizeti a
tandíjat, én meg focizni me-
gyek. Aztán a pályaválasztás is
szóba került, s amikor az elkép-
zeléseimről kérdezett, határo-
zottan kijelentettem: aranymű-
ves akarok lenni! Rendben van
fiam – mondta –, de amit én
eddig hegedű tandíjra fizettem,
azt megkeresed. Elvitt az állo-
másfőnökhöz, az mutatott egy
szénnel teli vagont. Dacos gye-
rek voltam, nekiálltam a lapá-
tolásnak, talicskázásnak. Har-
madnap este összetettem a két
sebes tenyeremet, fáradtan le-
térdepeltem édesapám elé, s azt
mondtam: én inkább hegedű-
lök! Az öregem aztán beszélt a
vezérkari tiszt ismerősével és
15 évesen bevonultam Pécsen a
Magyar Királyi 8. Gyalogezred
menetzenekarába, mint zenész-
növendék.

– 18 éves voltam, amikor
felavattak – folytatja Ódry La-
jos. – Részt vettem a délvidéki,
felvidéki, s az erdélyi bevonu-
lásban. 1943-ban az erdélyi
frontra kerültem, a nagyváradi

zenekart váltottuk fel. Belénye-
sen, a régi magyar határtól 80
km-re állomásoztunk. Alighogy
tábort vertünk a régi iskolában,
megérkeztek az elit orosz csa-
patok, hozzájuk csatlakoztak az
akkor átállt románok.

– Fogságba estek?
– Nem bántottak bennünket,

talán azért, mert látták, hogy
zenészek vagyunk. Csupán egy
revolver volt nálunk. Természe-
tesen az internálást nem kerül-
tük el, így kerültem a Szov-
jetunióba, a volgográdi körzet-
ben lévő egyik városba.

– Mennyi időt töltött fog-
ságban?

– 1943-tól 1945-ig voltam
lágerben. Azzal hitegettek ben-
nünket, hogy majd kikerülünk
üzembe dolgozni, 200 rubelt
kapunk havonta, ebből levon-
nak százat „kosztra és kvártély-
ra”, a többit Magyarországra
utalják. Megtanultam 12 féle
mesterséget, de nem értettem
valójában egyikhez sem. De
mindenhová jelentkeztem. Dol-
goztam szén- és kavicsbányá-
ban, kolhozban, építettem vas-
utat, házat, s még sok min-
dennel foglalkoztam.

– Csak zenével nem?
– Alakítottunk egy zenekart,

magunk által készített kezdet-
leges hangszereket használ-
tunk. Egyszer hivatott a tábor-
parancsnok. Arra gondoltam,
hogy valaki beárult bennünket,
kihallgatta, amit egy német ha-
difogolytársammal beszéltünk.
Meglepetésemre azt kérdezte,
hogy milyen hangszeren ját-
szok. Vadászkürtön – válaszol-
tam zavartan, s ekkor a kapi-
tány elém tett egy Moszkvában
nyomtatott magyar nyelvű új-
ságot, amiben az állt, hogy
magyar katonazenészeket ke-
resnek a sztalinói (ma Donyeck
– a szerk.) színházba. Tudja ki
írta alá a cikket?

Ódry Lajos évtizedeken ke-
resztül vezényelte az egersze-
gi katonazenekart.

Ódry Lajos: – Komoly beszélgetés volt, s ebből értenem kellett.

A zenekar élén…
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– Fogalmam sincs…
– Nem is tippel?
– Sejtésem sincs…
– Az öcsém, Ódry Árpád al-

ezredes, hegedűművész, aki a
központi zenekarnak volt a kar-
mestere.

– Aki nem szerette úgy a fo-
cit fiatal korában, hogy meg-
szökjön a hegedűórákról. Mint
ön…

– Hát igen… Képzelje, az
öcsém is hadifogságba került.
Mondtam a táborparancsnok-
nak, hogy vigyenek magukkal,
ha vételezni mennek oda, mert
szeretném meglátogatni az öcs-
köst. 800 km-re volt az ottani
tábor, három éjjel, három nap
autóztunk a sztyeppén, de egy
teremtett lelket sem láttunk.
Végre odaértünk, éppen próbált

a zenekar. Utána tudtam be-
szélni az öcsémmel, s mondtam
neki, hogy én már nagyon sze-
retnék hazamenni, mert nem
tudok semmit a szüleinkről, és
a bátyánkról. Azt mondta az
öcsém erre: a bátyánk itt van a
táborban, ő helyezte el a mo-
sodában.

E.E.
(Folytatjuk)A változatosság kedvéért a fotón az úttörőzenekart vezényli.

Ódry Lajos (jobbról) szüleivel és testvéreivel.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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3-0-ra kikapott a ZTE FC
Dorogon. Az erővonalak kiraj-
zolódnak lassan az NB II-ben…
A feljutásért folytatott küzde-
lemben az és aMTK Kisvárda
kiemelkedik a mezőnyből.

S a ZTE? Egyelőre a tizedik
helyen áll. A 20 csapatos me-
zőny első felének utolsó helyén.

A jelenlegi pozíció és az
eddig látottak alapján feljutási
reménye nincs a ZTE-nek. Ez a
csapat esélytelen arra, hogy
(várhatóan) az MTK mögött a
második helyet megszerezze.
Nem azért, mert nem akarja,
hanem mert alkalmatlan rá. A
játéktudás alapján.

A működési költségeket te-
kintve körülbelül erre képes ez
a csapat. Ezt kevesen próbálják
reálisan kommunikálni az indu-
latos hozzászólók közül a kü-
lönböző portálokon.

A ZTE FC a helyén van je-
lenleg. Azért, mert ilyen erős-
ségű keretet volt képes harcba
küldeni a bajnokság elején.

Helyzetkép Dorog után

A szakmai stábot nem sze-
retném minősíteni. Mert ha job-
ban értenék a focihoz, akár én
is ülhetnék he-Zoran Szpisljak
lyett a ZTE kispadján. (Érdekes
megjegyzést tett egyébként a
vezetőedző a találkozó után:
„Nem volt minőség a játékunk-
ban”.) Nem értek jobban hozzá,
ezért nem is én irányítom a
csapatot.

Nem is lenne hálás feladat.
Először is tudnom kellene,
hogy milyen csapat irányítását
kellene ellátnom? Ki szemeli ki
az átigazolandó játékosokat? Ki
felügyeli ezt a munkát? Mennyi
pénz van egyáltalán az átiga-
zolásokra? Milyen tervet tűz ki
a klub vezetése?

S persze felvetik a kibicek a
következő kérdést is: mit tesz
az önkormányzat azért, hogy
ismét NB I-es csapata legyen
Zalaegerszegnek?

A város már nagyon sokat
tett eddig, a megyével együtt.
Az 1960-as évektől kezdve.

Jó lenne, ha ezt minden kri-
tizáló kibic tudomásul venné.
(Az önkormányzat eddigi tá-
mogatására egyébként vissza-
térünk.)

Lehet, hogy szentségtörést
követek el véleményemmel, de
a város önkormányzata a 2002-
es bajnoki cím utóhatását, s az
ezt követő vezetés számláját is
törleszti. Kell ennél több segít-
ség ebben a gyenge színvonalú
magyar labdarúgásban? Ahol
az élvonal hat bajnoki mér-
kőzésén annyi néző van össze-
sen, mint a Veszprém kézi-
labda-csapatának két Bajnokok
Ligája összecsapásán.

A tarifák elszabadultak… A
nemzetközi porondon főleg,
igaz ott produkció is van. Ma
már a 220 millió eurót is eléri
egy sztárjátékos átigazolási költ-
sége. Joggal kérhet több millió
forintot havonta egy NB II-es
magyar labdarúgó is. Ha meg-
adják… Márpedig megadják!

Indokoltan? Ilyen színvo-
nalnál nem. Valamikor az ilyen
szintű játékosok örültek annak,
hogy mezt kaptak egy megyei

csapatnál. S még sört és szend-
vicset a mérkőzések után.

No, de térjünk vissza a
ZTE-re! Mielőtt a jelenlegi tu-
lajdonost bírálnám (gyakorlati-
lag nem is tehetem, hiszen ko-
rábban egyértelműen azt nyilat-
kozta lapunknak, hogy ő ennyit
tud a ZTE-re fordítani, többet
nem), azért lenne néhány kér-
désem a kibicekhez. Miért nem
akkor voltak okosak és vállal-
kozó kedvűek, amikor a ZTE
NB II-es sorsa órákon múlott?
Miért nem akkor siettek „építő”
jellegű tanácsaikkal és pénz-
ügyi segítségükkel a klub meg-
mentése érdekében? Miért nem
sikerült azóta is egy normális
együttműködést létrehozni a
klubbal? Ugyanez a kérdés vo-
natkozik természetesen a ZTE
FC Zrt. vezetésére is.

Szerintem ezek a kérdések
megfogalmazódnak Végh Gá-
bor többségi tulajdonosban is.
Csak még nem ismerjük a je-
lenlegi reakcióit. Mindenesetre
hamarosan megkeressük kér-
déseinkkel.

E.E.

Hazai pályán kapott ki (0-2) október 8-án a ZTE a Nyíregyhá-
zától.

Egy héttel később Dorogon is elbukott (3-0).

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: Dorog FC honlapjaFotó: Dorog FC honlapja
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Az atléták régi álma telje-
sült október 5-én Zalaegersze-
gen. A Vágóhíd utcai Városi
Sportcentrumban felavatták az
új, nyolcsávos, rekortán borí-
tású atlétikai pályát, előzőleg
pedig a Petőfi - Dózsa általános
iskolában rekortán borítású tá-
volugrópályát adtak át.

Az iskolai sportpálya jó
szolgálatot tesz a zalaegerszegi
utánpótlás-nevelésnek, amely-
ről köztudott, hogy erős osz-
lopa a magyar atlétikának. A
másfél évtizede épült na– -
gyobbrészt 6 sávos városi–
futópálya most a teljes, 400
méteres hosszán 8 sávosra bő-
vült. Ezzel megfelel a nem-
zetközi versenyek rendezési
feltételeinek is, ugyanis az
IAAF szabályzata nemzetközi
versenyekhez már 8 sávos pá-
lyát ír elő. A munka során
felújították a súlylökő, távol-
ugró - hármasugró, rúdugró és
gerelyhajító pályát is. A beru-
házás a város ,önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Magyar Atlétikaiés a
Szövetség támogatásával való-
sult meg. A pálya felújítására
elnyert támogatási összeg nettó
124 562 500 forint.

*
A Petőfi-iskolában megtar-

tott ugrópálya-avatón részt vett
Balaicz Zoltán polgármester,
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, s a ceremóniát megtisz-
telte jelenlé évelt Sárfalvi Pé-
ter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának nemzeti után-
pótlás-nevelésért és sportkap-
csolatokért felelős helyettes
államtitkára, , aBalogh Gábor

Nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas
Felavatták Zalaegerszeg felújított atlétikai pályáját

Magyar Diáksport Szövetség
elnöke, továbbá a sport, a politi-
kai és gazdasági élet számos
prominens személyisége. A ma-
gyar atlétika kiemelkedő sze-
mélyiségei közül ,Vaszi Tünde
az elmúlt másfél évtized leg-
meghatározóbb magyar női at-
létája aki szinte minden világ– -
versenyen döntős volt, amelyi-
ken elindult valamint– Szalma
László, kétszeres fedettpályás
Európa-bajnok, olimpiai negye-
dik helyezett távolugró ünnepelt
együtt a zalai sportolókkal és
sportvezetőkkel. A vendéglátó
intézményt tankeKajári Attila -
rületi igazgató és Makovecz Ta-
más iskolaigazgató képviselte.

Vaszi Tünde a diákokat üd-
vözölve elmondta, hogy ő ma-
ga is hasonló pályán kezdte a
pályafutását, majd így folytatta:

– Nagyon szerencsések
vagytok, hogy ilyen pályán
edzhettek! Könnyen lehetséges,
hogy közületek a mai nap indít-
ja el innen valakinek a hason-
ló, sikeres sportpályafutását –
hangzott Vaszi Tünde rövid,
lelkesítő beszédében.

*
A Városi Sportcentrumban

folytatott avatóünnepségen,
amelyet látványos bemutató is
kísért, Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg polgármestere köszö-
netet mondott a munka vala-
mennyi részesének, majd Vigh
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos is üdvözölte a
vendégeket.

– A szülők felelősségét is
kiemelném, hiszen mindenki-
nek naponta mozognia kellene!
– ezt már Sárfalvi Péter volt

öttusázóként mondta, az után-
pótlást jelentő nagyszámú gyer-
mek-versenyző jelenlétét mél-
tatva. , a MagyarGyulai Miklós
Atlétikai Szövetség elnöke le-
vélben üdvözölte az ünneplő-
ket, amelynek tartalmát H. Hor-
váth Gyula olvasta fel. Balogh
Gábor, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke volt olimpi-
konként az új pálya minőségét
emelte ki. a StraKocsis István -
bag képviseletében jelentette
készre Balaicz Zoltán polgár-
mesternek az elvégzett munkát,
majd a szalag átvágására került
sor. Végezetül az új pályát Stró-
ber László apátplébános áldotta
meg. Mint aktív kerékpáros a
sport jelentőségéről is szólt.

Az ünnepséget követően
bemutató jelleggel versenyre
került sor.

Kámán Ferenc, a zalaeger-
szegi atlétaélet egyik fő mozga-
tórugója kérdésünkre elmondta,
hogy az új pálya legfőbb értéke
elsősorban a sportolók felkészí-
tésében hozott minőségi vál-
tozást.

– Az elöregedett pályán már
nem lehetett megfelelő minősé-
gű munkát végezni, így az

Balaicz Zoltán polgármester méltatta a munkában résztvevők
teljesített vállalásait.

Ritka öröm ennyi atlétapalántát látni a pályán… Csiszár Attila
8starter felvezeti a x 50 m-es váltóverseny résztvevőit.

edzésfeltételek lényeges javulá-
sát hozta magával az új rekor-
tán. A hatalmas előnyt pedig a
körben nyolcsávos pálya jelen-
ti, amely a körbefutó és a gát-
futó számoknál alapkövetel-
mény. Mostantól az élverseny-
zőink a legjelentősebb verse-
nyekhez hasonlatos létesítmé-
nyi feltételek közt edzhetnek, s
az utánpótlás korú fiatalok is
szívesebben jönnek ebbe a kör-
nyezetbe. Magyar bajnokságot
és válogatott viadalt a régi pá-
lyán is rendezhettünk, ám ma
már a nyolc sávos pálya a
nemzetközi versenyek alapkö-
vetelménye, amelynek mától a
zalaegerszegi is megfelel –
osztotta meg velünk Kámán
Ferenc.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos
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Sporttörténeti sikert ért el
a Zalaegerszegi Teke Klub
FMVas férfi együttese minap a
csehországi meg-Blauskoban
rendezett Világkupán.

Az elődöntőben a megye-
székhelyi csapat 6:2 arányban
nyert a horvát ellen. AKK Split
döntőben a Bajnokok Ligájá-
nak győztese, a várt aZerbst
ZTK-ra. A német szupercsapat
legyőzése szinte lehetetlen fel-
adatnak tűnt, ám sikerült a
hatalmas bravúr. Az 5:3 arányú
győzelem azt jelentette, hogy a
Zalaegerszegi TK története so-
rán először lett Világkupa-
győztes.

Teljesítve a lehetetlen!
Most a teke a sikersportág Egerszegen

Takács László klubelnök
így értékelt:

– Ellenfelünk a gazdag Né-
metország nagyszerű körülmé-
nyek között lévő klubja volt,
amelynek a kispadján is válo-
gatott tekézők ülnek, ráadásul a
világ legjobbjai közé tartozó
két légiósuk is van, többszörös
Bajnokok Ligája és Világkupa-
győztes együttes. Klubunk tör-
ténetének legnagyobb sikere
volt ez a diadal, noha voltunk
már BL-győztesek.

A Világkupa-győztes ZTK
FMVas tagjai: Farkas Sándor,
Nemes Attila (csapatkapitány),
Fehér Zoltán Flavius, Járfás

Szilárd, Kozma Károly, Boanta
Claudiu, Rudolf Balázs. Tarta-
lékok: Pintér Károly, Farkas
Ádám, Takács Tamás, az edző:
Fehér László.

Míg a férfiak Csehország-
ban vitézkedtek, a ZTE-ZÁÉV
női tekecsapata a németországi
Hirschauban Európa Kupánaz
vett részt. Az elődöntőben a
német együttesétőlLiedolsheim
szoros mérkőzésen 5:3 arány-
ban kikapott. A bronzcsatát

azonban az osztrák St. Pölten
ellen hatalmas küzdelem után
megnyerte (4:4, 14:10), úgy,
hogy csak a belső szettpontok
döntöttek az egerszegiek ja-
vára.

A bronzérmes csapat tag-
jai: Mátyás Szilvia, Kovács
Dóra, Szabó Márta, Airizer
Emese, Gál Henrietta, Nemes-
Juhász Gabriella, Molnár Ani-
kó, Hegedűs Anita Baján, edző:
János.

Hatalmas sikert ért el a ZTK FMVas. Felső sor, balról: Takács
László, Járfás Szilárd, Kozma Károly, Pintér Károly, Takács
Tamás, Farkas Sándor, Farkas Ádám, Fehér Zoltán, Boanta
Claudiu. Alsó sor: Fehér László, Nemes Attila, Rudolf Balázs.

Érthető az egerszegiek öröme.

A ZTE-ZÁÉV TK női csapata is kitett magáért. Alsó sor: Szabó
Márta, Molnár Anikó, Hegedűs Anita, Gál Henrietta. Középső
sor: Airizer Emese, Nemes-Juhász Gabriella, Mátyás Szilvia,
Kovács Dóra. Felső sor: Tuboly Béla technikai vezető, Baján
János edző, Borsos József elnök.

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu


