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Keresse üzletvezetõnket!

Tel.: 92/550-046

Karácsonyi ajánlatunk:

Pontyhalászlé: 1 390 Ft/adag

Kocsonya: 1 050 Ft/adag

Rendelje tõlünk!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

– Ne félj, Mária, fiad születik, akit Jézusnak fogtok hívni! –
így szólt az angyal a názáreti szűzhöz azon a több, mint kétezer
év előtti napon, amikor a megváltás története elkezdődött.

S lőn. Ahogy eljött Mária ideje, egy rongyos, széljárta betle-
hemi istállóban megszületett a Kisjézus, a világ megváltója.

Több, mint kétezer éves misztérium ez. Azóta minden esz-
tendőben eljön a nap, amikor a hosszú, didergetős sötétség után
leszáll a világosság a földre, hirdetve, hogy itt van a megváltás, a
lelkek szabadulásának órája.

Több, mint kétezer éve már, hogy a betlehemi jászolban fek-
vő, barmok párájától melengetett Istengyermek évről évre meg-
születik a szívünkben, hogy a megváltás fényfürdőjével elűzze
bűneink rabságában sínylődő lelkünkből a sötétséget.

Magyarázhatatlan az a csoda, ami így a december ólomléptű
lassúsággal múló napjainak vége felé, a születés napja idején
hatalmába keríti bensőnket. Mintha valami mágus űzne velünk
titokzatos varázslatot, egyszeriben lefoszlik rólunk sötét hóna-
pok szennyese, s kalitkából szabadult rabmadár módjára kezd
szárnyalni a lelkünk.

Több, mint kétezer éve már, hogy a megváltás misztériuma
minden karácsonyon beköltözik szívünkbe, s lelkünkben is
fellobban milliárdnyi karácsonyi gyertya fénye, hirdetve, hogy a
világosság mindig erőt vesz a sötétségen.

Karácsony lesz. 2018 karácsonya. Migráció, gyilkosságok,
katasztrófák – harsogják nap mint nap a médiumok. Közben tün-
dökletesen ragyog fönn a betlehemi csillag, hirdetve, hogy meg-
született a Kisjézus.

Lelkünk szabadult a válságból.
f.l.

Lelkünk szabadult a válságból
A karácsony megmagyarázhatatlan misztériuma

Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László



2 201 . december 1 .8 3Zalatáj

Haladás-stadion, SzombathelyHaladás-stadion, SzombathelyZÁÉV Székház, ZalaegerszegZÁÉV Székház, Zalaegerszeg

www.zaev.hu

A a hazai ter-Kis-Balaton

mészetvédelem emblematikus

helye, ahol egy teljesen forma-

bontó, mégis tájba illő, külső

energiaforrást nem igénylő lá-

togatóközpont kivitelezése kez-

dődik meg, földtakarással és

növényekkel a tetején, nap-

elem-parkkal, talajszondás fű-

tési rendszerrel – mondta Rácz

András környezetügyért fele-

lős államtitkár a létesítmény

Turisztikai látogatóközpont épül a Kis-Balatonnál

alapkőletételén Fenékpusztán

minap.

A Kis-Balaton Látogatóköz-

pont megépítését és a Fekete

István Emlékhely fejlesztését

magában foglaló projekt 1,2

milliárd forintos uniós támo-

gatással valósul meg.

Az államtitkár kiemelte, má-

ra a hazai ökoturizmus legje-

lentősebb tényezőivé váltak a

nemzeti parkigazgatóságok.

Ezek működtetik a felét a mint-

egy 700 magyar ökoturisztikai

létesítménynek, éves szinten

1,6 millió regisztrált és ennél

sokkal több nem regisztrált lá-

togatót vonzva túraútvonalai-

kon, tanösvényeiken. Az elmúlt

6-8 évben 50 százalékkal nőtt

az érdeklődés ezen látogató-

helyek iránt – tette hozzá.

Az államtitkár arról is be-

számolt, hogy 2020-ig az or-

szág tíz nemzeti parkja 61 mil-

liárd forint uniós támogatáshoz

jut beruházásaira, amelynek

révén több mint 100 ezer hek-

táron javulhat a természeti kör-

nyezet állapota. A Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igaz-

gatóság – amelynek területén

épül meg az új látogatóköz-

pont – összesen 5 milliárd

forintnyi támogatásban része-

sülhet a KEHOP és a GINOP

forrásaiból a projektjei megva-

lósításához.

Manninger Jenő országgyű-

lési képviselő, Zala megye fej-

lesztési biztosa arról beszélt,

hogy régi vágya a térségnek a

Kis-Balaton részben még rejtett

kincseinek jobb bemutatása.

„Az új látogatóközpont jó he-

lyen, jó feltételek közt valósul-

hat meg, közel a turistaáram-

lathoz, így bekapcsolódhat a

térség aktív turizmusába is szá-

razföldön és vízen egyaránt” –

fogalmazott, utalva a Hévízi-

csatorna közelségére.

Puskás Zoltán, a projekt-

gazda Balaton-felvidéki Nem-

zeti Park Igazgatóság vezetője

elmondta, folyamatosan nő az

érdeklődés a térség iránt, mi-

közben a látogatók fogadására

már régóta alkalmatlan a meg-

lévő infrastruktúra. A tervek

szerint 2020 június közepéig

épül meg a Kis-Balaton kapu-

jának is nevezhető új látoga-

tóközpont a Vönöczky Schenk

Jakab kutatóház szomszédságá-

ban, mintegy 1300 négyzetmé-

teren, moziteremmel. Lesznek

kültéri attrakciók, köztük ját-

szótérrel. A projekt részeként a

Diás-szigeti emlékház mellett

felújítják a Matula-kunyhót is,

és sor kerül eszközbeszer-

zésekre.

A vezérigazgató arról is be-

számolt, hogy az alapkőletétel

azért húzódott, mert a pályázat

óta jelentősen nőttek az árak, és

245 millió forint többletköltség

merült fel az eredeti árkalku-

lációkhoz képest, amit sikerült

szintén elnyerni támogatásként.

A novemberben zárult közbe-

szerzés nyerteseként a kivite-

lező a Szabau Invest Kft. és a

Possibiuld Kft. konzorciuma.

(Forrás: )MTI

Az alapkőletétel pillanata.

A létesítmény látványterve.

Fotó: TV KeszthelyFotó: TV Keszthely
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Ivóvíz javítási program indult Zalaegerszeg térségében
Közel ötmilliárd forintos beruházás

Csaknem ötmilliárd forint
beruházással, ésZalaegerszeget
öt környékbeli települést érintő
program indult az ivóvíz minő-
ségének javítására és a vízellá-
tás fejlesztésére – tájékoztatott
a zalai megyeszékhely polgár-
mestere.

Balaicz Zoltán a bruttó 4,7
milliárd forintos, a Széchenyi
2020 program keretéből finan-
szírozott program zalaegerszegi
nyitórendezvényén elmondta: a
megyeszékhelyen kívül Zala-
szentiván, Zalaszentlőrinc, Boc-
földe, Sárhida Alibánfaés la-
kóit érinti a fejlesztés. A város
keleti vízbázisára épülő beru-
házás a város többségi tulaj-
donában álló pá-Zalavíz Zrt.
lyázata révén, a Szabadics Zrt.
kivitelezésében valósul meg és

összesen 68 ezer lakos ellátását
javítja.

Tálosi Dániel, a Szabadics
Zrt. projektvezetője kifejtette:
jelenleg 24 kút szolgálja Zala-
egerszeg keleti bázisán az ivó-
vízellátást. Több helyen azon-
ban határérték feletti a víz vas-,
mangán-, ammónia- vagy me-
tántartalma, ezért hat új kutat
fúrnak és öt régebbit megszűn-
tetnek.

Több helyen kicserélik az
elhasználódott csöveket, össze-
sen 17 kilométernyi új veze-
téket is fektetnek, Zalaszent-
ivánon átalakítják a jelenlegi
vízművet és itt új acél víz-
tornyot is felállítanak a 2021
márciusáig tervezett befejezési
határidőig – ismertette a pro-
jektvezető.

A Zalavíz Zrt. pályázata révén, a Széchenyi 2020 program kere-
tében valósul meg a beruházás.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

ZALAISPA Nonprofit Zrt.

8798 Zalabér 3096/12 hrsz

Lev. cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.

Tel: 92/695-775

Mobil: 30/997-4435

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

Valamennyi

ügyfelünknek,

partnerünknek



* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
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.

(2005.08.11.)

(2005.09.22.)

(2005.10.06.)
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• 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.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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.

Nyugdíjkiegészítés

Emlékeztető

Munkamegosztás

– Volna még egy lehetőség, Kovácsné. Ajánlja fel átültetésre
a még működő szerveit!...

– Főnök úr, harminc évig fizettem a tagdíjat, mikor maga
párttitkár volt. Most emelhetne kicsit a minimálbéremen.

– Prímán szuperál a koalíció. Gyurcsány könyvet ír, Kóka
meg gázszámlát!...



HIRDETÉS
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• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra

Valamennyi partnerünknek békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Jó állapotban lévő két fotel

és egy dohányzó asztal

ingyen elvihető

Zalaegerszegen.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.



HIRDETÉS
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2018. november 15.
Zala Megyei Kormányhivatal

Tudatos és hatékony energiafogyasztás

A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 36.

8900 Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2.

8800 Nagykanizsa, Platán sor 2.

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 4.

8360 Keszthely, Balaton u. 17.

8360 Keszthely, Kossuth u. 42.

8790 Zalaszentgrót, Csány u. 2.

8868 Letenye, József A. u. 1.

A Zala Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2-16-2016-00018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” című pályázati konstrukció-
nak köszönhetően 14 épületén energetikai korszerűsítést hajtott végre. A felújítással
érintett épületeken megvalósult a nyílászárók cseréje, a határoló szerkezetek hőszige-
telése, valamint sor került a fűtéskorszerűsítésre, a világításkorszerűsítésre, valamint
napelemes rendszerek kiépítésére is.

A projekt megvalósítási helyszínei:

A beruházás eredményeként az energiafelhasználás szempontjából 14 db takarékosabb,
és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület jött
létre, amelyek a megújuló energiaforrások hasznosításával fedezni tudják saját energia-
felhasználásuk jelentős részét. Az energetikai korszerűsítés hozzájárul a Zala Megyei
Kormányhivatal azon céljához, hogy csökkentse az épületei által felhasznált energiát,
ezzel a megyében kibocsájtott üvegházhatású gázok mennyiségét.
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A projektről bővebb információt a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala oldalon
olvashatnak.

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Az idei szezonban Andriy
Agafonov személyében kiváló
játékost sikerült center posztra
igazolnia a Zalakerámia ZTE
KK-nak. A hazai és nemzetközi
meccseken is bizonyította, hogy
jó döntés volt a szerződtetése.

Stárics Kornél, a klub ügy-
vezetője fontos hírt közölt la-
punkkal:

– Leültünk ukrán cente-
rünkkel, hogy értékeljük az el-
múlt időszakot, s hogy felajánl-
juk neki: maradjon a következő
szezonban is nálunk! Örömmel
közölhetem, hogy Andriy a
2019/2020-as bajnoki évadban
is csapatunkat erősíti majd. Ez
egy történelmi pillanat a klub
újkori történetében, mivel az

Szerződést hosszabbít a center
Agafonov a következő szezonban is Zalaegerszegen

aktuális szezon feléhez köze-
ledve még egyetlen külföldi
játékossal sem sikerült meg-
egyeznünk a hosszabbításról.

Anrdiy Agafonov az eddigi
kilenc bajnokin 16.7 pontot, 8.2
lepattanót és 2.3 blokkot át-
lagolt.

Ebben a hónapban a Zala-
kerámia-ZTE KK három mér-
kőzését is közvetíti a televízió
(M4). December 14-én (pénte-
ken) 18 órakor az egerszegiek
debreceni vendégjátékát láthat-
ják a szurkolók, 23-án az Alba
Fehérvár Kör-, 30-án pedig a
mend elleni hazai találkozó
kerül képernyőre. Közben lesz
egy „tv-mentes” mérkőzés is,
19-én szerepel a csapat.PécsenAgafonov a ZTE erőssége lett.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Fotó: Zalakerámia - ZTE KKFotó: Zalakerámia - ZTE KK



2015-ben rendezte meg elő-
ször a zalaegerszegi önkor-
mányzat a Zalaegerszegi Pol-
gárőr Egyesülettel, a városi
rendőrkapitánysággal, a Bringa
Klubbal és a Zalaegerszegi
Tankerületi Központtal a városi
közlekedésbiztonsági versenyt
általános iskolásoknak. Az ak-

A statisztika figyelmeztető jel volt
Indul az iskolai KRESZ-képzés Egerszegen

ció fő kezdeményezője Gal-
bavy Zoltán önkormányzati
képviselő volt.

– Nagy sikere lett ennek a
versenynek, azóta minden év-
ben több száz diák vesz részt
rajta. Balaicz Zoltán polgár-
mester is felkarolta az akciót,
hiszen a nyertesnek egy értékes

kerékpárt ajánlott fel – mondja
a képviselő.

– Mi volt a konkrét oka az
akció elindításának?

– 12 éves gyerek egyedül
közlekedhet a főúton kerékpár-
ral, teheti ezt úgy, hogy sem-
milyen előképzetsége nincs hoz-
zá. Nem kell ismerni a közle-
kedési táblákat, lámpákat és út-

burkolati jeleket. Nagyon so-
kan, még a felnőttek sincsenek
tisztában az alapvető KRESZ
szabályokkal. Az Európai Unión
belül hazánkban a legmagasabb
az egymillió lakosra jutó halá-
los biciklis balesetek száma. A
balesetmentes közlekedésre va-
ló nevelést már gyermekkorban
el kell kezdeni, éppen ezért
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának kezde-
ményezésére, három általános
iskolában (Öveges, Eötvös,
Liszt) tanítják majd a KRESZ-t,
osztályfőnöki, technika és test-
nevelésóra keretében az 5. és 6.
osztályos tanulóknak. Zalaeger-
szeg lesz a második megye-
székhely. ahol ez az oktatás
megvalósul. A Bringaakadémia
Abelovszky Tamás vezetésével
jelentős erőfeszítéseket tett és
tesz ma is azért, hogy az iskolai
tananyag része legyen a KRESZ
oktatása, tevékeny részt vállal-
tak abban, hogy Szombathelyen
ez már megvalósult, s most Za-
laegerszeg is követi a példát.

– Valamikor volt egy KRESZ-
park Egerszegen, a Zala-par-
ton, aztán megszűnt.

– Az önkormányzat foglal-
kozik azzal, hogy ismét legyen.
Erre az Alsóeredőn megvaló-
suló beruházás keretében lesz
lehetőség.

– Mikor indul az említett is-
kolákban az oktatás?

– Az Övegesben már elkez-
dődött, a két kertvárosi iskolá-
ban pedig decemberben. Há-
rom pedagógus már részt vett a
megfelelő képzésben a Zala
Megyei Rendőr-főkapitánysá-
gon, tizenöt pedagógus számá-
ra pedig hamarosan kezdődik
az oktatás, ennek költségeit a
Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont vállalta. Osztályfőnöki
órán a városi rendőrkapitány-
ság közlekedési osztályának
munkatársai segítik a diákok
felkészítését, sőt kerékpárokat
és sisakokat is felajánlottak.

Galbavy Zoltán volt a fő kezdeményező.

Immár az iskolai tananyag része lesz a KRESZ.

9201 . ber 1 .8  decem 3 Zalatáj
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HIRDETÉS
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Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezőgazdasági

érdekeltségű,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

A vasárnap 6-1-reZTE FC
legyőzte a , s mivel azSiófokot
addig élen álló hazaiGyirmót
pályán kikapott a ,Kaposvártól
az egerszegiek átvették a
vezetést a labdarúgó NB II-ben,
így feljutó helyen állnak.

A nézőszámot tekintve a
csapat már régóta „NB I-es”,
ezt bizonyítja a vasárnapi ta-
lálkozó is. A hivatalos adat
szerint 1525-en voltak a lelátó-
kon (ezzel szemben Gyirmóton
320-an). Ám ne is az addigi
listavezető adataival hasonlít-
suk össze a ZTE látogatott-
ságát! Az NB I szombati, 17.

Remények…
fordulóját 14.097 néző látta
összesen a stadionokban, ebből
a találkozójáraFerencváros
7054-en voltak kíváncsiak. A
Fradi-mérkőzés látogatottságát
levonva a további öt találkozó
átlagnézőszáma 1409, kevesebb,
mint a ZTE-Siófok mérkőzésé.
Ráadásul a ésPuskás Akadémia
az hazai találkozójáraMTK
csupán 527-en, illetve 500-an
voltak kíváncsiak.

Nos, az MLSZ úgy tűnik
mindent elkövet azért, hogy ez
a szám tovább csökkenjen! A
meteorológia téli hideget jelez
a hét második felére, ezzel szemben a mér-Honvéd-Újpest

kőzés szombaton 19 óra 30
perckor, a össze-Mol Vidi-FTC
csapás vasárnap 20 óra 15
perckor kezdődik. Utóbbinál
részben (de csak részben) ért-
hető az időpont (elsősorban a
vasárnap), hiszen a fehérvári
együttes csütörtökön sorsdöntő
kupamérkőzést játszik. (Állító-
lag a televíziós közvetítések
alakítják az időrendet.)

Visszatérve a ZTE-Siófok
összecsapásra! Ez a két együt-
tes 1994 nyarán osztályozót ví-
vott az NB I-be jutásért, illetve
az élvonalban maradásért. Az
egerszegi csapat az NB II Nyu-
gati-csoportjában a Nagykani-
zsai Olajbányász mögött a
második helyen végzett, a Sió-

fok pedig osztályozós pozí-
cióban fejezte be a bajnok-
ságot. Az első találkozón a
Balaton-parti csapat 4-3-ra
győzött otthonában, a visszavá-
gon viszont a ZTE 6-0-ra ki-
ütötte ellenfelét, így vissza-
jutott az élvonalba.

Most is hat gólt lőtt ellenfe-
lének az egerszegi csapat, s ezt
tekintsük jelzésértékű győze-
lemnek. Még egy mérkőzés van
hátra ebben az évben, a máso-
dik tavaszi fordulóban a Csák-
vár ellen lép pályára idegenben
vasárnap a ZTE. Nem irreális
elvárás a győzelem, s akkor az
élen várhatja a folytatást az
egerszegi együttes.

Melengető érzés ez. Re-
ménykedő tervezgetésre okot
adó téli szünet várhatna a csa-
patra és a szurkolókra is.

E.E.

Talán a legsimább győzelmét aratta ebben a bajnokságban va-
sárnap a ZTE.

Lassan 25 éve annak, hogy a ZTE 6-0-ra legyőzte az NB I-es
osztályozó visszavágóján a Siófokot. Képünkön a bajnokság
gólkirálya, Preisinger Sándor (fehér szerelésben), mögötte
Lendvai Miklós.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Váratlan üzenetre bukkan-
tunk minap Facebook olda-
lunkon. Egyik cikkünkre hivat-
kozva (lásd a kimásolt képet) a
következő jelzést kaptuk:

„A bejegyzésed nem felel
meg a meztelenséggel vagy
szexuális tevékenységgel kap-
csolatos közösségi alapel-
veinknek.

A bejegyzésedet senki más
nem tudja megnézni. Alapel-
veink az egész világra érvé-
nyesek, és közösségünkön ala-

A hanyatló nyugat ópiuma
Tiltólistán a Zalatáj cikke

pulnak. Azért vannak alapel-
veink, mert egyes közönségek
tagjai eltérő dolgokra érzéke-
nyek a meztelenséggel kap-
csolatban.”

Bizony, bizony! Szerkesz-
tőségünk Gogolák elvtársnője
éberségünket kijátszva – térd
alá érő szoknyájában – tette fel
a látható képet és az Emmanuel
Macronról szóló cikket Face-
book oldalunkra.

S a közösségi oldal cenzora,
mint a Tanú című film Virág elv-

társa üzent: Hagyjuk a szexuali-
tást a hanyatló nyugat ópiumának!

Igaza van a Fecebook Virág
elvtársának. A Nyugat valóban
hanyatlik. Már az ópium, de
még Macron sem segít rajta.

Vajon akkor is ilyen éber
lenne a Facebook erkölcsren-
dészete, ha egy hasonló képen
a magyar miniszterelnök sze-
repelne?

E.E.

Ezt az üzenetet kaptuk…

Fata Jenőt za-, a közismert
laegerszegi címfestőt 1990 ok-
tóber ötödikén látták utoljára.
Miután évekig nem adott ma-
gáról életjelet, 1996-ban holt-
nak nyilvánították.

Zalaegerszeg bohém alak-
jai közé tartozott. Rejtélyes
eltűnésével a Zalatáj cikkso-
rozat keretében foglalkozott, a
tavalyi sorozat epizódjai hon-
lapunkon olvashatók.

Minap érdekes apróhirde-
tésre bukkantunk:

„2 db Fata Jenő festmény
eladó. Ár: 26.000 Ft/db”

A megadott telefonszámon
egy szomszédos megyében élő
férfi fogadta érdeklődő hí-
vásunkat.

– Mindkét festmény még a
hirdetés napján elkelt, egy zala-

Egy „hír” Fata Jenőről
A címfestő nem került elő, de két festménye elkelt

egerszegi lakos vette meg –
mondta.

– Önhöz hogy kerültek a
képek?

– Jó barátok, kollégák vol-
tunk Jenővel. Az egyiket az es-
küvőnkre festette, a másikat
csak úgy adta, különösebb in-
dok nélkül.

– Miért vált meg a fest-
ményektől?

– Bevallom, nyomasztottak.
Nem a képek, hanem Jenő rejté-
lyes története, eltünése, s az, hogy
mindmáig kiderítetlen esetről
van szó – indokolta az eladást.

Fata Jenő 79 éves lenne, ha
még élne. Ennek a valószínű-
sége a nullával egyenlő.

A festményei viszont most
is kapósak…

(e.)

Fata Jenő Zalaegerszeg közismert, bohém alakja volt.

városközpontjában tulajdonostól eladóZalaegerszeg

egy szépen felújított, téglaépítésû

12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.

Az ingatlan per- és tehermentes,

64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.

Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Eladó lakás Egerszeg központjában
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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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!

N. Pál József pethőhenyei, a
születésű irodalomtörténész ki-
vételes adottsággal rendelkezik.
Mint a vele készített interjú
előző epizódjából is kiderült,
évtizedekkel ezelőtti sportese-
mények részeredményeire, csa-
patok összeállítására is hajszál-
pontosan emlékszik.

A „sportlexikon” irodalomtörténész
A zalai N. Pál József rendhagyó pályafutása (2.)

N. Pál József: – Amíg a gép dolgozott, volt időm olvasgatni a
gimnáziumi történelemkönyveket.

Az egerszegi Ganz Szakközépiskola az 1970-es években. Be-
csülettel elvégezte, hogy aztán irodalomtörténész legyen.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A zalai irodalomtörténész az
Eötvös Lóránt Tudományegye-
temen tanít, emellett rendszere-
sen jelennek meg publicisztikái
a hasábjain.Nemzeti Sport

Folytatjuk beszélgetésünket
N. Pál Józseffel.

– Zalaegerszegen, a gépé-
szeti szakközépiskolában 2-3

hét után rájöttél, hogy ez a
választás életed nagy tévedése
volt, mert semmi közöd a mű-
szaki pályához…

– Nem volt biciklim, nem is
tudok biciklizni. Jogosítvá-
nyom sincs. Soha nem is ér-
dekelt az autóvezetés.

– Azért ott maradtál a gé-
pészeti szakközépiskolában?

– Ott ragadtam, fel sem ve-
tődött bennem, hogy elhagyjam
az iskolát. Anyám számára ez
katasztrófa lett volna. Még el-
terjed, hogy kirúgtak. Hat ele-
mit végzett parasztasszonyként
félt a falu szájától. Meg attól,
hogy meglátnak 10 évesen a kocs-
mában, de erről majd később.

– Ennek ellenére leérett-
ségiztél…

– 1976-ban végeztem. Van
papírom róla: középfokú gé-
pész, és 303/1 szakszámú esz-
tergályos szakmunkás vagyok,
mert akkor éppen kaptunk
szakmunkás bizonyítványt is.
Eldöntötték: a 4.a. osztályos esz-
tergályos, a 4.b. lakatos, a 4.c
esztergályos, a 4.d. lakatos lesz.

– Tudtál esztergálni?
– Valamennyire igen, de nem

kell ezt komolyan venni. Ha
valaki megköszörülte helyet-
tem a kést, tudtam vele forgá-
csot csinálni, mondhatnám iro-
nikusan. Egerszegen, a Vas- és
Fémipari Szövetkezetnél he-
lyezkedtem el esztergályosként,
de valójában egy fűrészgépen
dolgoztam. Ez azért volt jó,
mert amíg a gép dolgozott, volt
időm olvasgatni a gimnáziumi
történelemkönyveket.

– Mi volt a szándékod ezzel?
– A szakközépiskolában

már éreztem, hogy innét nem
tudok továbbtanulni, de nem is
vonzott a műszaki pálya. A
szakmai tárgyakból nem vol-
tam rossz, de a matematika!...

Hiába tudok számokat megje-
gyezni, képtelen vagyok elvon-
tan gondolkodni. Számomra a
halmaz egy halott szó, máig
sem értem a lényegét. Vilá-
gossá vált, hogy csak akkor tu-
dok továbbtanulni, ha a magyar
és a történelem lesz a felvételi
tárgy. A történelem érdekelt
igazán, de a szakközépiskolá-
ban inkább Szakál István, a
magyartanárom volt rám nagy
hatással, akivel ma is jó kap-
csolatban vagyok. Azt nem
mondanám, hogy kiemelten
figyelt rám, de az feltűnt neki
is, hogy nagyon jó a számme-
móriám. Arra gondoltam, hogy
felvételizek Pécsre, a tanárkép-
ző főiskola magyar-történelem
szakára, de ő kijózanított: sem-
mi esélyem. Hát jó, akkor böl-
csészkarra jelentkezem. Nem mind-
egy, hogy hová nem vesznek
fel? Legalább tapasztalatot
szerzek, hogy milyen is egy
felvételi.

– Végül hová jelentkeztél?
– Az Eötvös Lóránt Tudo-

mányegyetemre, Budapestre.
Az osztályfőnökömnek ez nem
tetszett, mondván elrontom a
felvételi statisztikát. Persze,
hogy nem vettek fel, két hár-
mast írtam (akkor még 1-5-ig
értékelték a felvételi dolgoza-
tot). Ez nem volt rossz teljesít-
mény, hiszen nem is készültem
a felvételire. Így elmentem dol-
gozni, esztergálni. Esztergálás
címszó alatt minden nap tíz-
órait vásároltam a többieknek.
Aztán meséltem nekik arról,
hogy ha a tv-ben tegnap este
látott film éppen Julius Caesar-
ról, vagy Nagy Sándorról szólt,
ők kicsodák voltak, mi történt
velük, s ezt szívesen vették a
munkatársaim. Szerettem őket.

– Mikor kerültél be az egye-
temre?

Fotó: Ganz SzakközépiskolaFotó: Ganz Szakközépiskola
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– 1978-ban vettek fel, s né-
mi katonáskodás után 1979
szeptemberében kezdhettem az
első évet. Felvettek, mert már
beszereztem a négy gimnáziu-
mi tankönyvet, s már korábban,
a két év alatt, ahogy mondták
akkor, bemagoltam valameny-
nyit. Ha megkérdezték, hogy
mi van például a harmadik
osztályos könyv 132. oldalán,
azt fejből meg tudtam mondani.

– Milyen szakra jelent-
keztél?

– Magyar-történelemre, amit
magunk között csak proletár
szaknak neveztünk…

– Érdekes névválasztás…
– Az jelentkezett ide, aki

nem tudott idegen nyelvet. Az
egerszegi gépipari szakközépis-
kolában nem volt komoly az
orosz nyelv oktatása. Azért erre
a szakra is nehéz volt a beke-
rülés, nyolcszoros-tízszeres túl-
jelentkezés volt a jellemző.
Nem úgy mint most. Manapság
a bölcsész kar hátul kullog, az
igazán tehetséges fiatalok in-
kább a gazdasági vagy a jogi
pályát választják.

– Az egyetem előtti katonai
szolgálatod meglehetősen rö-
vidre sikerült…

– A kötelező 11 hónapot
133 nap alatt letudtam Hódme-
zővásárhelyen. Az akadálypá-
lyán eltörött a lában, s a vizs-

gálaton kiderült, hogy nem is
lehetett volna bevonultatni. 133
napos „dicsőséges” katonai szol-
gálat után leszereltek, s hat hó-
napig a Ganz-Mávagban dol-
goztam. Normaóra nyilvántar-
tóként alkalmaztak, majd meg-
kértek, hogy az egyik csarnok-
ban vállaljam el az éjszakai
raktárosságot. Ez jó buli volt,
hiszen az éjszakai órákban csu-
pán két-három esztergályos
építette a szocializmust, én
pedig nyugodtan olvashattam
Tamási Áront. 1979 szeptem-
berében aztán megkezdhettem
egyetemi tanulmányaimat, egy-
úttal budapesti életemet.

– Nyilván gond nélkül meg-
szerezted a diplomát!

– Azt mondták, hogy a böl-
csész karra bekerülni nehéz,
aztán csak a villamos üti el a
diplomától az embert.

– Hol helyezkedtél el az
államvizsga után?

– Ez hosszú történet. En-
gem kiválasztottak. Ott akartak
fogni az egyetemen, a XX.
századi magyar irodalom tan-
széken. Egyrészt Czine Mihály
tanárom, másrészt Király Ist-
ván tanszékvezető határozta
meg irodalmi szemléletmódo-
mat. Utóbbival jó kapcsolatba
kerültem, noha közismert kom-
munista volt, de kitűnő szak-
ember. Elsősorban Ady-szakér-

tőként tartották
számon. Nem
tudtak a tanszék-
re venni, mert
nem volt éppen
szabad státusz,
ezért elküldtek
a Petőfi Irodal-
mi Múzeum-
ba. A Móricz
Zsigmond ha-
gyaték feldol-
gozásában vet-
tem részt. 1985-
ben aztán meg-
keresett Király
István, hogy le-
gyek a tudomá-
nyos ösztöndíja-
sa. Három év
múlva felvettek
a tanszékre, s
azóta is ott va-
gyok, ott tanítok.

– Magyar-
történelem szak-
ra jelentkeztél.
Miért erre a párosításra?

– A történelem érdekelt, a
magyar pedig úgymond hozzá
lett csapva. Olvasni szerettem,
de az esztétika nem igen ér-
dekelt. A nyelvtannal úgy vol-
tam, hogy a legfontosabb dol-
gokat muszáj volt megtanulni,
hogy a stílusérzékkel ne legyen
gond, de a nyelvészet tudomá-
nyában nem mélyedtem el.
Ókortörténész szerettem volna
lenni, de azzal ijesztegettek,
hogy oda csak óriási protek-
cióval lehet bekerülni. Pedig
nagyon megtanultam az ókori
történelmet, még most is fel
tudnám sorolni időrendben a
római császárokat.

– Vizuális a kivételes me-
móriád?

– Nem tudom, inkább szám-
memóriás. Ám ez csak akkor
„működik”, ha érdekel valami.
A tőzsdei állást például nem
jegyzem meg, mert nem ér-
dekel, kimondottan taszít. A
gyógyszerek nevét sem tudom
megjegyezni. Ha valaki azt
mondja, hogy szeptemberben
született, azonnal beugrik, hogy
ekkor látta meg a napvilágot
például Tamási Áron, Sinkovits
Imre, Latinovits Zoltán, volt

középiskolai magyartanárom,
Szakál István, Kocsis Sándor,
az Aranycsapat jobbösszekötő-
je, vagy Széchenyi István. Pél-
dául azt, hogy a Szovjetunió
területe 22 millió 402 ezer 280
négyzetkilométer, a pethőhe-
nyei hegyen, Böle néni kalen-
dáriumában olvastam. Jézus Má-
ria! Kétszáznegyvenszer nagyobb,
mint Magyarország! Azt tudtam,
hogy a Mount Everest 8848 m
magas, ám az egyik atlaszban
azt olvastam, hogy 8884 m. Még
örvendeztem is, hogy időköz-
ben nőtt valamennyit, de kide-
rült, hogy nyomdai hibáról van
szó. Minden ilyen adat érde-
kelt, s ez így alakult ki bennem.
Kívülállók csodálkoznak, mond-
ják, ilyen nincs, hogy valaki
fejből sorolja az évekkel koráb-
bi úszó vagy atlétikai részidő-
ket. Ez azért van, mert rendkí-
vüli módon lekötnek és vonzó-
dom ezekhez a témákhoz. Az
érzelmi kötődés a lényeg!

E.E.
(Folytatjuk)

A ZTE élvonalba jutásának és első NB I-es évei-
nek kivételes érzelmi hatása N. Pál Józsefet is
megérintette. A Nemzeti Sport november 23-i
számában jelent meg erről terjedelmes írása,
ami honlapunkon és facebook oldalunkon
(www.zalatajkiado.hu) is olvasható.
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Minden jelenlegi és leendõ partnerünknek eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
A Kozma Kft. a 2019-es évben is várja ügyfeleit - ipari épületek szakszerû,
minõségi épületgépészeti generál kivitelezésével!

Kozma Kft.
8900 Zalaegerszeg, Virágzó mezõ u. 2/B.
E-mail: info@kozmakft.hu
Web: www.kozmakft.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
Légrádi Ferenc

Pum PR Kft.
Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.

tel.: 92/311-142

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Zalaegerszegről,

vagy közvetlen közeléből

keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás,

számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.

Jelentkezés:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Zalaegerszegi

tudósítókat

keresünk!


