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Zalában a helyzet változatlan
Az önkormányzati választások után
Tanulságos választáson vagyunk túl. A fővárosban az
ellenzék került túlsúlyba, Karácsony Gergely révén a főpolgármesteri széket is megszerezték. A vidéki Magyarországon viszont továbbra is nagy
a Fidesz-KDNP pártszövetség
fölénye.
Zalában sem változott a
helyzet.
A kormánypárt különösen
Zalaegerszegen és Lentiben ért
el nagy győzelmet. A megyeszékhelyen Balaicz Zoltán az öt
évvel ezelőtti eredményét (ami
már akkor is kiemelkedő volt)
tovább fokozva közel 70 százalékos támogatottsággal (69,69 %)
lett a város első embere újfent.
A huszonhárom megyei jogú
várost tekintve ez a második
legjobb eredmény. Az egyéni

választókerületekben is tarolt a
Fidesz-KDNP, mind a tizenkét
körzetben a kormánypárt jelöltje győzött, öt ellenzéki aspiráns csak a kompenzációs
listán jutott be a képviselőtestületbe.
Lentiben Horváth László
eddigi polgármesternek nem is
volt kihívója, s akárcsak Zalaegerszegen, itt is valamennyi
körzetben a Fidesz-KDNP jelöltje győzött.
Nagykanizsán a FideszKDNP új jelöltje, Balogh
László nyert. Nehezíti helyzetét, hogy a közgyűlésben nem
tudtak többséget szerezni.
Keszthelyen is új polgármestert választottak Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) személyében. Hévízen nem született
meglepetés, az eddigi polgár-

A Fidesz zalaegerszegi szervezetének eredményértékelője október 15-én. Balról Bali Zoltán kampányfőnök, Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester és Gecse
Péter képviselő.

mester, Papp Gábor (FideszKDNP) irányítja tovább a fürdővárost, akárcsak Zalakaroson
Novák Ferenc (Fidesz-KDNP).

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Lentiben teljes fideszes siker született.

www.zalatajkiado.hu

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Pacsán Kelemen Tamás
(független), Letenyén Farkas
Szilárd (független) kapott újra
bizalmat.
Zalaszentgrótón nem sikerült a Fidesz-KDNP jelöltjének
leváltania a Szentgrót Most
színeiben induló Baracskai Józsefet. A Demokratikus Koalícióhoz kötődő polgármester
marad hivatalában.
Meglepő eredmény született
Zalalövőn. Az eddigi polgármestert, Pintér Antalt (független) legyőzte a helyi iskola
igazgatója, Gyarmati Antal
(független).
A 15 tagú megyei közgyűlésben óriási a Fidesz-KDNP
fölénye, hiszen 11 mandátumhoz jutott. A Jobbik 2, a Demokratikus Koalíció és a Momentum 1-1 taggal vehet majd
részt a testület munkájában.
Ezek a száraz tények. A
részletekre, a tanulságokra
visszatérünk majd kiadónk
honlapján.
E.E.
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Letették az alapkövet
Új torna- és vívócsarnok épül Zalaegerszegen

Fotó: MTI/Varga György
Francoise Debeaupte, Vigh László fideszes országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán, Michael August Blume és Gulyás Gergely (b-j) a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium 3,3 milliárd forintból épülő új tornaés vívócsarnokának alapkőletételi ünnepségén.

Mindszenty József a 20. századi magyar történelem egyik
legkiemelkedőbb alakja, akit
egyformán tisztelhet minden
felekezet, és aki előtt az utókornak újra és újra fejet kell
hajtani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 8-án Zalaegerszegen.
Gulyás Gergely a néhai hercegprímásról elnevezett iskola
3,3 milliárd forintból épülő új
torna- és vívócsarnokának alap-

kőletételi ünnepségén felidézte,
hogy Mindszenty negyedszázadon át volt Zalaegerszeg lelkipásztora, a második világháború után a püspöki rangot is
kiérdemelte, ezt követően pedig ő volt Magyarország ez
idáig utolsó hercegprímása.
Szembeszállt a náci és a
kommunista diktatúrával, az
ellene folyó per „örök példája a
koncepciós eljárásoknak, a kommunista diktatúra egyedülálló
gátlástalanságának és annak az

aljasságnak, amire a kommunisták az egyházakkal szemben
képesek voltak” – fogalmazott
a politikus.
Mindszenty életútjának talán legnehezebb időszaka nem
is a börtönévek voltak, hanem
az a 15 esztendő, amikor 1956os kiszabadulása után 1971-ig
az Egyesült Államok budapesti
nagykövetségén élt hazájában,
mégis hazájától elzárva. Utána,
amikor Magyarországot elhagyni kényszerült, Bécsben s a
világot járva a világ magyarságának apostolává vált – fejtette
ki Gulyás Gergely.
Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy Mindszenty 1917ben hitoktatóként érkezett Zalaegerszegre, 1919-ben lett plébános, és 1944-ig volt Zalaegerszeg apátplébánosa. A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend az ő kezdeményezésére nyitotta meg iskoláját a
városban 1929-ben, amelyet
1948-ban államosítottak, majd
a rendet két évvel később feloszlatták.
A csaknem negyven évvel
későbbi újraalapítás után ma
már mintegy 700 diákot oktat

az intézmény, a rendet idén Pro
Urbe Zalaegerszeg díjjal tüntette ki a város közgyűlése.
A Modern városok program
keretéből 2017 végén több mint
2,5 milliárd forint kormányzati
támogatást nyert a Mindszenty
iskola az új tornacsarnokának
és vívótermének felépítésére,
ezt tavaly újabb 732 millió
forintos kormányzati támogatás
egészített ki, a rend pedig 60
millió forinttal járul hozzá a
2020 végére megvalósuló létesítmény felépítéséhez – fejtette ki a polgármester.
Francoise Debeaupte rendfőnöknő úgy fogalmazott, hogy
a 90 évvel ezelőtti letelepedésük után 1993 az újrakezdés
éve volt Zalaegerszegen. A
sportlétesítmény építését azért
is fontosnak nevezte, mert a
sport nem más, mint „az élet iskolája, a fizikai erőfeszítés a
szellemi teljesítményt is javítja”.
Az ünnepség zárásaként Székely János szombathelyi megyéspüspök és Márfi Gyula
nyugalmazott veszprémi érsek
jelenlétében Michael August
Blume, a szentszék követe áldotta meg az alapkövet. (Forrás
MTI)

Innovációs Tudásközpont avatása
Magyarország már nem az
összeszerelőüzemek, hanem az
innováció országa, ezt mutatják
a nemzetközi felmérések is –
jelentette ki az innovációs és
technológiai miniszter október
11-én Zalaegerszegen.
Palkovics László a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
zalaegerszegi gazdálkodási karán közel egymilliárd forintból
kialakított Innovációs és Tudásközpont avatásán beszélt arról,
hogy az IMF néhány hete értékelte a különböző országok gyártási rendszereit. A felmérés szerint Magyarország Németországgal azonos szinten áll, ami azt
mutatja, hogy ma már nem csak
idehozzuk és alkalmazzuk a fejlett technológiát, de képesek vagyunk a továbbfejlesztésre is.
Dietz Ferenc, a BGE kancellárja közölte: fél évre sem

volt szükség a közel egymilliárd forintból megvalósított
Innovációs és Tudásközpont
létrehozására, amely az oktatásnak is helyet ad.
Heidrich Balázs, a BGE
rektora arról beszélt, hogy az
egyetem stratégiai céljainak
elérését tökéletesen szolgálja az új zalaegerszegi központ.
Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) kifejtette: az
eredeti tervek szerint 694 millió forint állt rendelkezésre az
Innovációs és Tudásközpont
létrehozására, majd miután a
kormány ezt a projektet beemelte a zalaegerszegi Modern
városok program elemei közé,
további 253 millió forint állami
támogatást kapott. Mint hozzátette, ez a központ pontosan
illeszkedik a város kutatás-fej-

Fotó: MTI/Varga György
Palkovics László, Vigh László (b2), Pál Attila (k), Dietz Ferenc
(j2), és Gubán Miklós (j) a Netlife Robotics vállalat humanoid
robotját nézi az egyetem innovációs és tudásközpontjának
avatásán.

lesztési, innovációs céljai közé,
együtt a járműipari tesztpályával, vagy akár a leendő Science
Parkkal.
Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz) arról is szólt,
hogy az elektromos és autonóm

járműveket kiszolgáló tesztpályája az 5G-s kommunikációs
hálózat kísérleti terepe is, maga
Zalaegerszeg pedig ennek a
hálózatnak a magyarországi
tesztkörnyezete is egyben. (Forrás: MTI)
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Megújul a zalaegerszegi Göcseji Múzeum

Balaicz Zoltán polgármester, Semjén Zsolt, Vigh László, Kaján
Imre és Böjte Sándor a településrész önkormányzati képviselője (b-j) a projektindító nyilatkozattal.

A 21. századi technika lehetővé teszi, hogy ne csak megőrizzük és tiszteljük a múlt relikviáit, hanem a saját jelenünk
részévé tegyük azokat – fogalmazott október 7-én Semjén
Zsolt Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum 1,850 milliárd forintos felújításának projektindító rendezvényén.
A miniszterelnök-helyettes
kiemelte: ma már nem elég a
múlt értékeit vitrinek sorában
bemutatni, szükség van arra,
hogy interaktívan, élményszerűen mutassuk be a múltunkat.
Beszélt arról, hogy „a turizmus
és az egészséges lokálpatrióta
büszkeség szempontjából is
fontos”, hogy a régi, történelmi
épületeink megújuljanak. Zalaegerszeget is történelmi rangjának megfelelővé teszi a Göcseji Múzeum teljes körű felújítása.
Jelezte ugyanakkor, hogy
érdemes mindig valami sajátosságra építeni, hiszen szép épületek vagy szép fekvésű városok másutt is akadnak. Zalaegerszeg esetében ide sorolta a
Zalához minden szempontból
kötődő Deák Ferencet, aki a
kiegyezés létrehozójaként elindította 1867-ben az első világháborúig tartó gazdasági és
kulturális aranykort. Példaként
említette Mindszenty József
bíborost is, akinek hamarosan
múzeuma is épül a városban,
továbbá a város szülötteként
Fekete Györgyöt, a Magyar

Művészeti Akadémia korábbi
elnökét, akinek építészetét állandó kiállítás mutat majd be.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz)

ugyancsak arról tett említést,
hogy Deák Ferenc 1867-ben
olyan fejlődést indított el, amire azóta sem volt példa, de a
2010-ben indult polgári kormány korszaka talán utoléri ezt.
A kiegyezés utáni időszakban
épült és a polgárosodás egyik
szimbóluma is, a Göcseji Múzeum épülete.
Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) felidézte, hogy
az épület 1890-ben készült el
eklektikus stílusban, eredetileg
takarékpénztárnak és bérlakásoknak adott helyet. Az 1950-es
években a városi tanács működött a falai között, de volt ifjúsági klub, orvosi rendelő és
napközis konyha is, míg 1973ban meg nem nyitott benne a
múzeum. Az 1990-es években
beépítették a tetőterét és akkoriban teljes modernizáláson is
átesett.

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

A polgármester elmondta: a
Modern városok program keretében, a városrehabilitáció részeként újulhat most meg a
múzeum a 2021 nyarára tervezett határidőig. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretéből 1,3
milliárd forint, kormányzati
hozzájárulásból pedig további
550 millió forint áll rendelkezésre a munkálatokhoz.
Kaján Imre múzeumigazgató megemlítette: utoljára a
Seuso-kincseket mutatták be az
intézményben, akkor 18 nap
alatt több mint 20 ezer látogató
volt kíváncsi a gyűjteményre és
a legutóbbi Múzeumok éjszakáján is kiemelkedő látogatottsága volt az intézménynek,
amely egyebek mellett Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrainak gyűjteményét is kezeli.
(Forrás: MTI)
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Gyurcsány „igazsága”…

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

– Elnök úr, ön úriember. Vonja vissza az állítását, látja, nem
lesz vizitdíj!
(2008.03.18.)

Hamlet 2008

• 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

– Menni, vagy nem menni: ez itt most a kérdés!
(2008.04.03.)

Iskolai erőszakhullám

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

– Szentisten! Mi történt magával, tanár úr? – Á, semmi.
Csak kaptam néhány makarenkói pofont az egyik
tanítványomtól.
(2008.04.03.)
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00

* 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.

2019. október 17.
HIRDETÉS

Zalatáj

5

6

Zalatáj

2019. október 17.

A magyar észjárásról (4.)
Mondattan
Elérkeztünk – képtelen
ütemben – a csonka munka
igazi alapegységéhez, a mondathoz, amely gondolataink kifejezésének eszköze. Az őt
megelőző hang (pl. ő) és szó
(pl. igen) is megteheti ezt, de
rendkívül ritkán. Mondandónk
közlésére azonban csak a mondat, a mondatok együttese képes. Maga a mondat, az előző
kettőhöz hasonlóan kisebb részekből áll, és különböző fajtái
vannak.
A mondatrészek
Alany
Állítmány
Tárgy
Határozó
Jelző
Az alany és az állítmány
A külön-külön tárgyalás mellett az együttes is megindokolható. Megokolható, hiszen a
kettő együtt a mondat gerince.
Hasonló a viszony, mint a főnév és az ige esetében a szófajok körében. Amit a túlzó
pontosságra törekvéssel kapcsolatban papírra kellene vetnünk, azt lényegében már a
nyugatiak – elsősorban a franciák – igerendszerével kapcsolatban megtettük. Említettük a
módokat, a módbeli változatokat, a számtalan igeidőt, a
műveltető és szenvedő szerkezeteket, a segéd- és rendhagyó
igéket, az erős-gyenge-vegyes,
a folyamatos és befejezett, a
mozgást jelentő igéket… Kiegészíthetnénk még azzal is,
hogy az igei-névszói állítmány
elemei náluk kiteendők. A –
valószínű – nem teljes felsorolás és alkalmazás – feleslegesen – a pontosságra törekvés
jegyében történik.
A pontosságra mi is törekszünk, de a lehető legegysze-

Czakó Gábor

rűbb módon. Nálunk viszont
van a három mód, ugyanennyi
idő, két segédige és talán egy
hiányos ragozású ige két alakkal (nincs, nincsenek). A felsorolhatók használatára nem törekszünk.
Nézzük, mit használunk az
igeidőkből!
A kijelentő mód három idejét, azzal a megjegyzéssel, hogy
az összetett jövő segédigéjére
(fog) nincs feltétlen szükségünk
(az egyszerű emberek szinte
nem is használják őket). Az is
jelenségszintű, hogy magát a
jövő időt is gyakran jelennel és
más szófajjal (leginkább határozószóval) fejezzük ki. A feltételes módunknak nincs jövő
ideje, a felszólítónak pedig csupán jelenje van. Az ikes igék
egyes számú ragozását megemlítettük. Csak nyereség számunkra, mert egyetlen szó (pl.
látlak) elég számunkra, amit
más nyelvek hárommal fejeznek ki.
Íme megint csak elgondolkodásra és értékelésre késztető
nyelvi jelenségek…
A tárgy
Itt csupán két dolgot említünk meg. Az idegen nyelvek
tárgyesettel vagy más módon
fejezik ki ezt a mondatrészt,
amelyet mi, magyarok -t raggal, főnévi igenévvel vagy tárgyas ragozású igével.
A határozó
A mondat elemei közül az
állítmányhoz kapcsolódó, fajtában, jelentésben és kifejezésmódban a legváltozatosabb
mondatrész. Tisztelt tanáromtól, dr. Temesi Mihálytól hallottam, hogy volt egy nyelvészünk, aki 72-félét jegyzett
(meglehet, az idegen nyelvek is
segítségére voltak).
A csoportosítás tekintetében
a honnan?, hol?, hová? irányultság – miként nálunk – általános lehet másutt is a határozók körében.
A kifejezőeszközök tekintetében van a legnagyobb különbség a magyar és térségünk
nyelvei között. A dolgok és
történések egymáshoz való viszonyát mi a következő eszközökkel szinte bonyolultságot
nem okozva fejezzük ki: ragtalan és ragos névszóval, névutós névszóval, határozószóval,
főnévi és határozói igenévvel.
Ezek segítségével bonyodalom
nélkül, áttekinthetően építkezünk. Nem ismerjük a földrészszerte szinte általánosan használt elöljárószót, amely jelentéstani, sorrendi és alaktani
szempontból megbolygat mon-

– Gyere, veszünk itt a Shopping Centerben Dzsiájdzsót a
gyereknek, bekapunk egy hamburgert a Mekiben, aztán megnézzük a multiplexben a Pocahontast.
Ez a jelen, de milyen lesz a jövő? A magyar nyelv jövője…

datszerkezeteket. Rémséges szófajta. Nézzünk egy példát!
Innerhalb eines Monats ist unser Haus fertig. Egészen egyszerű mondat, ahogy a nyers
fordítás mutatja. Belül egynek
hónapnak van a mienk ház kész.
A magyar ezt így fejezi ki: A mi
házunk egy hónap múlva kész.
A mi nyelvünkben nincsenek – ráadásul ilyen rövid
mondatban szórendi rendellenességek, illetve fölösleges állítmányi elem. Csak egyetlen
példa a számtalanra, a náluk
megszokottra!
A jelző
A természetességhez legközelebb álló jelzőfajta a minőségjelző, amelyik csak az
esetvégződéseket veszi fel. A
mennyiségjelzőről ez nem mondható el. A mi nyelvünkben itt is
a legteljesebb egyszerűség uralkodik: egy leány, száz ember,
ezer nyelven. Utólag említjük
meg a számnévvel kapcsolatban, hogy az idézett francia
példa magyarra fordítva: 82:
négy-húsz-kettő. Talán a birtokosjelző viseli a furcsaságok
koronáját. Nálunk elől van a
józan ész szerint a birtokos, azt
követi a birtok, pl. az ember
feje. A fontost (az egészt) követi a kevésbé fontos (a rész),
amint azt már korábban láttuk a
család- és keresztnévnél.
Az idegen nyelvekhez némileg hasonlít az értelmező
jelzőnk, ugyanis ez a fajta követi a jelzett szót és felveszi
annak végződését.
Beszédünk és írásunk jellemzői
Három alapkövetelmény teljesítését kéri tőlünk anyanyelvünk. Legyen a megnyilatkozásunk világos, szabatos és
nyelvi szempontból helyes! A
világosság követelményének
akkor teszünk eleget, ha társunk első olvasásra vagy hallásra megérti a gondolatainkat.

Szabatos a közlésünk akkor, ha
ugyanazt érti, amit közzé akartunk tenni. S végül: nem véthetünk nyelvünk törvényei ellen.
Egyszerű, összetett mondataink, gondolati szakaszaink fogaskerekek módjára kapcsolódjanak egymáshoz, és tegyék lehetővé a haladást közlendőnk
kifejtésében!
Hanghordozásunk, beszédütemünk higgadt, nyugodt –
magyar erény. Ezt a megfelelő
szünettartások is kiegészítik.
Ha valamit fontosabbnak tartunk, nagyobb hangsúlyt kap.
Hanglejtésünk alapvetően ereszkedő, a kérdő mondatok egy
részében emelkedő-eső.
Még a mondatokról
Több oka van, hogy rövidre
fogott e rész tárgyalása. A legfontosabb, hogy a dolgozat
írója az orosszal, a latinnal és a
némettel foglalkozhatott intézményi rendszerben (a kor,
amelyben éltünk, ezt tette lehetővé). A francia és az angol
nyelvi ismeretei csak magánszorgalmi alapúak, ezért a gondolatai óvatosabbak.
A másik ok: a mondatok
tana egyesíti magában mindazokat az eltéréseket, melyeknek elemeivel az előző részekben már megismerkedhettünk.
Az egyszerű és az összetett
mondatok fajtái alapvetően
megegyeznek a mieinkkel. E
tekintetben tehát szinte nincs
különbség, viszont ismételten
találkozunk a pontosságukra
törekvésük jegyében új jelenségekkel (egyenes-függő beszéd,
személytelen szerkezetek, egyidejűség-előidejűség-utóidejűség, megengedés-tagadás, irodalmi-köznyelvi alakváltozatok, egyenes-fordított, Katiszórend…), amelyek az anyanyelvűeknek sem használnak,
az idegen anyanyelvűeknek pedig nehezítik a birtokbavételt.
Mindezek értelmetlen eltávolodások a legegyszerűbb kifejezésmódtól.

Csupán egyetlen példát a
sokszor fordított, nyakatekert
gondolkodásmódra.
Levelet írok Németországba
'56-os magyar Barátomnak. A
levél végére fordított sorrendben kéne írnom a megírás időpontját (ha ő nyelvet cserélt
volna). A borítékra viszont az
ottani szabályokra tekintettel
fordítva kerül a két néveleme (a
családnévről szabályaiknak megfelelően lekerül a hosszú ékezet). A lakhelyét is teljesen
fordítva kell feltüntetnem: az
utca, a házszám után következik az irányítószám a településnévvel és végül, a legfontosabb, az országnév, ahová
a levél megy. A nyaktekerés
teljes!
E gondolkodásmód Gundel
Takács Gábor egyik képernyős
műsorát juttatja eszünkbe, amelyben a helyes válasz helyett a
helytelent kellett mondani.
Utószó
Itt úgy kezdeném, nehezteltem néha Czakó Gáborékra, amiért nem vehettünk a
kezünkbe egy testesebb, a magyar észjárásról szóló munkát.
Aztán rájöttem később, nem
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a nyelvszerkezetünket, az észjárásunkat is veszélyeztetik. A
magyar ember évezredes … jó
napot!-ját szinte eltünteti a
Szép napot!-ozás, a magázást a
tegezés terjedése. A hordozhatómon rendre ilyen „közeli
viszonyt” alakítanak ki velem,
miközben jelzik, hogy pl. ma
ked 6 feb van, vagy 3 uj üzenetek-et jeleznek. A hang- és
képtovábbító eszközök bemondóinak csak egy része beszél
tisztán magyarul.
A felelősséget itt ne hárítsuk Bruxelles-re! Hagyjunk fel
a mi belső „lelki restségünk”kel! Szerénytelenül említem
meg, sem ebben a munkámban,
sem az előző könyvemben nem
írtam le idegen szót.
A betű- és szótagszók (írhattam volna más módon) világában rémséges alkotások jönnek létre. Indulhatunk az Emmi-vel (szerencsétlen az összevonás, a megnevezés, a rövidítés). Dohoghatnánk a keresztnevek körében elszabadult rendetlenség miatt is. Vállalkozási
nevek, falragaszok, ruhafeliratok, bio, öko…
Egy 1910 körüli újságban
olvastam, hogy Zalaegerszeg városvezetése levetette az egyet-

Felújították az Erdődy-Hüvös-kastélyt

Gecse Péter alpolgármester, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje,
Balaicz Zoltán polgármester, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje és Kovács Gábor címzetes főjegyző (b-j) sajtótájékoztatót
tart a Modern Városok Program keretében felújított Erdődy-Hüvös-kastélynál.

A Modern Városok Program keretében felújították Zala-

egerszeg botfai városrészében
található Erdődy-Hüvös-kastélyt.

Fotó: MTI/Varga György
A felújított Erdődy-Hüvös-kastély.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

len német nyelvű feliratot az
egyik bolt homlokzatáról (pedig államszövetségben éltünk)… Ma városainkban angol
és német szótárral kellene járnunk…
A szinte mindannyiunkat
érintő hivatal és jog nyelvétől
az Isten mentsen meg bennünket!
„Kié a hiba?” – kérdezhetnénk Csokonaival, de eszünkbe
juthatna a XX. század legnagyobb államférfijának, gróf
Bethlen Istvánnak Trianont követő gondolata is, hogy minden
magyar álljon helyt azon a
ponton, ahova a sors állította…
Az összeköttetések rendszerét végre felválthatná az alkalmasság rendszere! A közös
kincs, az anyanyelv, a magyar
észjárás megőrzése pedig legyen szent feladatunk, mert általa maradtunk meg, és maradnak meg utódaink!
Szakál István
ny. ált. isk. magyartanár

ik
ar

egyemberes feladat, több nyelvcsalád ismeretét is megkívánja
az anyanyelv alapos tudása
mellett a művet készítőktől.
Egy ilyen alkotásra azért is
szükség lenne, mert a sziklanyelvünket soha nem fenyegette ilyen veszély, mint az elmúlt
évtizedekben. A régebbi latin és
germán után az orosztól nem
kellett tartanunk a teljes alávetettségünkből származó ellenszenv miatt.
A „hazaszeretetünknek” is,
az önbecsülésünknek is hasznos lenne. „Európa színpadán
mi is játszottunk”. Létszámarányosan melyik ország van
ma előttünk az olimpiák, …
világában? Talán az úgynevezett művelt Nyugat is felébredne…
Abból a térségből a vezérszerepet játszó világpolgárságunk majmolását követve nyakló nélkül áradnak be az idegen
szavak és kifejezések, amelyek
elsősorban a szókincsünket, de

ng

Csokonai Vitéz Mihály

Hu

Bethlen István

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

www.zalatajkiado.hu
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A pályán nem volt mese…
In memoriam Papp Antal
– Igen. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy hozzá
hasonlítottak. Rendkívül tisztán
játszott. Büszke vagyok arra,
hogy középhátvéd létemre egyszer sem állítottak ki.
– Csábították Pestre. Miért
mondott nemet?
– A fővárosiak – ők mondták – Lóránt utódját látták bennem. Már az NB I B-ben megkerestek, aztán a feljutás után
egyre sűrűbben kopogtattak.
Azt ígérték, hogy rövid időn
belül válogatott leszek.
– Az is lett. Igaz, „csak” az
utánpótláscsapatba kapott meghívót…
– Ott többször is szerepeltem.
– Ki volt a legkellemetlenebb ellenfele?
– Kettőt említenék: Fazekas
és Zámbó nagyszerűen alkal-

mazta a ritmusváltást. Albertet
is ide sorolnám, de ő sérülése
után visszafogottabb lett.
– Egy sérülés törte ketté az
ön pályafutását is. Azt mondják, hogy ha ez nem következik
be, a válogatott kapuja is kinyílt volna, annak ellenére,
hogy vidéken játszott.
– Ezt így utólag nem szerencsés megítélni, hiszen vidékről nagyon nehéz volt bekerülni a keretbe. Mint mondtam, hívtak fővárosi élcsapatok,
de bennem olyan erős volt a
kötődés Zalához, hogy nem
gondoltam komolyan az elmenetelre.
– Egykori csapattársaitól
hallottam, hogy utazás közben
szívesen forgatta a mesekönyveket…
– Ez így volt. Az kapcsolt
ki. De a pályán nem volt mese…

Prokisch Károly (balról a második) búcsúmérkőzése előtt a ZTE
csapatkapitányaként köszönti Papp Antal kiváló védőtársát.

Tudtuk, hogy a könyörtelen
sors már megírta a forgatókönyvet. Csak idő kérdése,
hogy mikor érkezik el a végkifejlet. Mikor fújja le a bíró
ezt a drámai mérkőzést.
2019. október 13-án ért véget. A kapitány számára befejeződött a földi küzdelem. 71
éves volt.
Papp Antal, vagyis Tóni, a
zalai Schnellinger ezen a napon
a mérkőzés után nem a játékvezetőkhöz ment kezet fogni,
mint az NB I-be jutott ZTE
kapitánya. Az öltözőben is üresen maradt a helye. Ő már egy
másik pálya felé vette az útját.
Ahonnét nincs visszatérés a
földi futballpályára.
Emléke azonban itt él közöttünk. Mindazokban, akik átélték az 1960-as, 1970-es évek
zalaegerszegi futballcsodáját, a
kőkemény, zalatárnoki születésű szőke hátvéd nagyszerű játékát. S azokban is, akik a
zalaegerszegi labdarúgás emlékezetes éveiről csak könyvek,

filmek, elbeszélések révén értesültek.
Egyszerű, de nagyszerű ember volt, akinek nem voltak
haragosai. A pályán sem, pedig
olyan poszton szerepelt, ahol
nem volt mese. A pályán kívül
viszont szerette a meséket. Erről legendák keringenek. A
legkiválóbb magyar csatárok,
Albert, Zámbó, Fazekas (folytathatnánk a sort) nagyszerű
ellenfele volt. A legalattomosabb támadóval azonban ő sem
tudott megbirkózni.
Isten veled Tóni, nyugodj
békében!
Ekler Elemér
***
A kiváló játékosra a Zalatáj
egy korábbi cikkével is emlékezünk:
– Ön volt az egerszegi
Schnellinger… A világklasszis
német védőhöz hasonlították a
játékát. Ki volt a „keresztapa”?
– Nem tudom. Valamelyik
csapattársam.
– Tetszett egyébként a játéka?

Az NB I B-s csapatban… A felső sorban jobbról a harmadik
Papp Antal.

A SZEOL elleni 1970-es mérkőzésen balról a hatodik.

2019. október 17.
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„A csapat prémiuma annyi volt, mint egy labdarúgóé”
Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (9.)
ményen és kellő szigorral fogta
a csapatot. Amikor nagyon sokat kellett futnunk, nagyon
utáltuk a Ferit, egyébként jó
viszonyban voltunk vele. Lehetett vele hülyéskedni, s amit

megígért, azt be is tartotta.
Egyébként én „kedvence” voltam, több büntetést fizettem nála, mint amennyi jutalmat
kaptam. Ennek ellenére jó volt
a kapcsolatunk. Nagyszájú

Izgalom a tetőfokon azon az emlékezetes első ZTE-Körmend
bajnoki döntőn. Balról Dobi Antal, Földesi Attila és Rózsás
Gábor. Úgy lett bajnok 1990-ben a ZTE, hogy az öt mérkőzésen
egyszer sem tudott a hazai csapat nyerni.

Molnár József, a ZTE elnöke köszönti a ZTE-től játékosként elbúcsúzó Rózsás Gábort.

Rózsás Gábor együtt érkezett Szücs Józseffel Körmendről, s ahogy emlékszik, az
NB I-ben újoncként rajtoló
ZTE második vagy harmadik mérkőzésén lépett először pályára egerszegi színekben.
– A ZTE NB II-es bajnoki
címéről még a Körmend játékosaként értesültem. Pesten játszottunk a vasi együttessel,

amikor megtudtuk, hogy a zalaiak aranyérmesek lettek –
idézte fel a múltat egy korábbi
riportban Rózsás Gábor, akit a
játékosok Szárcsa becenévvel
illettek. – Az első NB I-es év
remekül sikerült számunkra,
ahhoz képest, hogy egy „összeszedett” csapat voltunk. Újoncként remekeltünk és a 9. helyen
végeztünk. Ez köszönhető volt
Varga Ferenc edzőnek, aki ke-

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.

A bajnokcsapat köszöntése a Dísz-téren. Jobbról Farkas Sándor, a sikeredző és Rózsás Gábor.

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

voltam és az igazságérzetem is
állandóan dolgozott. Volt neki
egy úgynevezett büntetés-táblázata, amely tartalmazta, hogy
mennyit kell fizetni késésért,
visszaszólásért és így tovább.
Ennek ellenére nem volt gondunk egymással, kiváló közösséget alkottunk. Ez azzal is
magyarázható, hogy az akkori
szituáció szerint profik voltunk.
Azért igazoltunk Egerszegre,
mert egy darabig a kosárlabdának szántunk főszerepet az
életünkben. Mindenképpen jól
akartunk szerepelni, az akkori
keretben mindenki így gondolkodott. Megosztottuk egymás
közt a feladatokat, ebből nem
volt összezördülés. Arra törekedtünk, hogy minden játékos,
amit a legjobban tudott a csapatjáték során, azt ki is hozza
magából. A mérkőzések után
közösen buliztunk, a név-, szülinapokat és az egyéb ünnepeket együtt tartottuk. Pályán belül és kívül egyaránt remek kö-
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zösséget alkottunk. Számunkra
a megélhetést, a szórakozást, a
játékot jelentette – leginkább az
utóbbit – a kosárlabda. Ennek
bizonyítéka, hogy nálunk a csapat prémiuma annyi volt, mint
egy labdarúgóé. A másik érdekesség, hogy vezetőként nekem
több siker jutott, mint játékosként, hiszen a csapat ekkor
bajnokságot és Magyar Kupát
is nyert.
Rózsás Gábor egyébként
1985 nyarán búcsúzott el játékosként a ZTE-től. Utána
Ausztriában folytatta, 1 évig a
Fürstenfeld, 2 esztendeig a
Güssing csapatában kosárlabdázott.
Bár papíron ma már nyugdíjas, aktív életet él. Zalaegerszegről 2001-ben költözött el,
jelenleg Szigetszentmiklóson él,
két utcányira Dobi Antaltól, aki
1985-ben éppen az ő helyére
érkezett a ZTE-hez. Sportfejlesztési programokat készít. A
Magyar Kosárlabdázók Orszá-

Egy korábbi jubileumi fogadáson. Balról Rózsás Gábor, Vágvölgyi Tamás, Halász István és Ivánkovics István.

Idén készült a felvétel a 40 éves jubileumon. Balról az első
Rózsás Gábor.

Az első NB I-es évben. Az álló sorban balról a negyedik.

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

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

gos Szövetségének gazdasági
vezetője, versenyigazgatója és
a férfi liga elnöke volt évekig.
A kapcsolat ma is élő a szövetséggel, mivel annak egyik
társelnöke. S még egy dolog,
ami a ZTE-s múlthoz köti:
unokájának az egerszegi klub
egykori kiváló játékosa, Ko-
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Köszönjük a három évtizedes korrekt együttműködést!
Jubilál a Göcsej Nyomda

Győrffy Zoltán, a Göcsej Nyomda vezetője a jubileumi ünnepségen felidézte a három évtized fontosabb állomásait és köszönetet mondott a cég dolgozóinak eddigi munkájukért.

Harminc éves a Göcsej
Nyomda, akárcsak kiadónk, a
Zalatáj. Ám nem csak ez a
közös vonás közöttünk. Egyrészt mindketten szűkebb pátriánk, a megye, illetve annak
csodálatos tájegységének nevét

választottuk. Másrészt az elmúlt három évtized szoros köteléket alakított ki közöttünk.
A nyomda a napokban ünnepli harmincadik születésnapját. Ilyenkor általában hajlamosak vagyunk arra, hogy az ün-

nepi alkalomra tekintettel fokozott udvariasággal fogalmazzuk
meg jókívánságainkat.
A mi esetünkben nincs
szükség erre. Együtt kezdtük a
munkát. Először egy újsággal,
a Zalatájjal, kopogtattunk be
Győrffy Zoltánhoz, a nyomda
vezetőjéhez, amit aztán további
lapok követtek.
Testközelből láthattuk a Göcsej Nyomda folyamatos fejlődését, ami számunkra is az
előrelépést jelentette, hiszen
formailag megújult, tetszetős
kivitelű, színes újságokkal szolgálhatjuk az olvasókat, jelenleg
nyolccal. Mellette számos könyvünk került ki a nyomdából,
mondani sem kell, hogy magas
színvonalon.
Emberi tényező… halljuk
gyakorta. Nos, erről sem feledkezhetünk meg. Minden vállalkozás esetében vannak nehéz
időszakok. Így volt ez a rendszerváltás idején, s az azt követő években, amikor a Zalatájat
számtalan támadás érte kritikus
hangja miatt. A Göcsej Nyomda akkor sem fordított hátat,

változatlan minőségben nyomtatta ki lapjainkat. Ezt soha
nem felejtjük el.
Ha az emberi tényezőről
esik szó, meg kell említeni azt
a folyamatos szakmai segítséget, amit kaptunk a nyomda
munkatársaitól. Nem voltak
nyomdahibák, késések, csak segítség.
Újságjaink impresszumában
ott szerepel: Készült a Göcsej
Nyomdában. Az olvasó szeme
ritkán téved erre a kis keretes
részre lapjaink utolsó előtti
oldalán. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ezt a születésnapi
köszöntőt ebben a formában is
megosszuk Önökkel.
További sikereket kívánunk
a Göcsej Nyomdának, valamennyi dolgozójának sok boldogságot, s hogy találja meg
számítását a jövőben is munkahelyén.
Köszönjük a három évtizedes korrekt együttműködést!
A Zalatáj Kiadó munkatársai nevében:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő

Három évtizede megbízható partnerünk a Göcsej Nyomda.

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.

