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Erdei fülesbagoly,
az Év madara

Rekord költségvetéssel indul az év a megyeszékhelyen
Nagyobb hangsúlyt kap az arányos városfejlesztés
Minden korábbit meghaladó, több mint 64 milliárd forintos főösszeggel indul idén
Zalaegerszeg költségvetése –
közölte február hetediki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.
Balaicz Zoltán az előző
napi közgyűlés döntéseit ismertetve elmondta: tavaly 43 milliárd forint főösszeggel indult a

város költségvetése, ami a további támogatásokkal kiegészülve, a múlt év végére elérte
az 54,3 milliárd forintot. Idén
minden eddiginél magasabb
összeggel, 64,2 milliárd forinttal fogadták el a zalai megyeszékhely költségvetését, de ez
az összeg minden bizonnyal az
év során szintén tovább emelkedik – mondta.

100 éves a ZTE
Látványos eseményekkel készülnek a jubileumra

Balaicz Zoltán ismertette a megyeszékhely idei költségvetésének főbb pontjait.

A ZTE centenáriumára tervezett programokról adott minap tájékoztatást a Városházán
az ünnepségekre szerveződött
munkacsoport.
– Több jelentős évfordulóra
is készülhetünk 2020-ban. A

A polgármester jelezte: az
eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap az arányos városfejlesztés, vagyis hogy minden
városrészben legyenek út- és
járdafelújítások, zöldterület- és
közműfejlesztés. A város folyamatos gazdasági fejlődésének
köszönhető, hogy évek óta emelkedik a helyi iparűzési adóból
befolyó bevétel, az 2014-ben
még 3,2 milliárd forint volt,
idén a tervek szerint 4,7 milliárd forint lesz – közölte.
A kiemelt beruházások között említette a települési operatív programból megvalósuló
újabb iskolafelújítást 344 millió
forintból, a kézműves- és helyi
termékek 600 millió forintból
megvalósuló új piacát, és a
Gébárti-tó környékén új hidak,
gyalog- és kerékpárutak építését. Ennél is nagyobb összegekből indul el a Modern városok

méltó ünneplés egyben a közösség erősítése – kezdte a
sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester. – Száz esztendő
alatt a lokálpatrióta kötődés
egyik szimbóluma lett a ZTE,
(Folytatás a 9. oldalon)

Fotó: Zalatáj
A munkacsoport tagjai a jubileumi logóval.

programban az alsóerdei sportés rekreációs központ kialakítása, a Göcseji Múzeum Mindszentynek és a kommunista
egyházüldözésnek emléket állító új épületszárnyának építése,
illetve a nagytemplom felújítása és orgonabeszerzése – sorolta Balaicz Zoltán.
A zalaegerszegi közgyűlés
döntött arról is, hogy a Hevesi
Sándor Színház és a Griff Bábszínház továbbra is az állam és
az önkormányzat közös fenntartásában működik. A zalai
teátrum tavaly összesen mintegy 337 millió forint állami és
175 millió forint önkormányzati támogatást kapott, a működési költségek közel kétharmadát
tehát az állam finanszírozta, a
remények szerint a kormányzati forrás idén tovább is növekedhet – vélekedett a polgármester.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Zalát érintő kiemelt beruházásokról egyeztettek

Balról Hamar Zoltán, dr. Sifter Rózsa és Nyul Zoltán.

A Zala Megyei Kormányhivatal a kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatban február 13-án munkacsoport ülést
tartott a Megyeházán. Az ülést
megelőzően dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott tájékoztatta
a sajtó képviselőit.
A beruházásokkal kapcsolatban a kormány úgy döntött,
hogy nem csak finanszírozza a
nagy volumenű fejlesztéseket,
de rajta tartja a szemét, hogy
azok hogyan valósulnak meg –
kezdte a sajtótájékoztatót dr.
Sifter Rózsa. A kormánymegbízottaknak feladatul adta, hogy a
folyamatban levő fejlesztéseket
kísérjék figyelemmel és tegyenek meg mindent, hogy egyszerűbbé, gördülékenyebbé váljanak az eljárások. A kiemelt beruházásokról havonta és évente
jelentési kötelezettségük van a
kormánymegbízottaknak.

– Azért, hogy a megyében
zajló beruházásokról hiteles információnk legyen, a napi munkavégzés mellett munkacsoport
ülést rendszeresítettünk. Ma
egy ilyen összevont munkacsoport ülésre kerül sor a Deák
teremben – folytatta dr. Sifter
Rózsa.
A munkacsoport ülésen a
zalaegerszegi kormányhivatal
hatósági ügyintézői, kapcsolattartói és vezetői, valamint a
beruházók és építtetők kapcsolattartói vettek részt. A rendezvény célja az információ áramlás megkönnyítése és a személyes kapcsolatok kialakítása.
– A célunk, hogy a hatósági
eljárások jól előkészítettek legyenek. Ebben a fejlesztések
szereplői a segítségünkre lehetnek, mint ahogy szakmai tanácsokkal és jó előkészítéssel a
kormányhivatalok is segíthet-

nek a beruházóknak – folytatta
dr. Sifter Rózsa.
Zala megyében a 104 nemzetgazdasági jelentőségű beruházásból 33 megvalósult, 21
folyamatban van, 45 az előkészítés fázisában van, mindössze
5 olyan beruházás van, ahol
jelenleg nincs aktivitás – tudtuk
meg a kormánymegbízottól.
A Zala megyei kormánymegbízott koordinációs feladatkörébe 14 kiemelt beruházás tartozik.
A zalaegerszegi Mindszenty
József Múzeum és Zarándok
Központ, a Járműipari Tesztpálya, a városi uszoda és strand
létesítése, az Alsóerdei Sport és
Rekreációs Központ fejlesztése, a zalaegerszegi Északi Ipari
Park bővítése, a nagykanizsai
multifunkciós Sport és Rendezvénycsarnok építése, a versenyuszoda és a nagykanizsai Ipari
Park fejlesztése ezek közé tartozik. A gördülékeny megvalósítás érdekében ezekre a beruházásokra kiemelt figyelmet
fordítanak.
Hamar Zoltán, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője szerint a jelenlegi időszak

a számukra kihívásokkal teli. A
már elkészült elemek tavalyi
átadása után a beruházás folytatódik. Az építkezés a tervezett
ütemben halad, ehhez a kormányhivataltól minden segítséget megkapnak.
Nyul Zoltán a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. vezérigazgató helyettese elmondta,
hogy a Zalaegerszeg és az M7es között épülő M76-os gyorsforgalmi út első szakaszát a
harmadik negyedévben adják át
a forgalomnak, a teljes útszakasz várhatóan 2024-re készül el.
Elkezdődött a ZalaegerszegKörmend közötti gyorsforgalmi
út tervezése. Ezzel egy Győrig
vezető félkör alakulhat ki a
gyorsforgalmi utakból, ami a
térség szempontjából kiemelt
jelentőségű.
A sármelléki repülőtérhez
2x1 sávos bekötőút épül, folyamatban van a nagykanizsai elkerülő út és a Murakeresztúr –
Kotoriba összekötő út tervezése.
A sajtótájékoztató után kezdődött az összevont munkacsoport ülése a Deák teremben.
Samu László

Napelemek 54 hektáron Bocfölde határában

Fotók: MTI/Varga György
Épülő napelempark a Zala megyei Bocfölde határában 2020.
február közepén. Az ország egyik legnagyobb, 54 hektáron elterülő, 24 megawatt teljesítményű erőműje körülbelül 15 ezer
család teljes éves villamosenergia-fogyasztását tudja fedezni.
Az erőmű várhatóan a tavasszal már termelni fog.
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Menekülés a múltba
A felmérések szerint Magyarország legnépszerűbb rádiója a Sláger, a 60-as, 70-es,
80-as évek legnagyobb slágereivel.
A felmérésekkel óvatosan
kell bánni, de ebben az esetben
valószínűleg nincs tévedés. Ennek ugyanis valós alapja van: a
jelenkor és a fent említett korszak úgynevezett könnyűzenéje
között óriási a különbség. Progresszivitásban, zenében, szövegben, előadók tehetségében (sorolhatnám tovább). S nem a
jelen javára.
Idén is megrendezik A Dal
című versenyt, lehetőséget biz-

tosítva napjaink könnyűzenei
tehetségeinek. Két változás is
van a mostani kiírásban. Az
egyik az, hogy az idei győztest
nem nevezik az Eurovíziós
Dalfesztiválra, a másik pedig
az, hogy magyarul kell énekelni. Mindkét változtatás üdvözlendő. Különösen az első, hiszen az Eurovíziós Dalfesztivál
már évek óta a műfaj ámokfutása, deviáns fellépőkkel,
igazságtalan, érthetetlen értékeléssel. Ráadásul nehéz helyzetben lennék, ha egy olyan dalt
kellene megnevezni ezekről a
fesztiválokról, amelyik sláger
lett az utóbbi években.

Mindkét változás üdvözlendő.

Így vagyunk egyébként a
mi fesztiválunkkal is. Felejthető „dalok”, miközben a támogatás óriási. Szemben a 60as, 70-es évekkel, amikor az
akkori progresszív zenekaroknak, előadóknak hatalmas ellenszéllel kellett megküzde-

niük. A közönség azonban mellettük állt, mert jó, színvonalas
zene jellemezte a kort.
Nem véletlen tehát, hogy
miért tartják Magyarország legnépszerűbb rádiójának az említett adót.
E.E.

Védjük vagy elhárítjuk?
Csodálatos nyelv a magyar.
Nem csak azért, mert az anyanyelvem. Említhetem gazdag
szinonima-szótárunkat, hangutánzó, hangulatfestő szavainkat, árnyalt kifejezéseinket,
nyelvünk logikáját és még
sorolhatnám.
Összetett szókapcsolataink
többnyire logikusak, nem ellentmondásosak. Nézzük például a rendőrség szavunkat! A
rendet őrzik rendőreink. Vagy
itt van a villámhárító kifejezésünk. Azért szerelik az épületek
tetejére, hogy elhárítsa a természeti csapást.

Nem illik viszont ebbe a logikai sorba (maradva a témakörnél) a katasztrófavédelem. Van
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és vannak megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok. Az itt dolgozók feladata a
katasztrófák megelőzése, a károk
elhárítása. Vagyis nem a katasztrófák védelme, hanem az elhárítása. A jelenlegi logikát követve a
villámhárítót nevezhetnénk akár
villámvédelmi antennának is.
Katasztrófaelhárítási igazgatóság. Ez lenne a logikailag
helyes elnevezés szerintem…
(e)

Az Eurovíziós Dalfesztivál már évek óta a műfaj ámokfutása.

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
Ebédszünet: 1100-1200
00

30

00

00

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A villámhárító minket véd és nem a villámot.

www.zalatajkiado.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Válság

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

– Nem igaz, hogy egy új kétszázassal sem tudsz megdobni,
hiszen az csak aprópénz!...
(2009.08.19.)

Megszorítások idején

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsőházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um
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Hu

• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!

– Kolléga urak, ezzel a hagyományos eszközzel kiválhatnánk
a drága betegszállító kocsikat…
(2009.09.17.)

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

Végső megoldás

www.zalatajkiado.hu
– Tudja a kedves beteg, volt olyan paciensem, akinek a
méregdrága gyógyszerek szedése helyett az imádság
segített.
(2009.09.17.)

* 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.

2020. február 20.
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FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejlesztések révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igényeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatkozások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munkahelyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszakában, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.
Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpiacot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).
A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alapján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat keretében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.
A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan jelentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértámogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.
172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik munkaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.
2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítottak vállalkozást.

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásáról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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

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

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
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Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást
Drávecz Marianna, a Zala
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalvezetője mint koordinátor szervezte meg azt a tájékoztató fórumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kapcsolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoztatást a Lenti Rendőrkapitányság állományának tagjai részére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető megkeresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott közbenjárása révén valósult meg.

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vadállomány gyérítésének személyi és tárgyi feltételeit részletezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a kötelező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tájékoztatón elhangzottakat. Természetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitételek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseresnyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasználattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pedig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Marianna.
Magyari István, a kormányhivatal Erdészeti Osztályának vezetője az erdei faválaszték szállításáról és a fakitermelés jogszerűségéről tartott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfeltételei a faáru szállításának –
részletezte.
Horváth Jenő, a Földművelésügyi Osztály vezetője a horgászattal kapcsolatos kötelezettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadáson a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.
dj

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizottság a téli időszakban a legelesettebb, legrászorultabb családok tűzifával való ellátását, segítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támogatása történt meg ezzel a módszerrel.
Ez évben a Magyar Földgáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásához. A tűzifa kiszállítását idén
is az Omega GM Kft. végzi,
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.
A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Központ és az önkormányzati vezetők segítették a védelmi bizottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdészeti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támogatásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.
A legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó napjaiban indult és február 15-ig
befejeződik.
A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.
Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cseresnyés Péter, Manninger Jenő
és Vigh László, valamint az
érintett település polgármestere, alpolgármestere vagy önkormányzati képviselője.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

2020. február 20.
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Hévíz a TOP 15-ben!
Lezárult a szavazás a „European Best Destination 2020” címért
2009 óta minden évben
megrendezik a „European Best
Destination” versenyt, amely
során Európa 20 legfelkapottabb turista paradicsoma közül
a közönség dönti el, hogy melyik város érdemes a „legjobb
úti cél” megtisztelő címre. A
díjat annak érdekében alapították, hogy népszerűsítsék az
európai turizmust és kultúrát,
több mint 300 turisztikai partnerrel illetve az Európai Bizottság által létrehozott EDEN hálózattal együttműködve.
2020. február 5-én, 12 órakor zárult le az idei „European
Best Destination 2020” szavazás, amelynek során több mint
600.000 szavazat érkezett Európa legjobb úti céljaira. Ebben
a jeles versenyben már a részvétel is nagy öröm volt Hévíz
számára, hiszen olyan népszerű

városokkal szállt ringbe, mint
Párizs, Madrid vagy Bécs.
A színvonalas küzdelemben
Hévíz a legjobb tizenöt között
zárt, megelőzve többek között
Prágát és Madridot. Az elért
12. helyezés azt mutatja, hogy
a verseny kilenc éves történetében Hévíz kapta a termál fürdővárosok közül a legtöbb
szavazatot, tehát Hévíz az
egyik legerősebb spa márka
Európában.
A megmérettetés során – a
hazai voksokon túl – sok szavazat érkezett német, angol, norvég, osztrák, orosz és ázsiai
utazóktól. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy Hévíz előkelő
helyen szerepel e nemzetek
turisztikai célpontjai között is.
Hévíz nem pusztán a világ
legnagyobb természetes termáltaváról híres; évek óta több és

A termáltó óriási vonzerővel rendelkezik.

több vendéget vonzzanak ide a
színvonalas szállodai szolgáltatások, a kiváló gasztronómiai
és szabadidős lehetőségek,
amelyek egyre népszerűbbek a

családok és a baráti társaságok
körében is.
Hévíz a versenyben elért
eredmény alapján 2020-ban Európa Egészség Fővárosa (European capital of well-being) elismerő címmel büszkélkedhet!
Egész évben Európa leglátogatottabb turisztikai honlapján szerepel, mint kiemelten
ajánlott úti cél: ez hatmillió
honlap-látogatót és kilencvenezer facebook-követőt jelent.
A versenyben korábbi években szereplő településeken átlagosan 15%-kal nőtt a turisztikai aktivitás.

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

www.zalatajkiado.hu
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Emelkedett a TOP zalai forráskerete

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

A Zala Megyei Közgyűlés 2020. február 6-i ülésén módosították a 2019. évi költségvetést, majd rendeletet alkottak a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, melynek bevételi és
kiadási főösszege 629 523 ezer forint. Elfogadták továbbá a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint az önkormányzat idei összesített
közbeszerzési tervét.
A közgyűlés a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálta és módosította Zala Megye Integrált Területi Programját és
Fejlesztési Tervét, melyet az előző ciklusban fogadott el. A program forráskerete eredetileg 23.05 milliárd forint volt, melyet egy
alkalommal már megemeltek 150 millió forinttal. Az Európai Bizottság azonban időközben jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, mellyel
átcsoportosításra kerültek az eredményességi tartalékok, így az ITP

Már a kata is lehet online
A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a
19KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A bevételi nyilatkozat az idei évtől
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés,
sőt még külön program sem kell hozzá.
Az ONYA-ban a katások jelentős része, mindössze három adat megadásával (időszak, hónapok
száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyi
évről szóló elszámolást, melynek határideje február
25. A webes alkalmazás használatához nincs szükség
külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő – az ÁNYK – valamennyi funkcióját
biztosítja.
Az új szolgáltatást azok a katások is minden további nélkül használhatják, akiknek a minimális hármon túl, egyéb adatokat is meg kell adniuk (adatszolgáltatás a más adóalanytól a naptári évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy
százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is
működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.
Az ONYA a NAV honlapjáról vagy közvetlen
weboldaláról is elérhető.
Forrás: NAV

legutóbbi, 2018. november 15-i módosítását követően a rendelkezésre álló TOP keretösszeg 27.7 milliárd forintra emelkedett. A
megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások többsége már lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló Bethlen
Gábor Alaphoz benyújtott „Gyarapodjunk együtt – határtalanul”
című pályázat benyújtását, melyben a megyei önkormányzat
partnere Kovászna Megye Tanácsa lesz. A program célja, hogy a
két szervezet együttműködést alakítson ki a helyi induló fiatal vállalkozások támogatására, elősegítve ezzel a magyarság szülőföldön maradását és gazdasági fejlődését, mivel mindkét térségben
problémát jelent a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása
során kiemelt figyelmet kapnának a fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az innovatív kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és helyszíni találkozók során kerülnének
bemutatásra. Zalai részről a megyei önkormányzat alapítványa, a
Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a szakmai hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben végzett tevékenységéről. Az ellátott
feladatok között a testületi munkához kapcsolódók mellett jelentős
arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

www.zalatajkiado.hu

A Déli pályaudvarról Zalaegerszegre
Forgalomba állt a MÁV saját gyártású első belföldi IC+ kocsija

Az első szerelvény Zalaegerszegre indult.

Start első 20, nemzetközi forgalomra alkalmas, új generációs InterCity-kocsija, amelynek első darabja a decemberi
menetrendváltáskor indult útnak a Keletiből Hamburgba.
Az új IC+ flotta több mint
50 százalékos hazai beszállítói
aránnyal készül, a vasúttársaság 250 munkavállalónak ad
munkát a gyártással, és legalább ugyanennyinek a beszállítói körben.
Homolya Róbert, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a versenyképes,
fenntartható, szerethető vasút-

Forgalomba állt a MÁV
első, saját gyártású, belföldi
forgalomra szánt másodosztályú InterCity (IC+) kocsija február13-án, az utasok a Déli pályaudvarról Zalaegerszegre közlekedő Göcsej InterCity járaton
utaztak először az új járművön.
Tóth Péter, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
(ITM) közlekedésért felelős
helyettes államtitkára a vonat
indulása előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magas
szolgáltatási színvonalú közlekedési hálózatok folyamatos
fejlesztése a fenntartható gazdasági növekedés, a javuló életminőség alapfeltétele.

Kocsibelső az új vonaton.

Az ITM stratégiai célja, hogy
a vasúti szolgáltatás színvonala, hatékonysága javuljon, a
közösségi közlekedés versenyképes legyen az egyéni megoldásokkal szemben – tette hozzá
a helyettes államtitkár.
Tóth Péter kiemelte, hogy
2010 óta több mint 1300 milliárd forintból jöttek létre vasúti projektek, 2016 és 2024 között mintegy 1800 milliárd forintot fordít vasúti beruházásokra a kormány.
Tóth Péter elmondta, az
IC+ kocsik forgalomba állása
mellett hamarosan közlekednek
majd az emeletes motorvonatok
is. Tavaly elkészült a MÁV-

100 éves a ZTE
Látványos eseményekkel készülnek a jubileumra
(Folytatás az 1. oldalról)
melynek szakosztályai 1920 és
2020 között számos emlékezetes pillanattal, örömmel, büszkeséggel, valamint legendás
sportolóval ajándékozták meg a
várost és a nemzetet. Bár az
egyesület 100 év alatt jelentősen átalakult, több szakosztály
megszűnt, a sportágak önállósodtak, a legnagyobbak pedig
külön vállalkozásokká alakultak, a ZTE örökre Zalaegerszeghez kötődik, ezért az önkormányzat szeretne méltón
emlékezni a jubileumra.
A munkát Vadvári Tibor
alpolgármester koordinálja, a
munkacsoport vezetője Velkey
Péter, a humánpolitikai osztály
vezetője. A sporttal foglalkozó
referensek – Török András és
Gyenese Richárd – is helyet
kaptak a munkacsoportban.
Fontos szerepe lesz Kocsárdi Gergelynek és Bodrogi
Csabának is a két legnagyobb
szakosztály, a labdarúgók és a
kosárlabdázók képviseletében.
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Az önkormányzat támogatást biztosít az elképzelések
valóra váltásához, a jubileum
emlékezetessé tételéhez. Egy
reprezentatív albumot terveznek, a kötet elkészítésének feladatát Ekler Elemér, a Zalatáj
kiadó-főszerkesztője és Seres
Péter fotós-kiadványszerkesztő
kapta.
Velkey Pétertől, a munkacsoport vezetőjétől megtudhattuk, hogy rendhagyó osztályfőnöki órák is lesznek az iskolákban, ezekre több, mint ötven
egykori ZTE sportolót nyertek
meg.
Szakmai konferenciákkal is
készülnek a jubileum kapcsán.
Ezekben jelentős szerepe lesz a
Göcsej Múzeumnak, Kaján
Imre igazgatónak, Sümeginé
Horváth Anita, Megyeri Anna
és Szényi Krisztina munkatársaknak.
A Zalaegerszegi Televízió
egy filmet készít. Frauenhoffer
Márta, Kósi Zsolt és id. Balaicz
Zoltán azon dolgozik, hogy

méltóképpen mutassák be a
klubot.
Március 07-én rendezik a
ZTE-Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzést. Ekkor tervezik az egyesület szakosztályainak a felvonulását és a
nézőtéri élőkép bemutatását.
Május 8-án konferencia lesz, az
eseményeket aznap ZTE gálaest zárja, amelyet az Arany Bárány Télikertjében rendeznek.
Május 13-án fotókiállítás nyílik
a Hevesi Sándor Színházban a
ZTE valamennyi szakosztályának emlékezetes pillanatairól.

hoz folyamatos fejlesztésre, jó
menetrendi kínálatra és tarifára
van szükség. Ismertette, hogy
az első 20 nemzetközi forgalomra szánt IC+ kocsi legyártását követően, 2019 augusztusában kezdődött és jövő év
nyaráig tart a hetven, belföldi
forgalomra szánt IC+ gyártása.
Kerékgyártó József, a MÁVStart vezérigazgatója elmondta,
a most gyártás alatt lévő 70
IC+ szériában 35 első osztályú,
prémium kategóriás kocsi is van.
Az első osztályú jármű 2020 őszén,
a 70 darabos széria pedig 2021
nyarán állhat forgalomban.
A MÁV tájékoztatása szerint a hetven IC+ kocsi gyártása
31 milliárd forintból valósul
meg, a vasúttársaság saját forrás mellett 15,3 milliárd forint
kormányzati költségtérítést is
kap. (Forrás: MTI)

Ennek felelőse Nagy Ferenc, a
színház szervezési osztályvezetője és Ekler Elemér. Nagy Ferenc egyébként a ZTE 100 gálaest egyik szervezője is Kocsárdi Gergellyel együtt.
Lendvay Antal kivitelezésében elkészült a „ZTE 100” hivatalos logója is, amely pólókon, emléktárgyakon is szerepel majd.
A jubileumi év rendezvényeiről a Zalatáj folyamatosan
jelentet meg előzetest és tudósításokat, riportokat.
Samu László

A sajtó képviselői részletes tájékoztatást kaptak a jubileumi
programról.
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Pénz és sporthierarchia
– avagy vannak a TAO-nak vesztesei is?
Miközben az úgynevezett
látványsportágak élvezik a TAO
jótékony hatásait, az alapsportágak közé tartozó atlétika ebben a támogatásban nem részesül. Erről is beszélgettünk a
legnagyobb zalai atlétikai egyesület, a Zalaszám-ZAC klubigazgatójával, Szakály Istvánnal, aki konkrét példákkal is
érzékeltette ennek hátrányait.
– Az biztos, hogy annyi
pénz soha nem áramlott be a
magyar sportéletbe, mint 2010
után. A sport stratégiai ágazat
lett, jól ismerte ezt fel Orbán
Viktor miniszterelnök. Mi akkor lettünk szomorúak, amikor
kiderült, hogy az atlétika nem
tartozik a látványsportágak közé. Viszont alapsportág és az
atlétikus képességek nélkül az
úgynevezett látványsportágak
sem létezhetnek – mondja Szakály István. – A látványsportágak mérkőzéseit nagyon sokan
nézik, jó reklámértékkel rendelkeznek. Másrészt – mivel

sokan látják a mérkőzéseiket –
van bevételük a belépők árából,
a stadionokban elhelyezett reklámokból, a mezreklámokból, a
televíziós jogdíjakból. Ezek a
sportágak könnyedén szereznek
bevételt a reklámokból. A TAO
egy plusz bevétel, aminek – a
tapasztalatok szerint – bizonyos
részét meglehetősen felesleges
dolgokra költik.
– S mi marad Önöknek, a
látványsportok közé nem tartozóknak?
– Miután a cégek odaadták
társasági adójuknak egy részét
a látványsportágaknak, úgy gondolták – talán érthetően is –, hogy
ezzel lerótták „adósságukat” a
sport felé. Ezt jogosan is gondolhatják, hiszen jelentős összegekről van szó. Mi pedig hoppon maradunk. A TAO-rendszer
bevezetése óta 210 zalaegerszegi,
zalai céget veszítettünk el.
– Felmerül a kérdés: ez nem
azért történt, mert az eredmények szerényebbek lettek?

Fotó: Zalatáj
Szakály István (balról) szerint mindig csak addig nyújtózkodtak, ameddig a takaró ért.

– Nem. Egyrészt a cégek
közül több megszűnt, másrészt
vezetői nyugdíjba vonultak. Az
újakat nagyon nehéz megnyerni, hiszen a TAO-s támogatásokon kívül nem akarnak újabbakat vállalni, s ez részben érthető is. A TAO bevezetése előtt
évente 100 fölötti kisebb-nagyobb összegű támogatónk volt.
Akkoriban kisebb volt az önkormányzati támogatás, ám
2014-től, amióta Balaicz Zoltán
a polgármester, ez az összeg
emelkedett, de nem annyival,
mint amennyivel csökkent a saját bevétel. Segítségünkre van a
Magyar Atlétikai Szövetség tá-

mogatása, ami az új programokra irányul. Ugyanakkor nőtt
a sportolói, s ezzel összefüggésben az edzői létszám is.
Nem múlt el úgy év, hogy ne
lett volna legalább hat korosztályos válogatottunk. Közben
arra is törekedtünk, hogy ne
csak utánpótlásnevelő központ
legyünk, hanem az egyetemre,
főiskolára kerülő versenyzőket
továbbra is hozzánk kössük.
Megpróbáltunk olyan támogatást nyújtani nekik, hogy a tanulás mellett atlétizálni is tudjanak. Vannak ilyen sportolóink, akik viszont „beárazták”
magukat. Két olimpiai kerettag

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T U S K Ó M A R Á S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.
A környezet és a közmûvek nem sérülnek,
az eredeti állapotot visszaállítjuk,
a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu

versenyzőnk van: az A-kategóriás gátfutó Szűcs Valdó és a
B-kategóriás súlylökő, Veiland
Violetta. Valdó közel áll ahhoz,
hogy tokiói kvótát szerezzen,
de olyan magas összegből akarja kihozni ezt az eredményt,
amennyi nincs a zalaegerszegi
atlétikában. Kaptunk ígéretet
arra, hogy segítenek megszerezni ezt az összeget, de ez az
ügy még folyamatban van. Három cég is felvállalt 10 millió
forintos támogatást utólag, ha
Valdó olimpiai bajnok lesz –
folytatja Szakály István.
– Ennek viszont nincs realitása…
– Sem az aranyérmnek, sem
annak az összegnek a bevonására az atlétikába, amit a sportoló kér. Szűcs Valdó Angliában szerzett diplomát. Családi
okok miatt az Egyesült Államokban, Kaliforniában él. Kámán Ferenc elküldi neki az edzéstervet, de nincs szem előtt,
kontroll alatt, nincs igazi reklámértéke. Azt a sportolót, aki
egy várost képvisel, látniuk kell
az embereknek az utcán, a boltban, a piacon, a sporttelepen, a
versenyeken. Irreális ennyi
pénz arra adni, aminek nincs
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A napokban írt alá újabb támogatási megállapodást a Zalaszám Kft. és a ZAC.

meg a reklámértéke. A labdajátékoknál éppen fordított a
helyzet: olyan sportolók jönnek, akik nem kötődnek egyébként Zalaegerszeghez. Szűcs
Valdó éppen ezért mert annyit
kérni, amennyit egy labdarúgóra vagy kosárlabdázóra szánnak. Jobbnak tartja a teljesítményét, mint a TAO-pénzzel is
megtámogatott sportolóét.
– Most vonatkoztassunk el
Szűcs Valdó helyzetétől. Valamit lépni kell, hiszen csökken a
támogatók száma. Pénzt kell
szerezni!
– Örömmel mondhatom – s
ezért köszönet jár –, hogy

Fotó: MTI
Szűcs Valdó közel áll ahhoz, hogy olimpiai kvótát szerezzen.

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.

emelkedett az önkormányzati
támogatás, ugyanakkor jelentős
bérleti díjat kell fizetni az atlétikai pályáért. Ennek mértékének csökkentését kértük, de
nem jártunk sikerrel. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Már
arra is gondoltunk, hogy megköszönjük három-négy utánpótlás edző munkáját, ami azzal jár, hogy 100-120 gyerekkel
kevesebb sportolhat nálunk. Az
is egy megoldás lehet, hogy
elengedjük élversenyzőinket. A
Zalaszám-ZAC ugyanis soha
nem lépte át a költségvetését,
ahogy a mondás tartja, mindig
csak addig nyújtózkodtunk,
ameddig a takarónk ért.
– Tisztújító közgyűlésen van
túl a klub…
– Nagyon féltem attól, hogy
a nehéz helyzet miatt több elnökségi tag nem vállalja tovább
a megbízatást. Szerencsére nem
ez történt. A január utolsó napján tartott közgyűlésen megerősítést kapott az eddigi vezetés.
A sportkör elnöke továbbra is
Kámán Vilmos, társelnök pedig
a névadó szponzor, a Zalaszám
Kft. képviseletében dr. Szász
Péter. Nemrég egy sajtótájékoztatón elmondtam, hogy a

Lapunk
legközelebbi 2020
nyomtatott
száma
2020. március 19-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

klubunk olyan, mint egy 12
osztályos gimnázium. Hat évestől 18 éves korig felmenő rendszerben 12 kiképzett szakember
irányításával délután 14 órától
20 óráig vesznek részt a fiatalok órákon. Annyiban különbözik, s több, hogy itt évente
mintegy száz alkalommal van
tanulmányi verseny, amit atlétikai viadalnak nevezünk. Közben emelkedtek az utazási, étkezési költségek, a szállásdíjak, a
sportszerek, a felszerelések árai.
Nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. Köszönet jár a város
vezetőinek, országgyűlési képviselőnknek, hiszen mindent elkövettek, hogy segítsenek, de a
nagy cégek beárazták az atlétikát, s a TAO-val – aminek nem
kedvezményezettje az atlétika –
letudták a sport támogatását.
E.E.
***
(TAO: Minden Magyarországon társasági adót fizető
vállalkozás élhet azzal, hogy
fizetendő társasági adójának
egy részét látvány-csapatsportban – labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong, röplabda –
érdekelt sportszervezetnek fizeti meg/ajánlja fel.)
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Kétszer született, s kétszer halt meg

Fotó: MTI
A magyar sport kimagasló egyénisége volt… és marad.

Nem kell ahhoz olimpiai
bajnoknak lenni, hogy egy
ország úgy szeressen, s most

már úgy emlékezzen egy
sportolóra, mint Wichmann Tamásra.

Wichmann Tamás… Balczó
András jut eszembe, ha a kenukirály nevét olvasom vagy hallom. Két kimagasló egyénisége
a magyar sportnak, számos közös vonással. Számomra a legfontosabb az a küldetéstudat,
töretlen hit, sportszerű szellem,
ami jellemezte pályafutásukat,
s az azt követő életüket.
Elveszítettük a kenukirályt,
aki kétszer született. Először
1948. február negyedikén, majd
hat évvel később, amikor elütötte egy rendőrautó, és a súlyos balesetet követő több napos kóma után magához tért.
Aztán a járógépet elhagyva a
világ kiemelkedő képességű
kenusa lett.
S kétszer is halt meg. Először az 1980-as moszkvai olimpián, amikor az 1000 méteres távon (ahol a legnagyobb esélyes
volt) a jelenlévők nagy megdöbbenésére a rajt után letette a
lapátot és feladta a versenyt.
Kilencszeres világbajnok, a
többi érmét nehéz lenne felsorolni. Csak az olimpiai arany
nem sikerült neki. Bennünk ta-

lán nagyobb volt emiatt a
hiányérzet, mint benne. Ezt bizonyítják következő mondatai:
„Az eredményeimmel talán egy
kicsit utat mutattam az embereknek, hogy alulról indulva
is el lehet érni a csúcsra. Hogy
lehetetlen helyzetből is lehet
valami nagyot alkotni. Talán
többeknek erőt adtam azzal,
amit elértem.”
Emberi nagyságát mutatja
az 1978-ban kapott nemzetközi
fair play-díj, mert segített felkészülni riválisának, az egykori
Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán
a belgrádi világbajnokságon
megelőzte őt.
S most a kegyetlen kór is
legyőzte. 2020. február 12-én,
72 évesen távozott e földi világból. A gyógyíthatatlan betegséget úgy viselte, ahogy az
mindig jellemző volt rá: kemény férfi módjára.
Most nem akarta feladni a
versenyt, mint 1980-ban Moszkvában, ám a sors, az égi versenybíró másképp döntött.
Ekler Elemér

A „dobogó” következik
Az első három „tavaszi”
fordulóban három rivális várt a
ZTE-re. Sorrendben a Diósgyőr, a Paks és a Kisvárda.
Sokan mondták, hogy a kiesés elleni küzdelemben vízválasztó lesz ennek a három
találkozónak az eredménye. A
Diósgyőr és a Kisvárda ellen
hazai pályán játszott a ZTE,
Paksra viszont utazott. A lehetséges kilenc pontból mindössze
egyet sikerült szerezni. Sokan
már megkongatták a vészharan-

got, hiszen az egerszegi csapat
a Honvéd elleni vereséget követően ötpontos hátrányba került a
10. helyen álló Pakssal szemben.
Bekövetkezett, amire sokan
már korábban számítottak; az
edzőcsere. A Dobos Barnát váltó Márton Gáborral kínos vereséget szenvedett a ZTE kupameccsen az NB III-as Lipóttól. Aztán az átigazolási időszak utolsó pillanatában Egerszegre került kölcsönjátékosként Bőle-Lukács az FTC-től és

Fotó: Zalatáj
Igen fontos győzelem született szombaton. Jobbról Radó, aki
két gólt szerzett.

Katanec, a Mezőkövesdtől. Az
Újpest elleni szombati győztes
mérkőzésen előbbi kezdőként,
utóbbi csereként lépett pályára.
A 2-1-es siker javította a
bentmaradási esélyeket. S most
egy újabb kritikus, három mérkőzésből álló bajnoki sorozat
következik. Ám ezúttal nem a
kiesés ellen küzdő csapatok –
mint a „tavaszi” szezon kezdetén –, hanem a tabella első
három helyezettje(!), a Fehér-

vár (idegenben), a Mezőkövesd
(idegenben), és a Ferencváros
(itthon) lesz az ellenfél.
A papírforma alapján „benne” lehet ebben a három mérkőzésben a nulla pont, de erre
ne is gondoljunk. Inkább arra,
hogy az új edzővel, az új játékosokkal, az új impulzusokkal
bravúrokra is képes lehet a
ZTE. S akkor nem reménytelen
a helyzet.
E.E.

