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„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka
a gyermekvédelmi népszavazást, amely ugyan eredményes
volt, de érvénytelen lett, mert
nem gyűlt össze az érvényességi küszöbhöz szükséges
4 107 652 voks. Minden ed-

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Hatalmas sikert ért el
április harmadikán a FideszKDNP az országgyűlési választáson: sorrendben negyedik alkalommal aratott kétharmados győzelmet (135 képviselői hely a 199-ből).
Az országos fölény Zalában is jellemző volt, hiszen
mindhárom választókerületben
a kormánykoalíció jelöltje
végzett az első helyen, s
szerzett mandátumot.
Az országos választás hivatalos végeredménye (az Országgyűlés összetétele):

Fidesz-KDNP 54,13 % (3
060 706), 135 fő, DK, Jobbik,
LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd 34,44 % (1 947 331) 57
fő, Mi Hazánk 5,88 % (332
487), 6 fő, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 0,50 %, 1 fő.
A zalai egyéni választókerületek győztesei: 1. sz. választókerület: Vigh László 56,80 %,
2. sz. választókerület: Nagy Bálint 59,84 %, 3. sz. választókerület: Cseresnyés Péter 52,98 %.
Az országgyűlési választással párhuzamosan tartották

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

diginél magasabb volt az érvénytelen szavazatok aránya
(20,9 %). Ezt megelőzően a
2016-os kvótanépszavazásnál
6,33 % volt az érvénytelen
voksok száma.

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.

Azok a „bunkó” vidékiek…
Mit mondanak, ha „hazamennek”?
Az ellenzéki összefogás
politikusai (főleg Márki-Zay
Péter miniszterelnök-jelölt)
kampányukban többször is aljas módon sértegették a vidéki
embereket. Erre erősítettek rá
az ellenzéki koalíció vidékre
küldött szavazóköri számlálóbiztosai, megfigyelői. Gyakorlatilag több, mint 3 millió
szavazópolgárt néztek agymosottnak, idiótának, s még
folytathatnám jelzőiket.
No, akkor most nézzük
csak, hogy ezeknek az ellenzéki politikusoknak hol van a

gyökerük, hol születtek, honnét emelkedtek abba az „erkölcsi magasságba”, hogy
ilyen jelzőket megengedhetnek maguknak!
Találomra húsz név. Szép
lista: Gyurcsány Ferenc (Pápa), Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely), Jakab Péter
(Miskolc), Szél Bernadett (Pécs),
Bangóné Borbély Ildikó (nem
ismert), Ujhelyi István (Berettyóújfalu), Bajnai Gordon
(Szeged), Vadai Ágnes (Karcag), Varju László (Komló),
(Folytatás a 2. oldalon)

www.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg az élen Tarolt a Fidesz-KDNP
A megyei jogú városokban
a Fidesz-KDNP listára leadott
szavazatok alapján kialakult
sorrendet külön közöljük. Ezen
az országos listán Zalaegerszeg áll az élen, megelőzve
Sopront és Szombathelyt.
Most nézzük, hogy Zala
megye további nyolc váro-

sában (Zalaegerszegen és
Nagykanizsán kívül) milyen
volt a Fidesz-KDNP-listára
leadott szavazatok százalékos
aránya!
Mint látható, valamennyi
városban 50 százalék felett
volt a kormánypártok listájára
leadott szavazatok aránya.

Zalaegerszegen tart a Fidesz-KDNP fölénye.

A 25 megyei jogú város
(már Baja és Esztergom is
bekerült a körbe) közül Zalaegerszegen szavaztak a legtöbben a Fidesz-KDNP listára
április harmadikán.
A második és a harmadik
helyen is nyugat-magyaror-

szági város, Sopron és Szombathely áll.
Zala megye másik megyei
jogú városa, Nagykanizsa is a
mezőny első felében szerepel.
A kék sávban szereplő
városokban ellenzéki többség
alakult ki.

Azok a „bunkó” vidékiek…
Mit mondanak, ha „hazamennek”?
(Folytatás az 1. oldalról)
Varga Zoltán (Debrecen), Karácsony Gergely (Fehérgyarmat), Tóth Bertalan (Pécs),
Kunhalmi Ágnes (Kiskunmajsa), Komjáthi Imre (Sajószentpéter), Hegyi Gyula (Békéscsaba), Dobrev Klára
(Szófia), Korózs Lajos (Eger),

Potocskáné Kőrösi Anita (Siófok), Stummer János (Gyula),
Gyöngyösi Márton (Kecskemét).
Mit mondanak, ha „hazamennek” a rokonokhoz szűkebb pátriájukba? Lebunkózzák őket?
Ekler Elemér

A 25 megyei jogú város listája.

Fotó: Magyar Nemzet

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

Az ellenzéki összefogás „élharcosainak” csoportja.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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3

Zalatáj

Kormányt alakít Gyurcsány
Lipót-mező benépesült
Lipót-mező évekkel ezelőtt
bezárt. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet kiürült. 2007-ben megszűnt létezni (Második Gyurcsány-kormány – a szerk.)
Most mintha fényt és mozgást látnának éjszakánként az
épületben.
Gyurcsány Ferenc is feltűnik
időnként. Azt mondják, rendhagyó kormányalakító ülést tartanak. Az őszödi Cicero állítólag az egyharmados alkotmánymódosító lehetőség szerint
olyan erős köztársasági elnöki
felhatalmazást kapott, hogy attól remeg a kétharmados Fidesz-KDNP.
Gyurcsány Ferenc – megcáfolta a választási vereség utáni
kemény kijelentéseit –, felkérte Márki-Zay Pétert kormányalakításra. A zavaros hátterű vándorprédikátor gondolkodási időt
kért, majd elfogadta a felkérést, de azt kijelentette: másod-

unokatestvére, Hadházy Ákos
kapja a feljelentésügyi miniszteri tárcát.
Azt már csak a fontoskodó
újságírók mondják, hogy a többi miniszteri bársonyszéknek is
biztos várományosai vannak. Hadügyminiszterként egyre többször
Potocskáné Kőrösi Anita neve
merül fel. Noha a parlamenti választáson súlyos vereséget szenvedett, de nála szakértőbben még
senki sem fogalmazta meg, hogy
miért kell katonákat, vagy valami
„olyasmiket” küldeni Ukrajnába.
Külön tárcát kaphatna brüszszeli ármánykodásra Dobrev Klára és Ujhelyi István. Az EU-s
gazdasági kapcsolatok minisztere Cseh Katalin lehet.
Kettős jelölés várható a sportminiszteri tárcára. Gurmai Zita
sprinteri tevékenysége és Varjú
Lászlónak, a Magyar Televízió
székházában bemutatott földharca
egyaránt meggyőzte Gyurcsányt
alkalmasságukról.

Fotó: Wikipédia
Lipót-mező. Az Első Királyi Tébolyda.

Több tárcát is magánál tartana Márki-Zay Péter. A gazdasági miniszterségre is esélyes,
hiszen „üljünk át kisebb autóba,
fogyasszunk kevesebb vizet és
gázt” programja mindenkiénél
jobb. Az önálló családügyi tárca
is az övé lehet, ide integrálná a
Központi Statisztikai Hivatalt,
az minden bizonnyal meg tudná
pontosan állapítani, hogy hat vagy
hét gyermeke van.
Szép lassan körvonalazódott
az új kabinet felállása, folytatódott is volna a rendhagyó kor-

mányalakítás, ám váratlanul
megjelentek az áramszolgáltató emberei.
– Itt jogtalan áramvétel történik! – hangzott az ellenőrök
megállapítása. – Hozzanak gyertyát, ha folytatni akarják ezt a
szeánszot! Bár… Van önöknek
egyáltalán ingatlanfoglalási engedélyük? Mert szólok az illetékes kollégáknak.
S itt ért véget a rendkívüli
kormányalakítás. S az én
rémálmom.
Ekler Elemér

Hogyan lesz a romából cigány?
Nem előválasztást, hanem választást kell nyerni

Fotó: Mandiner
Márki-Zay Péter Lakatos Béla romaügyi szakértővel. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje előbb sértegette a cigányokat, aztán békülni akart.

Ha a Zalatáj cikkeiben cigánynak nevezte a cigányokat,
a kényes és abszolút európai
zalai szocliberális bölcsek raszszizmust kiáltottak. (Szerencsére odáig nem jutottak el, hogy

a cigányzene romazene, a cigánymeggy romameggy, a cigányút
romaút legyen.)
A G7 hírportál egyik száma
meglepő dolgot követett el: cikkében azt részletezi, hogy a leg-

nagyobb cigány népességaránynyal rendelkező 25 településen
a Fidesz mindenhol legalább 85
százalékot ért el.
Így írják, hogy cigány, nem
roma…
Emlékszünk még ugye arra,
hogy a Parlamentben nem is olyan
régen egy idióta képviselő azt
firtatta, hogy hány zsidó van a
fideszes honanyák, honatyák
között.
Most, a csúfosan elveszített
választás után a Fideszre szavazók között válogatnak etnikai
alapon. Úgy tudom, a szavazólapon nem szerepelt olyan kérdés, hogy a voksoló cigány vagy
nem cigány.
Ki akkor most a rasszista, a
kirekesztő? Milyen emberek vagytok ott a G7-nél?
Megmondom. „Sehonnai bitang emberek”…
S hogy ki(k) áll(nak) ennek
a gazdasági (?) hírportálnak a
hátterében? Nem kell találgat-

ni, a tartalmából kiderül. Ehhez néhány konkrétumot mi is
hozzáteszünk a Wikipédia segítségével.
E. E.
„A G7 egy 2017 októberében indult online gazdasági hírportál. Az induláskor hatfős, később nyolcfősre bővült szerkesztőséget 2020 augusztusáig Kasnyik Márton vezette, tőle Váczi István, az addigi felelős
szerkesztő vette át a főszerkesztői feladatokat.
Az oldal kiadója a G-7.hu
Nonprofit Zrt., amelynek tulajdonosai fele-fele részben Varga
Zoltán – ő egyben a 24.hu-t is
birtokló Central Médiacsoport
Zrt. tulajdonosa –, valamint a
Budapesti Corvinus Egyetemen
oktató dr. Reszegi László. Az
oldalt kiadó vállalat 2018-ban
és 2019-ben is veszteséges volt,
ezért 2020 nyarán programot indítottak az olvasók anyagi támogatása érdekében.” (Wikipédia)
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* Múltidézés Flam rajzaival
Értékrend...
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8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

– Tulajdonképpen bejönne nekem a Krisztián, ha a három
nyavalyás diplomája helyett lenne neki egy ócska verdája,
vagy egy sufnija a Balcsiparton.
(2015.06.18.)

Az életnek tanulunk...

• 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

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
– Megmondtam a faternak, ha egy robogónál is alább gondolja az érettségim jutalmazását, úgy meg fogok bukni, mint
Rottenbiller!...
(2015.06.18.)

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

Fesztiválos idők

www.zalatajkiado.hu
– Asszony, úgy látom, hogy a fesztiválos kajákat tartod napirenden: dödölle, prósza... Azt hallottam, hogy hamarosan
csülkös pacal fesztivál lesz...
(2015.06.18.)

* 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.

2022. április 21.

5

Zalatáj

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
EURES Információs Fórum

A háború és az okosok

Téma:
Tájékoztatás a biztonságos uniós
munkavállalással kapcsolatos tudnivalókról
álláskeresők részére
Helyszín:
Városi Művelődési Központ Lenti
8960 Lenti, Templomtér 5. Zrínyi terem 1-es
Időpont:
2022. április 27. 10-11 óráig
Részvételi szándékát 2022. április 26-ig
a varga.ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!

Fotó: AFP/Sergei Supinsky
Volodimir Zelenszkij: – Én nem kérek, csak… követelek!

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
EURES Információs Fórum
Téma:
Tájékoztatás a biztonságos uniós
munkavállalással kapcsolatos tudnivalókról
álláskeresők részére
Helyszín:
Helikon Kastélymúzeum, Velencei Tükörterem
8360 Keszthely, Kastély u.1.
2022. április 28. 10-11 óráig
Részvételi szándékát 2022. április 27-ig
a varga.ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!

Irigykedve olvasom az ukrán-orosz háború hozzászólóit
a közösségi oldalakon.
Irigykedem, mert soha
nem mertem volna arra vállalkozni, hogy véleményt alkossak olyan dolgokban, amikhez
nincs kellő információm.
S ezt nagyon sokan megteszik. Azt hiszik, hogy ettől
lesznek közvéleményformálók. Pedig csak fontoskodó,
okoskodó kibicek maradnak.
Segíteni szeretnék! Mielőtt „szakértenének” ebben a
nagyon súlyos és veszélyes
háborús helyzetben vegyék a
fáradtságot, s áldozzanak néhány órát a kialakult konfliktus tanulmányozására. S ha
lehet, ezt ne a Facebookon
tegyék. Vannak hitelesebb források a könyvtárakban.
Néhány szempont az adatgyűjtéshez:
– Ukrajna története
– Ukrajna területének növekedése
– A Krím-félsziget története
– Az USA szerepe Ukrajna
2014-es történetében.
– Az USA szerepe Ukrajna
mai történetében
– Volodimir Zelenszkij pályafutása
– Ukrajna szerepe a többségben oroszok által lakott
területeken.

– Az 1944-ben Magyarországra bevonuló szovjet Vörös Hadseregben mekkora erőt
képviseltek az ukránok? (A
szovjet nem azonos az
orosszal – E.E.)
– Az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot
leverő szovjet hadseregben
szereplő ukránok aránya.
– A Kárpátalján élő magyar kisebbség elleni ukrán
intézkedések a múltban és
napjainkban.
– Volodimir Zelenszkij
Magyarországot érintő kijelentései (követelései) napjainkban.
Magyarország a mai napig
több mint 600 ezer ukrajnai
menekültet fogadott be, s
gondoskodott minden szempontból kielégítő ellátásukról.
Hát ennyit üzennék a
Facebookon okoskodó, hézagos ismeretekkel rendelkező
„külügyi szakértőinknek”. Ne
felejtsék, a szerénység és a
korrekt ismeret fontosabb
minden másnál, ha véleményt mondunk. Főleg akkor,
ha háború van. A szomszédban…
S ennek az ártatlan emberek fizetik meg ismét az
árát. Igen súlyosan. Legyen
már vége!
Ekler Elemér
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Tovább fiatalodik az autóbusz-park a megyeszékhelyen
Tizenegy elektromos jármű érkezik Zalaegerszegre
2020-ban 800 millió forintos ráfordítással 6 új csuklós
Mercedes buszt vásárolt Zalaegerszegre az állami Volánbusz
Zrt., melynek köszönhetően
15,25-ről 11,83-ra csökkent az
autóbusz állományunk átlagéletkora.
A klímavédelmi elképzeléseknek megfelelően a Volánbusz Zrt. 2022-ben 11 új elektromos szóló (nem csuklós) buszt
szerez be a szükséges töltőkapacitás kiépítésével együtt.
A helyi autóbusz állomány
átlagéletkora ezzel 7,7 évre
csökken.
Időközben elkezdődött az
egyeztetés a vasútállomás és az
autóbusz állomás felújításának
előkészítéséről és tervezéséről
is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Volánbusz
Zrt.-vel és a MÁV-al, hiszen a
NIF Zrt. 600 millió forintos
kormányzati támogatásban részesült a zalaegerszegi két
érintett állomás felújításának
előkészítésére és tervezésére.
A munkálatok 2023-ban indulhatnak el.
Az állami Volánbusz Zrt.
összesen 60 elektromos autóbuszt vásárolt hat megyeszékhelyre, ebből 11 kerül Zalaegerszegre (BYD Europe B.V.
BYD K9UD típusúak). A szerződést Zalaegerszegen, a Zala
ZONE Járműipari Tesztpálya
fogadóépületében írták alá április elsején. Jelen volt dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Steiner
Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,

Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa Zala
megyei kormánymegbízott, dr.
Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt.
elnök-vezérigazgatója, valamint
a gyártók képviselői.
A szóló kivitelű, alacsony
padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok
üléselrendezéstől függően 30
ülő és 45 álló utas egyidejű
szállítására alkalmasak, egy
feltöltéssel – az időjárási körülményektől, útviszonyoktól
függően – akár közel 300 kilométert is képesek megtenni. A
légkondicionált járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel,
felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítő kamerarendszerrel, valamint USB-töltővel biztosítják
az utasok színvonalas és biztonságos kiszolgálását. A 60
busz beszerzésének összértéke
8,59 milliárd forint.
– Zalaegerszegen – akárcsak a legtöbb magyar városban – az állami vállalat, a Volánbusz Zrt. működteti a helyi
tömegközlekedést – mondta
Balaicz Zoltán polgármester. –
A zalai megyeszékhelyen összesen 35 autóbusz végzi a szolgáltatást. Míg a 26 ezer zalaegerszegi családra 1998-ban még
csak 16 ezer gépjármű jutott
(tehát 10 ezer családnak autója
sem volt és ők mind buszon
utaztak), addig 2020-ban már
35 ezer gépjármű volt a

Tizenegy elektromos autóbusz érkezik Zalaegerszegre.

városban (tehát van több ezer
család, ahol két autó is van).
Ennek következtében radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybe vevők aránya. A nyugdíjasok ingyen, a
diákok pedig kedvezményesen
utaznak. A koronavírus világjárvány miatt még kevesebben
utaztak az elmúlt két évben
tömegközlekedési eszközökkel.
A Volánbusz Zrt. bevétele csak
félig fedezi a szolgáltatás egész
éves költségét. A veszteséget az
önkormányzat finanszírozza, ez
10-15 évvel ezelőtt 125 millió Ft
volt, 2020-ban már 509 millió Ft
(a Volánbusz Zrt. a teljes helyi
tömegközlekedést 996 millió
Ft-ból működtette, ennek fedezete 487 millió Ft saját bevétel
volt, a maradék 509 millió Ft-ot
pedig az önkormányzat tette

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Az egyeztetés résztvevői.

hozzá – ez a teljes éves 4 milliárdos iparűzési adóbevételünk
12,7 százaléka, ennyi a tömegközlekedés biztosítására megy
el) – tájékoztatott Balaicz Zoltán, majd így folytatta: – Bízunk benne, hogy a következő
években újabb autóbuszokat is
beállít majd a Volánbusz Zrt. a
helyi tömegközlekedésbe, hiszen városunk önkormányzata
igen jelentős, sőt, évente növekvő anyagi terhet vállal magára a helyi tömegközlekedés
veszteségének finanszírozásával, ezért cserébe jogos elvárás
a járműpark modernizálása. Ezt
megérdemli Zalaegerszeg és
megérdemlik a helyi tömegközlekedést igénybe vevő zalaegerszegi és a városban munkát
vállaló vagy tanuló környékbeli
polgárok is!

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

2022. április 21.
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Kérdések a sportriportereknek
varban közismertebb: a kakas
„megkeféli” a tyúkot, de ezzel
nem éri be, hanem az egész
baromfiudvart. Hát így vagyunk
ezzel kedves szakértőnk mi ezzel, itt vidéken.
– A Fradi ezt is behúzta –
írja a sportújság a Mezőkövesd
elleni megnyert mérkőzés után.

Mi köze a behúzásnak a győzelemhez? Behúzni sok mindent lehet, de nem a győzelmet. Azt kiérdemelni lehet. Vagy
csak egyszerűen győzni… Ne
cifrázzuk ilyen ostobán!
Várom a válaszokat!
Köszönöm.
Ekler Elemér

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Néhány riporter szerint itt éppen búbolás történik.

No, kedves meccsközvetítők, tennék fel néhány kérdést
nektek. Megtisztelnétek a válaszokkal! Előre is köszönöm.
– Miért mondjátok azt, hogy
az illetékes játékos begyűjti a
labdát? Azt az egy labdát…
– Miért mondjátok azt, ha
a vesztésre álló csapat 0-2
után rúg egy gólt – így 1-2-re
alakul az eredmény –, hogy
szépít? 0-4 után igaz lenne…
– Miért mondjátok azt, hogy
0-3-nál rúg egy gólt a vesztésre álló csapat, hogy visszajött a mérkőzésbe? Netán előtte bevonult az öltözőbe? Akkor hogyan rúgott gólt?
– Miért kell azt mondani,
hogy a 16-oson belül 6 darab
védő van? Netán darabbérben
kapjátok a honoráriumot?
– Miért kell asszisztensnek hívni a partjelzőt? Az aszszisztens az orvos munkatársa. Esetleg a főnök szeretője.
Az UEFA-val nem kell foglalkozni. Foglalkozik az velünk…
– Miért kell mindig mesterhármast említeni, ha közben

az ellenfélből, vagy a saját csapatból is rúg valaki gólt? A
mesterhármas az mesterhármas.
Éppen azért mesterhármas, mert
közben senki más nem tudott
gólt lőni.
– Miért kell szurkolóként
viselkedni közvetítés közben?
Kivétel, ha a magyar válogatott, vagy klubcsapat játszik
külföldi ellen.
– Miért kell szakértőbbnek
lenni a szakértőbbeknél? Az már
más kérdés, hogy miért lehet
szakértő a stúdióban egy játékosközvetítő…Talán érti ezt az
MLSZ?
– Miért lehet – remélem nem
előírás – 300-as szókinccsel
meccseket közvetíteni?
– Miért kell a Forma 1-es
közvetítéseken úgy óbégatni,
mintha magyar pilóta nyerné a
futamot? Ez az önmegvalósítás
eszköze?
– S ott van ennek a furcsa
szexuális állapotnak a meghatározása. Amint a védő felugrik a
támadó hátára, a „riporter” megjegyzi: a védő megbúbolja… A
búbolás kifejezés a baromfi-ud-

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Fotó: zte.hu
Favorov éppen begyűjti a labdát. Azt az egyet…

www.zalatajkiado.hu
Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Eljárt az idő a 3G-internetet használó
mobilkészülékek felett
A hazai mobilszolgáltatók 2022-ben fokozatosan megszüntetik a
3G-hálózataikat, ami azt
jelenti, hogy azokkal a
mobiltelefonokkal, amelyek ezeket a hálózatokat használják, nem lehet majd elérni az internetet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti
az elavult készülékek
korszerűbbre cserélését.
A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, fokozatosan megszüntetik a
3G-hálózataikat, annak
érdekében, hogy kapacitásaikat teljes egészében
a gyorsabb és jobb minőségű internetelérést biztosító 4- és 5G- hálózatok
építésére fordítsák. A Magyar Telekom az év második felére az egész
országban megszünteti a
3G-t, a Yettel 2022 júniusában szintén elindítja
az első nagyobb lekap- – otthoni wifi hiányában
vagy az utcára kilépve –
csolási hullámot.
elérhetetlenné válnak az
Mit fogunk érzékelni internetes böngészők, az
üzenetküldő appok vagy
mindebből?
például a GPS-alapú naAki csak telefonálásra vigáció is.
és sms-ezésre használja
mobilját, annak nem szük- Mit tegyünk, ha továbbséges cserélnie, hiszen ra is szeretnénk mobilezek a funkciók továbbra internetezni?
is elérhetőek lesznek.
Akik mobilinternetet
Akik viszont a 3G-készülékeken adatforgalmat is használnak készüléküis használnak, azoknak kön, azoknak érdemes a
érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvisokkal nagyobb adatát- telt és így jobb minőségű
vitelt nyújtó 4- és 5G-s felhasználói élményt nyújmobilra, enélkül ugyanis tó 4G- és 5G-képes mo-

biltelefonokra váltaniuk.
A hazai 4G-hálózat lefedettsége és stabilitása
az európai élvonalba tartozik, az 5G pedig hamarosan megváltoztatja mindazt, amit a mobilinternetről gondolunk. Érdemes
tehát most váltani olyan
készülékre, ami mindezt
kihasználni képes.
Ehhez nyújt támogatást az NMHH készülékcsere-támogatási programja. A bruttó 20 ezer
forintos
támogatásra
minden magyarországi
lakóhellyel rendelkező

természetes személy jogosult, aki olyan 3G-s
vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű,
4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és
december 31. között legalább egyszer sikeres
hanghívást indított, adatforgalmat
bonyolított
vagy sms-t küldött.
A támogatás a hazai
szolgáltatók és kereskedők
üzleteiben vehető igénybe. A részletekről bővebben a www.netrefel.hu
weboldalon olvashatunk.
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Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (12.)
1969 és 1971 között volt
középiskolás korszakomnak
legszebb időszaka. Egyrészt
azért, mert a kollégiumból
való kirúgásom után jórészt
magam osztottam be az időmet, másrészt kibővült kapcsolatrendszeremnek köszönhetően egyre inkább felfedezhettem Nagykanizsát. Magát a
várost, annak közéletét, hangulatát, s érdekes egyéniségeit.
Korábban már említettem a
Kanizsai Arsenalt, ami kizárólag a mi osztályunk tanulóiból
állt. S ez volt a város akkori
legjobb diákcsapata, amelyet
csupán egyetlen osztály tanulói alkottak.
S ennek az együttesnek a
tagjai a focipályán kívül is
szoros közösséget alkottak. Kanizsaiak, egerszegiek, falusiak,
sőt még más megyéből valók is.
A kapuban Haszon János,
akivel a mai napig is szoros
baráti kapcsolatban vagyok.
Ha „Vizes” – ez volt Haszon
János beceneve – nem védhetett, hát ott volt a kötcsei (Somogy megye – E.E.) Menegáti
Károly, akinek testvérei is a
vegyipari technikumban végeztek. A becsvölgyei Vörös
Tibor méltó volt Bika becenevéhez, keménysége a mai
napig emlékezetes. S ott, a védelemben vitézkedett Béres
Gyula, vagy ahogy mi hívtuk
Bőr, aki úgy tudta megrúgni a
labdát, hogy annak röppályáját
fizikatanárunk sem tudta kiszámítani. Gyula aztán később
az akkor még szabadabb világot választotta, s az érettségi
előtt Svájcba disszidált. A

tófeji Jordán Árpádot nem
csak magas termete hasonlította az egykori portugál
klasszishoz, José Torreshez,
hanem hasznos játéka is.
Az óhídi Szijártó Géza kemény és kérhetetlen védő volt.
A tótszerdahelyi Reicher Zoltán már szülőfaluja felnőtt csapatában is helyet követelt magának. A letenyei Kovács Károly a középpályán ugyancsak
felnőtteket megszégyenítő játékkal segítette csapatunkat.
A középpályán a zalaszentbalázsi Kovács Lajos, „Aszkéta” becenevéhez méltó sallangmentes, de igen hasznos játéka
révén a csapat nagy erőssége
volt.
S elérkeztünk a csapat „keresztapjához”, Farkas Dezsőhöz, aki nagy Arsenal-szurkolóként javasolta ezt a nevet.
Nem volt ellenvetés, ezen a
néven léptünk pályára éveken
keresztül. Jasin – ez volt Farkas Dezső beceneve. Sosem
értettük, hogy miért hívták úgy
– már jóval előtte, hogy megismertük –, amikor egy nagy
tehetséggel megáldott mezőnyjátékos volt, s nem kapus.
S ezt még az Olajbányász,
majd a ZTE kiváló labdarúgója, Soós István is elismerte,
aki egyébként kortársunk, s a
nagykanizsai Mező Ferenc
gimnázium diákjaként ellenfelünk is volt. S ennek a csapatnak lehettem tagja, vékonydongájú játékosként, zalaegerszegiként.
Nagy fájdalmam, hogy a
Kanizsai Arsenalról nem maradt csapatkép. Akkoriban ta-

Fotó: Fortepan/MHSZ
Lovaskocsi és Volga. 1971-es felvétel Nagykanizsáról. Ekkor a
város még sok mindenben Zalaegerszeg előtt járt, de ott is találkozhattunk ilyen életképpel.

lán nem is gondoltunk arra,
hogy szóljunk egy fotósnak,
hogy örökítse meg középiskolás korunk egyik legszebb
emlékét.
Ma már sokkal könnyebb
lenne. Elő a mobiltelefonnal,
aztán kész…
Ám úgy érzem, hogy
minden felvételnél többet ér az
az emlék, ami az agyunkban
raktározódott el. Gyermekko-

runk végének, ifjúkorunk kezdetének az az időszaka, aminek emléke végigkísért bennünket napjainkig. S akik már
nem lehetnek velünk, azokra
úgy emlékezünk, hogy őket
nem „lecserélték meccs” közben, hanem előrementek, hogy
azt a bizonyos égi focipályát
előkészítsék nekünk is.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)

rik

a
ng
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Fotó: Zalatáj
A nagykanizsai Sétakert napjainkban. A ma már nem létező
pályáján több mérkőzést is játszottunk.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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Főszerepben a hölgyek…
A Szakály István Sportalapítvány díjazottjai
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:
Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Balról Tóth Zoltán kurátor, az alapítvány támogatója, Muszil
Ágnes, Kozáry Ágnes, Röszler Dóra és Szakály István feleségével.

A Szakály István Sportalapítvány névadója, a ZalaszámZAC elnöke 1997-ben hozta
létre alapítványát. Ennek történetét a minapi szolid ünnepségen is felidézte. Célja,
hogy a jól tanuló és mellette
jól sportoló fiatalokat segítse,
de az idők során olyan –
elsősorban – atléták, vagy éppen edzők, segítők, aktivisták
is részesültek a Szakály István-díjban, akik sokat tesznek, illetve tettek a sportok
királynőjének is nevezett
sportágért.
– Hat évtizede, hogy elkezdtem sportolni, futó lettem, válogatott versenyző,
majd sportvezető – mondta
Szakály István. – Azért alapítottam ezt a díjat, hogy
valamit én is vissza tudjak
adni és segíteni tudjam ezzel
mások munkáját. Ebben az
évben az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy
hölgyek kerülnek főszerepbe.
– Éppen harminc éve,
hogy egy zalaegerszegi szüle-

tésű, itt felnőtt és máig itt élő
atléta a város történetének
első olimpikonja lett. Kozáry
Ágnes kijutott az ötkarikás
játékokra. Ez, a harminc éve
teljesült pillanat máig fantasztikus érzés – mondta Szakály
István.
A Szakály István Alapítvány idei egyik díjazottja Kozáry Ágnes korábbi magyar
bajnok, válogatott atléta, aki
1992-ben a barcelonai olimpián képviselte hazánkat. Két
ifjú egerszegi „követője” egyike, Muszil Ágnes középtávfutó egyre szebb eredményekkel jelentkezik, aki egyetemi tanulmányai mellett készül továbbra is, s mint elmondta, idei célja, hogy 800
méteren kijusson az U20-as
világbajnokságra. A Zalaszám-ZAC másik tehetsége,
Röszler Dóra a 100 méteres
gátfutásban magyar bajnok,
az egyik legnagyobb ígérete a
sportágnak, aki szintén elmondta, hogy célja idén az U18-as
Európa-bajnoki szereplés.

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

Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Búcsú Horváth Jenőtől
Ismét gyászol a zalai sporttársadalom: 86. életévében
meghalt Horváth Jenő, akinek
neve összeforrt a Zala Volán
MTE női kosárlabda szakosztályával.
Ahogy Panácz Antal, a
zalaegerszegi kosárlabdasport
kiemelkedő egyénisége fogalmazott, egykor a város mágikus körzete volt a zárda, az
Árpád utca környéke. Itt nevelkedett Bíró Zoltán, Wölner
Jenő, Kustán Kálmán, Eső
László, s ő is. És Horváth Jenő is.
A zárdában akkor már volt
kosárlabda-pálya. Még a Zalaegerszegi Vörös Lobogó idejében a Bp. Honvéd csapatának játékosait a zalai
megyeszékhelyre vonultatták
be katonának. Így Horváth
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Horváth Jenő neve egybeforrt
a Zala Volán MTE-vel.

Jenő is láthatta azokat a
játékosokat, akik tagjai voltak
az 1955-ben Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak.

Horváth Jenő a Zrínyi-gimnáziumban érettségizett, nem
véletlen tehát, hogy az iskola
testnevelője, Ostoros Károly
kosárlabda-szeretete őt sem
hagyta érintetlenül. Érettségi
után a Zala Megyei Állami
Építőipari Vállalatnál kezdett
dolgozni, majd sorkatonaként
Nagykanizsára, a Dózsa-laktanyába vonult be határőrként.
Leszerelése után a Color Ruházati Vállalatnál kapott állást,
aztán a Zala Volán elődjénél
helyezkedett el. Onnét is ment
nyugdíjba.
Játékos-pályafutása befejezése után hosszú ideig volt a
Zala Volán MTE edzője. S
nem csak szakvezetője, hanem
mindenese is. Kitartott az NB
II-ben, s az élvonalban is
egyesülete mellett.
A sportág szeretete vezérelte indulatait is. Ennek ellenére több nemzedék játékosai

vélekednek úgy, hogy jólelkű,
segítőkész, „belevaló” ember
volt. Talán nem véletlen, hogy
„Apának” szólították.
Amúgy a pályán kívül valóban apa is volt. Első házasságából egy fia született. A
második házasságából napvilágot látott fia, Attila a ZTE,
majd a Videoton válogatott
labdarúgója lett.
Sokszor hívtam, hogy információkat, tájékoztatást kérjek tőle. Ő még nem az az
orrát fennhordó menedzser
volt, aki fontosabbnak tartotta
magát, mint amit képviselt.
Értette, hogy mi a fontos. Nem
ő, hanem a csapat, az egyesület. Vagyis a sport, a szurkoló.
Az ilyen típusú sportvezetők egyik utolsó mohikánja
volt. Ezért is emlékezem rá
tisztelettel és szeretettel.
Nyugodj békében Jenő!
Ekler Elemér

Emlékezés Gyulai Gyulára
Temesváron született 1945ben, a család 1947-ben érkezett Zalaegerszegre.
A ZTE-ben atlétizált, sokoldalú versenyző volt, többpróbában ért el sikereket. Mellette
focizott is. Akárcsak klubtársa,
Szakály István, akivel aztán az
atlétika mellett kötöttek ki.
A többpróba idővel „karcsúsodott”, a dobó szakág sikeres edzője lett a Zalaegerszegi Torna Egyletnél. A krónikás gondban, van, ha sikeres
tanítványait kell felsorolni, de
feltétlenül említsük meg Lázárné Sopuch Margitot, a gerelyhajító bajnokot, a súlylökő
Kiss Szilárdot, Kovács Lászlót, Horváth Juditot és Balazsic Esztert.
1992-től a megalakuló Zalaegerszegi Atlétikai Club
edzőjeként foglalkozott tovább
a tehetséges zalai fiatalokkal.
Gyulai Gyula elsősorban a
technikai képzésre helyezte a

hangsúlyt tanítványainál. Nem
a korai eredményeket hajszolta.
Talán kevesen tudják, de
15 éves koráig Szűcs Valdónak, a zalaegerszegiek nemzetközi klasszissá érett gátfutójának is edzője volt.
Nem csak szakmai tudása
emelte a nagyszerű zalaegerszegi, zalai edzők sorába, hanem emberi tulajdonságai is.
Nehéz elhinni, hogy ez a
kiváló, a mindig a megoldást
kereső szakember már nincs
közöttünk.
A koronavírus-járvány legyőzte. Tisztelettel emlékszünk rá.
Kedves Gyula! Sokszor beszélgettünk atlétikáról, s általában a sportról. Mindig megfontolt gondolataid voltak. Neked a sportok királynője, az
atlétika volt a középpontban.
Érdekes módon aztán beszélgetéseink végén szóba került a
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sportok királya, a labdarúgás
is. S itt a zalaegerszegi foci, a
ZTE. Örültél a sikereknek,
bánkódtál, amikor hullámvölgyek voltak.
Véleményedet mindig higgadtan mondtad el. Erre csak
olyan emberek képesek, akik
építeni akarnak. Az előrelépést
szeretnék.
Te mindig ezt akartad.
Akár abban a sportágban,
amiben évtizedeken keresztül
sikeresen dogoztál. S abban is,
ami fiatalkori szerelmed volt.
Most mindkettőtől elbúcsúztál.
Nyugodj békében!
E.E.

Lapunk
legközelebbi 2022
nyomtatott
száma
2022. május 19-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Nagyszerű edző és ember
volt.
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