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„A történelem legtisztább forradalma”
Októberi vihar - 1956

Hétköznapi emberek lettek néhány nap alatt hõsök.
1956. október 24. Azon az
õszi reggelen arra ébredt az
ország, hogy a megszokott reggeli mûsorok helyett egészen
mást hall a rádióból. A lakosság nagyobbik része még csak
az úgynevezett néprádióval
rendelkezett. A készüléken
mindössze két gomb volt,
egyik a hangerõt szabályozta,
míg a másikkal a Kossuth és a
Petõfi adó közül lehetett választani.
A meglehetõsen primitív
dobozókból szimfonikus zene
szólt, idõközönként beolvastak
egy hírt: „Ellenforradalmi reakciós elemek megszállták középületeinket, és megtámadták
karhatalmi alakulatainkat. A
tisztogatás folyik…”
Az ország népének túlnyomó része igazából csak akkor

Fiatalok is fegyvert fogtak.
értesült arról, hogy elõzõ nap
Pesten történt valami, hogy kitört a forradalom.
Október 23-án a mûegyetemisták békés tüntetésével kez-

dõdött az a folyamat, ami aztán
a Rádiónál történt esti sortüzet követõen futótûzként
terjedt szét a fõvárosban, majd
a forradalom lángja fellobbantotta a vidéket is. Egyre több
nagyvárosban, ipari központban lázadt fel a nép az elnyomó hatalom ellen. Miközben a
rádió a tisztogatásról és az ellenforradalmi reakciós csoportok felszámolásáról beszélt, a
forradalom már nyílt fegyveres
harcba csapott át. Az egyetemistákhoz mind nagyobb számban csatlakoztak a munkások,
és szálltak szembe a kommunista hatalommal, amelynek az
ideológia szerint legfõbb támaszai voltak. Ettõl kezdve
már nem lehetett reakciós elemekrõl, huligánokról, fasiszta
csõcselékrõl beszélni. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzet lázadt fel a szovjet szuronyok
védelme alatt hatalomra jutott
elnyomói ellen.
Kétségbeesett
küzdelem
kezdõdött a régi rend képviselõi, a kommunista párt, az
ÁVO, a szovjet megszálló csapatok és a forradalmár felkelõk között. Hétköznapi emberek néhány nap alatt lettek
legendás hõsökké. A hadtudományt szinte csak szovjet háborús filmekbõl ismerõ fiatalok harcoltak sikerrel, a nehéz-

fegyverekkel, páncélosokkal
rendelkezõ, óriási túlerõben
lévõ ellenséggel szemben.
Október utolsó napján úgy
tûnt, hogy végérvényesen gyõzött a forradalom. A korábbi
hithû kommunista Nagy Imre
az októberi tisztítótûzben a
nemzet oldalára sodródott, s
az általa vezetett kormány már
az újrakezdésrõl, a romok eltakarításáról, a termelés beindításáról gondolkozott. Az országot átjárta a szabadság tiszta levegõje. Az emberek óriási
várakozással tekintettek egy
eljövendõ jobb korszak elé,
amikor jött a kádári árulás.
November 4-én az orosz
szoldateszka ismét elözönlötte az országot, s a hatalmas létszám és technikai fölényben
lévõ ellenség a „pesti srácok”
halálmegvetõ bátorsága ellenére leverte a történelem addig legtisztábbnak tartott forradalmát.
Az októberi vihar mégsem
volt hiába való. A magyar forradalom ütötte az elsõ rést a
kommunizmus megdönthetetlennek gondolt bástyáján. Bebizonyosodott a világ népei
számára, hogy rendelkezzék
bár az elnyomás minden eszközével, semmilyen elnyomó
hatalom sem örökké való.
f.l.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

16783

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

A lyukas zászló… Szimbólum lett.
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„A szavazatokkal erõs üzenetet küldtünk Brüsszelbe”
Zalaegerszegen értékelt Kubatov Gábor pártigazgató

Balról: Cseresnyés Péter, Kubatov Gábor, Vigh László és
Balaicz Zoltán.
Október 11-én a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben a nemrégiben
lezajlott népszavazást összegezve tartottak értekezletet a Fidesz meghívott vendégei számára. Az összejövetelre Kubatov Gábor, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség alelnöke is ellátogatott, aki kedvezõen értékelte a referendum eredményét:
– Tulajdonképpen ünnepelni jöttünk ma össze, mert
amit október másodikán elértünk az egy ritka nagy siker.
Amikor 3 millió 362 ezer szavazat egy irányba mutat, akkor
az óriási felhatalmazást jelent.
Többen szavaztak most a betelepítési kvóta ellen nemmel,

mint annak idején az EU-belépésre igennel. A megyében
képviselõtársaim körzeteiben
nagyszerû eredmények születtek, mert a választókerületekben mindenhol átlag feletti
részvétel volt. Zalaegerszeg a
harmadik legjobb eredményt
érte el a megyei jogú városok
között, amire a polgármester
és képviselõ úr is rendkívül
büszke lehet. A térségben élõk
komolyan vették ezt a problémát és hajlandóak voltak
részt venni ebben a szavazásban – taglalta az eredményeket.
Kubatov Gábor ugyanakkor kiemelte, hogy a népszavazáson igazán csalódást jelentett az ellenzék viselkedése,

mert azt remélte, hogy a szocialisták képesek felülemelkedni a kicsinyes belpolitikai
érdekeiken.
– Ugyanakkor XV. kerületi
önkormányzati képviselõjelöltjük kijelentette, hogy nemmel
fog szavazni. Volt pártjabeli, a
baloldali identitású Szili Katalin azt mondta, hogy egy igazi
demokratának el kell menni
véleményt nyilvánítani, és az
se baj, ha ilyenkor igent mond.
A legnagyobb csalódás a Jobbik részérõl, hogy nemre szavazás mellett azzal szembesítették a támogatóikat, hogy ötven százalék alatti részvételnél
a miniszterelnöknek le kell
mondania. Ennek elõzményeként talán nem véletlenül
mondta Vona Gábor pártelnök
egy török lapnak, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye… Ez a több, mint 3 millió 300 ezer szavazat nekünk

nagy segítség Brüsszelben,
mert erõs üzenetet tudtunk
küldeni, hogy nemet mondunk a betelepítési kvótára.
Ennek megfelelõen a törvényalkotásban az alaptörvényt
szeretnénk módosítani azzal a
céllal, hogy lépéseket tegyünk
a brüsszeli kényszerbetelepítés ellen. Ezzel a szavazóbázissal egy olyan egység jött létre,
amely képes nemzetben gondolkozni, hajlandó volt tenni
azért, hogy meg tudjuk védeni
hazánkat és a családjainkat.
Fantasztikus dolgot hajtottunk
végre, ezúton is megköszönöm
mindenki szavazatát! – mondta
az eseményt megelõzõ sajtótájékoztatón Cseresnyés Péter
államtitkár, Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester társaságában az országos pártigazgató.
Pataki Balázs

Múzeumban a hegedû
A Dandi-család ajándéka
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

Fotó: Zalatáj
Balról Béres Katalin muzeológus, özv. Dandi Lászlóné és
Kaján Imre. A háttérben Schreiner Jenõ és Kovács Péter.
Rendhagyó eseményre került sor október 10-én a Göcseji Múzeumban. Dandi Kis
Károly egykori zalaegerszegi
prímás hegedûjét a zenész
családja felajánlotta a Göcseji
Múzeum részére.
Az ajándékozási szerzõdést
özv. Dandi Lászlóné (Dandi
Kis Károly fiának özvegye) és
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója írta alá.
Az 1909-ben született cigányprímás neve a 30-as évektõl már országosan is ismertté
vált, zenekari mûsorát és szerzeményeit a Petõfi és Kossuth
Rádió rendszeresen – közel

ötven alkalommal – sugározta.
Mûvészetének nagy tisztelõje
volt többek között Keresztury
Dezsõ és Kisfaludy Strobl Zsigmond is. A zene iránti nagy
szeretetét és tiszteletét bizonyítja, hogy kiváló elõadója
volt Bach, Vivaldi, Brahms mûveinek is.
1969. novemberében a zalaegerszegi Göcseji úti temetõben száz cigányzenész búcsúztatta.
Az ajándékozási szerzõdés
aláírása alkalmával Schreiner
Jenõ és Kovács Péter eljátszotta Dandi Kis Károly két
szerzeményét.
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Zalaegerszeg, s a térség motorja lehet a tesztpálya
Vigh László a beruházás miniszteri biztosa
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2016. október
elsejétõl a Jedlik Ányos terv
végrehajtásához kapcsolódóan
a Zalaegerszegen létrehozásra
kerülõ önvezetõ jármûvek
tesztpályájának megvalósításával összefüggõ feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Vigh Lászlót, Zala megye 1. számú választókerületének országgyûlési képviselõjét.
Az ezzel kapcsolatos feladatok ismertetése volt a témája minap a Zalaegerszegen
megtartott sajtótájékoztatónak.
A Városházán Vigh László elmondta, hogy Orbán Viktorral folytatott beszélgetése során kérte fel a miniszterelnök
erre a feladatra, ezt követõen
nevezte ki Varga Mihály miniszter.
A képviselõ tájékoztatása
szerint egy állami cég alakult a
tesztpálya kivitelezésére és
üzemeltetésére. A beruházás
megvalósítása során jelentõs
feladatok várnak a Zala Megyei Kormányhivatalra, Zalaegerszeg Város Önkormányzatára és a Zala Megyei Önkormányzatra, sokat segíthetnek például az engedélyezési
eljárásokban, mellette fontos
koordinálási szerepet is betölthetnek.
A miniszteri biztos szerint
a pontos ütemterv a közbeszerzési eljárások függvénye is.
Mint mondta, a 250 hektáron
megvalósuló beruházás nyomán egy valóságos kis város

jön létre, amely Zalaegerszeg
motorja lehet, a megyeszékhely, a megye és a régió fejlõdését szolgálja.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy
a Zala Megyei Kormányhivatal
valamennyi érintett szakhatóságának segítségére számíthat
a beruházás.
Balaicz Zoltán polgármester felidézte azt a közös munkát, amit Vigh Lászlóval végeztek azért, hogy ez a 40 milliárd forintos beruházás Zalaegerszegen valósulhasson meg.
Véleménye szerint a zalaegerszegi választókerület országgyûlési képviselõjének miniszteri biztossá történt kinevezése garancia arra, hogy határidõre elkészüljön a tesztpálya.
A város polgármestere ezt
követõen részletesen szólt arról, hogy milyen feladatai lesznek Zalaegerszegnek a beruházás kapcsán. Az anyagi javak
(10 milliárd forint) biztosításán túl gondoskodnia kell a
szakemberekrõl, a megfelelõ
szakképzésrõl és az egyetemi
képzésrõl. Kiemelten támogatják a közép- és felsõfokú képzést, mérnöki ösztöndíj keretet hoznak létre. A Pannon
Egyetemen beindítják a tesztmérnöki képzést, a ZÁÉV egykori munkásszállóját is átalakítják és felújítják, szálláshelyeket biztosítva ezzel.
Dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke szerint jelzésértékû a kormány döntése.

A tesztpálya látványtervével a vezetõk.
Mint mondta: „Nem halat kaptunk, hanem horgászbotot,
amelynek végét határozott
kézzel a miniszteri biztos fogja, s van egy jó szákoló mester
a polgármester személyében.”
A beruházás több száz kvalifikált munkaerõt igényel. A

tesztpálya létesítése és mûködtetése összetett feladat. Ennek
megoldásában segédkezik a
megyei közgyûlés, hiszen szerepkörében új feladatként jelentkezik a vidék gazdaságfejlesztése.
E.E.

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

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

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

www.zalatajkiado.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Lopják az erdõt

– Na, öreganyám, akkor most szépen velünk jön a községházára!...
(1997.02.19.)

„Tiszta kéz” politikája

– Étkezés elõtt, vécézés és privatizáció után mindig mossatok kezet!
(1997.04.23.)

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

– Mit vinnyog ezért a 180 forintért, jóember, Pesten egy
dán 1.000.000-t perkált le a vacsiért…!
(1997.05.21.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, 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.
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Egy éve eredményes a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerõpiacra
kiemelt projekt Zala megyében
2015. október elsejével elindult a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerõpiacra elnevezésû kiemelt projekt a Zala
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztályának koordinálásával. A munkaerõpiaci program megvalósítása a
Széchenyi 2020 programból kerül finanszírozásra. A Zala megyének megítélt támogatási összeg 3,023 milliárd forint.
Az európai uniós projekt kiemelt célja az álláskeresõk, inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, vagyis a
nyílt munkaerõpiacra történõ elhelyezkedés elõsegítése, illetve a közfoglalkoztatott személyek versenyszférába történõ
átsegítése. A projektben prioritást élvez az alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztathatóságának javítása, piacképes
szakmák elsajátításával.
A programban 2016. szeptember 30-ig 970 fõ vett részt. Zala megyében a programba vontak 26%-a részesült képzési
támogatásban, valamint 74%-a támogatott foglalkoztatásban, mely magában foglalja az önfoglalkoztatást is.
A képzések a munkáltatói igények, az álláskeresõ ügyfelek érdeklõdési körének és a munkaerõpiaci kereslet-kínálat
figyelembe vételével kerültek meghatározásra különbözõ képzési helyszíneken.
TANFOLYAMOK 2016. októbertõl
Helyszíne

Bemeneti követelmény

Motorfûrész-kezelõ

Zalaegerszeg

8 osztály

Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje

Zalaegerszeg

8 osztály

Konyhai kisegítõ

Zalaegerszeg

8 osztály

Keszthely

Érettségi vizsga

Nagykanizsa

8 osztály

Keszthely

Szakképzettség

Cukrász

Nagykanizsa

8 osztály

Pincér

Nagykanizsa

8 osztály

Kézápoló- és mûkörömépítõ

Zalaegerszeg

8 osztály

Képzés megnevezése

Társadalombiztosítási ügyintézõ
Bolti hentes
Orosz nyelv KER B1

Képzéshez kapcsolódó támogatási formák:
– Képzési költség 100%
– Keresetpótló juttatás (bruttó 78.000 Ft) 1 hónapnál hosszabb tanfolyam esetén
– Helyi és helyközi útiköltség térítés 100%-os támogatása
Részletes információt a képzésekkel kapcsolatban az illetékes járási
hivatalok foglalkoztatási osztályai nyújtanak. A képzések mellett lehetõség
van foglalkoztatási támogatások igénybevételére is, ezzel kapcsolatos
tájékoztatás szintén az illetékes járási hivatalok foglalkoztatási
osztályán szerezhetõk be.
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„Erõs és összetartó közösség alkotja Zalát”
Szeptember 17-én a Megyeháza Deák Ferenc termében
tartották Zala Megye Napját. A
megjelenteket elsõként dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, aki
mondandójában beszámolt a
megyei hivatal munkájáról is,
amely 2012 óta terület, település és vidékfejlesztési feladatok összehangolását végzi. A
korábbi évek elõkészítõ munkája után idén a pályázatok
véleményezése és beadása volt
a középpontban, a zalai területi operatív program keretében
22 milliárd forint áll rendelkezésre. A megyei önkormányzat két nagy pályázatban vesz
részt, a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum, illetve a Zala
Két Keréken projekt megvalósításában. Ötven kollégiumi
férõhelyet biztosítanak a pécsi
felsõoktatásban tanulók számára, gondoskodnak a Zalavári
Emlékparkról, melyet történelmi emlékhellyé kívánnak
minõsíttetni. Jó a kapcsolat a
megyei idõsügyi tanáccsal és
támogatják a zalai parasportot.
A riói paralimpia elsõ érmét a
zalai Tunkel Nándor szerezte.
– Azon polgárokat díjazzuk
ma ünnepélyes keretek között,
akik szorgalmasak, erõn felül
teljesítenek saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért. Ez nem csak köszönetnyilvánítás, hanem inspiráció is a fiatalok felé, hogy
küzdjenek, dolgozzanak, méltón kövessék elõdjeiket –
mondta dr. Pál Attila, aki megemlítette a napirenden lévõ
fejlesztéseket is.
Az ünnepi közgyûlésen
tiszteletét tette dr. Navracsics
Tibor, az Európai Bizottság
kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
– Annak ellenére, hogy sem
családilag, sem származás
szempontjából nem kötõdöm
Zalához, valahogy mégis úgy
alakult, hogy az életem meghatározó pontjai kötõdnek Zalaegerszeghez és a megyéhez.
Csak egy erõs közösségnek
van ereje arra, hogy saját magát ünnepelje. Zalában olyan
életerõs összetartó közösségrõl beszélhetünk, amelynek
van energiája és ideje, hogy
visszapillantson a múlt teljesítményeire, a jövõ terveire. A
zalai közösség oda tud figyelni
saját tagjaira és képes együttmûködni szomszédjaival. A
megye legnehezebb idõkben
is ragaszkodott saját önkormányzatához, erõs képviselõje
a területi identitásnak Magyarországon – szólt a megjelentekhez a veszprémi származású uniós politikus.
A köszöntõket követõen az
ünnepség a Megyei Közgyûlés
díjainak átadásával folytatódott, az elismeréseket dr. Nav-

A díjazottak dr. Navracsics Tibor (balról), dr. Pál Attila, illetve Balaicz Zoltán polgármester és
Vigh László országgyûlési képviselõ (jobbról) társaságában.
racsics Tibor és dr. Pál Attila Egyetem emeritus professzo- végzett kiváló munkájáért és
ra. A közgyûlés Zala Megye Cí- kiemelkedõ oktatási tevékenyadta át.
Idén a Zala Megye Díszpol- mere Emlékplakett díjat ado- ségéért. Szintén Zala Megye
gára kitüntetõ címet Zalaeger- mányozott dr. Hegyi Pál ny. Sportjáért díjat vehetett át
szeg és Zala megye fejlesztése fõorvos részére a Zala Me- Soós István válogatott labdarúérdekében végzett munkássága, gyei Kórházban eltöltött több gó, középpályás, a ZTE egykori
kimagasló, világszerte elismert évtizedes fáradhatatlan, lelki- játékosa, a futball és a zalaszakmai eredményeiért, tudomá- ismeretes és magas színvonalú egerszegi klub iránti elkötelenyos és közéleti munkásságáért, szakmai munkája elisme- zettsége és az utánpótlás érpéldaértékû munkájáért dr. Papp réseként, munkássága nagy- dekében végzett példaértékû
Lajos szívsebésznek adományoz- ban hozzájárult a tuberkulózis munkája elismeréseként. Zaták. A Széchenyi-díjas szívsebész megbetegedések felszámolásá- lai Civil Társadalomért és
révén megyénkben világszín- hoz a megyében. Zala Megye Nemzetiségekért díjat érdevonalú szívsebészeti, szívgyó- Közigazgatásáért díjat kapott melt ki a Nagykanizsa-Mikgyászati centrum és gyógyító dr. Németh Ágnes Izabella, a lósfai Közmûvelõdési és VáZala Megyei Kormányhivatal rosszépítõ Egyesület, a helyi
tevékenység jöhetett létre.
– Minden kegyelem, erre Élelmiszerlánc-biztonsági, Nö- közösséget negyedszázada minéletemben elõször akkor jöt- vény- és talajvédelmi fõosztá- taszerûen összefogó közösségtem rá, amikor el kellett jön- lyának vezetõje, megyei fõállat- szervezõ munkájának elismenöm Budapestrõl és befoga- orvos kiemelkedõ, tartósan réseként, az elismerést Nédott Zala megye népe. Az magas színvonalú szakmai te- meth Sándor, az egyesület alelelismeréseként. nöke vette át. Zala Megye Fejegészségügy mindenkinek egy- vékenysége
formán fontos, párttól függet- Országos hírû gyógyító és lesztéséért díjat adományoztak
lenül. Zalaegerszeg az egyetlen egészségnevelõ munkásságáért Pálinkás Róbert igazgatónak a
megyei jogú város, ahol szív- Zala Megye Egészségügyéért keszthelyi Festetics kastély és a
sebészet van Magyarországon. díjat érdemelt ki Prof. dr. Bá- Festetics örökség megõrzése
Valamit megalkotni nem köny- torfi József, a Kanizsai Do- és turisztikai fejlesztése érdenyû, ahogy olimpiai bajnoknak rottya Kórház nyugalmazott kében végzett tevékenységélenni is nagyon nehéz. Az volt fõigazgatója. Tudományos ért. Ugyancsak Zala Megye
alkotást megõrizni, fejleszteni munkája során több mint egy Fejlesztéséért díjat vehetett át a
sokkal nagyobb érdem, ezért tucat tankönyvet, közel kétszáz minõségi családbarát turisztiköszönetet mondok legkedve- tudományos közleményt pub- kai szolgáltatások fejlesztése
sebb tanítványomnak, a világ- likált és nagyszámú tudomá- érdekében végzett munkájáért
szerte elismert dr. Alotti Nas- nyos elõadást tartott. 2014-ben Baldauf Csaba, az alsópáhoki
rinak. A többiek nevében is Zalai Príma Díjat kapott. A Kolping Hotel igazgatója. Zala
köszönöm, hogy a díjakkal Zala Megye Szociális Gondos- György díjban részesült Illésné
ránk gondoltak. Minden díjjal kodásáért díjat ítéltek oda a Major Julianna festõmûvész,
jár egy megelõlegezett biza- Magyar Máltai Szeretetszolgá- a nemzetközi mûvésztelepek
lom, egy teher is, meg kell lat Nagykanizsai Csoportjá- szervezésében és a kulturális
felelni annak a közösségnek az nak hosszú ideje végzett ki- értékek gyarapításában, valaelvárásainak, amely a díjakat emelkedõ önkéntes szociális mint a közösségi kapcsolatok
adományozta. Úgy gondolom, tevékenységéért, melyet Ko- erõsítéséért végzett munkájáért.
hogy minden sikeres férfi vács László csoportvezetõ vett
Pohárköszöntõjében dr. Sifmögött ott kell állnia egy szen- át. Varga Szabolcs Gábor, a ter Rózsa kormánymegbízott
vedõ nõnek, aki megszenvedi keszthelyi Vajda János Gim- kiemelte, hogy sok ember életazt az idõt, amit a családtól a názium történelem és német útjával, munkájával, hivatásszesikeres ember elvesz – köszön- szakos tanára kiemelkedõ ne- retetével és tehetségével rante meg az elismerést dr. Papp velõ-oktató és közösségi mun- got szerzett Zala megyének és
Lajos, a Pécsi Tudományegye- kájáért a Zalai Pedagógus hazánknak. A mi feladatunk,
tem nyugalmazott egyetemi díjban részesült. Zala Megye hogy ezt a rangot mindenféle
tanára, valamint a PTE ÁOK Sportjáért díjat adományoztak körülmények közepette próSzívgyógyászati Klinika koráb- Szécsi Györgynek, a Zala me- báljuk megõrizni.
bi igazgatója, a Kaposvári gyei lovassport szervezésében
Pataki Balázs
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Fogyatékkal élõk karácsonyvárása Egerváron
Manninger Beáta (korábban Zsuppán Beáta televíziós
szerkesztõ - riporter) 11 évvel
ezelõtt indította el félig magánemberként, félig közszereplõként jótékonysági akcióját az adventi idõszakban. A
Légy hasznos! címet viselõ
program minden esztendõben
más-más társadalmi réteget hivatott támogatni a karácsonyhoz kapcsolódóan. Az elmúlt
11 esztendõben a teljesség igénye nélkül daganatos betegek,
egyedül élõ nyugdíjasok, pszichiátriai gondozottak, állami
gondozásban
nevelkedõk,
anyaotthonban élõ családok
kaptak ajándékot, élelmiszert,
ruhákat, utazást.
Az idei esztendõben Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere önként csatlakozott
a programhoz és védnökként segédkezik a fõszervezõnek.
Az idén a korábbi ajándékozási és csomagok összeállítására korlátozott hagyományokkal szakítottak és elhatározták,
hogy megrendezik az elsõ
olyan karácsonyváró délutánt,

amely kimondottan fogyatékkal élõ, autista és egyéb genetikai rendellenességgel született gyerekeknek és felnõtteknek szól.
Manninger Bea fõszervezõ
lapunknak elmondta: felvette a
kapcsolatot a zalaegerszegi
Mandulavirág
Fogyatékkal
Élõk Otthonával, valamint a
Boncodföldi Autisták Védõotthonával. December 17-én 20
fogyatékkal élõ fiatal érkezik
az Egervári Várkastélyba. A kora délutáni órákban egy rendhagyó tárlatvezetéssel veszi
kezdetét a program, majd ezt
követõen a várkastély reneszánsz játszóházában zenés,
interaktív mini koncerttel szórakoztatják az otthonokból
érkezett vendégeket. Délután
saját mézeskalácsot készítenek
a gyerekekkel, fiatal felnõttekkel közösen. A kézmûves foglalkozás után sütizés, uzsonnázás, karácsonyi tortabontás
és tea és puncsozás várja a
gyerekeket és az otthonokból
érkezõ kísérõiket egyaránt. A
rendezvény egy egészen egyedi élménnyel zárul a vendégek

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!

Az Egervári Várkastélyban rendezik a karácsonyváró délutánt.
részére: élõ, karácsonyi dixie
zene aláfestésével közös karácsonyfa díszítéssel zárul a
fogyatékkal élõk elsõ karácsonyváró partija az Egervári
Várkastélyban – mutatta be a
program részleteit Manninger
Beáta.
A programban résztvevõ
kézmûvesek,
pedagógusok,
szervezõk, zenészek természetesen mind ingyen vállalták a
közremûködést, ahogy a fenyõfát ajánlók és a süteményt
biztosítók is ajándékba adták a
termékeket – tette hozzá a fõszervezõ.
D. M.

Manninger Beáta: – Szakítottunk a hagyományokkal.

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

Sebestyén Gyula
Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.
Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft

Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

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

késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603
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Volt egyszer egy B-közép... (2.)
– avagy ki volt a besúgó?

Az ördöngösen cselezõ Bita József elviszi a labdát Dunai III. Ede
mellett. A ZTE 1-0-ra legyõzte az Újpesti Dózsát Zalaegerszegen
1972 õszén.

Archív, nem jó minõségû fotó a B-középrõl. Sajnos kevés felvétel maradt meg az utókornak.
Minden különösebb bevezetõ nélkül folytatjuk sorozatunkat. Szabó Tibor „Tikével”, a
ZTE egykori B-közepének vezetõjével beszélgetünk.
– Az FTC elleni idegenbeli
mérkõzés után jött az Újpesti
Dózsa... 22 000 szurkoló az
egerszegi stadionban, Fazekas,
Bene és a többiek ledermedve
álltak a játékoskijáróban. Egymásra nézve kérdezték: te Úristen, hát mi van itt?!
– Csak annyi, hogy megvertük
az
európai
labdarúgás élvonalába tartozó Újpestet
1-0-ra.
– A Fradi-szurkolók nem
küldtek dísztáviratot?

– Erre már nem emlékszem.
Egyébként minden okuk megvolt rá.
– S jött egy újabb fõvárosi
csapat, a Csepel. Pontosabban
oda utazott a ZTE és a B-közép.
– A stadionban ott voltak a
Honvéd-drukkerek piros-fehér,
a Vasas-szurkolók piros-kék és a
Fradi-szimpatizánsok zöld-fehér
lobogóval. A zalaegerszegi származású pesti zenészek, a Dörgéék kihozták a felszerelést és
zenekari kísérettel szólt a
„Mennybõl a ZTE eljött hozzátok Csepelre, Csepelre, hogy
hazavágjon és lepipáljon örökre, örökre!” A szemközti lelátón
pedig ott ült az MSZMP belsõ-

hármasa: Kádár János, Biszku
Béla és Komócsin Zoltán. És
megtapsolták a koreográfiánkat... Minden sorunk ellentétesen mozgott, vagyis a hullámzást gyakorlatilag mi vezettük
be a nézõtéren. Hajdú, a Csepel
kapusa 10-es osztályzatot kapott
a Népsporttól, szenzációsan védett. Soós Pista és Józsi Gyuri
megbolondította a csepelieket.
2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Kellõképpen kitikkadtunk, így a meccs után bementünk Rózsa Pistával a büfébe. Az
egyik csepeli szurkoló kiszólított bennünket a sorból: Gyertek, nektek nem kell sorba állni!
Menjetek a pulthoz, mondjátok
meg a Mancikának, hogy én
majd rendezem a számlát!
– A második budapesti meccs
után már törzshelye lett a Bközépnek Budán...
– Egy budai bisztróban ezután minden fõvárosi meccs
elõtt vártak bennünket az ottani
szimpatizánsok. Osztogattuk nekik a zöld-fehér (akkor még ez
volt a ZTE klubszíne – E.E.) sálakat, zászlókat. Pontosabban
vették... ZTE-szurkolótábor alakult ki a budaiakból.
– Aztán következett egy
konfliktusos helyzet...
– 1972 november hetedikén
Diósgyõrben játszott a csapat.
Nos, oda nem vittek el bennünket.
– Politikai okokból?
– Nem hiszem. Szerintem
csak annyi történt, hogy az
intézõ elfelejtett busz rendezni... De ennek következményei
lettek. Úgy döntöttünk, hogy
kimegyünk a kertvárosi iskolába az NB I-es röplabda-csapatnak szurkolni. Böcskey Jenõ,
Bertók Tibi és jómagam nem

tartottunk a többiekkel, más
úton mentünk. Megállt mellettünk a rendõrautó, s azt mondták, hogy adjuk oda a ZTE-zászlót. Mondtam, hogy a zászlót
nem adom, ezért be akartak
tuszkolni a kocsiba. Gumibottal
vertek, úgy ültettek be az autóba, velem együtt Böcskey Jenõt
is. „Szõröst”, vagyis Bertók Tibort nem vitték be a rendõrségre. A Jókai úti kapitányságon
kötöttünk ki, a lábamnál fogva
húztak fel a lépcsõn, közben a
rendõrsorfal tagjai rugdostak. A
szurkolótábor kiment a kertvárosi iskolába, s a röplabdameccsen elkezdte énekelni:
Nem mentünk el, nem mentünk el Diósgyõrbe, tudja meg
az egész város, szétverték a szétverték a ZTE-tábort! Ujvári Sándor, a megyei tanács elnöke is
ott volt a mérkõzésen és megkérdezte, hogy hol vagyok.
Mondták, hogy a rendõrségen,
mert letartóztattak. Betelefonált, s akkor engedtek ki. Az Ifjúsági Ház presszójában várt a
csapat, s amikor beléptem, feledhetetlen pillanatok vártak
rám. Ott hangzott el elõször,
hogy „akkor is, akkor is, a szívünk színe zöld-fehér!” Az elõzményekrõl csak annyit: mivel
zöld-fehér sávos volt a lobogónk, ránk fogták, hogy nyilas
felvonulást rendeztünk Zalaegerszegen. Ez volt a vád ellenem.
– Erre a késõbbiekben még
visszatérünk. De maradjunk a
szurkolótábornál! A csapat
óriási feltûnést keltett az elsõ
NB I-es évben. S hogy vélekedtek a szurkolótáborról?
– Következett a Pécs elleni
mérkõzés. Elterjedt a városban, hogy a ZTE ellen fogunk

A nyomtatott Zalatájban is!
Sokak kérésére a Zalatáj nyomtatott változatában is
közöljük a „Volt egyszer egy B-közép” címû riportsorozatot.
A sorozat eddigi részei honlapunkon megtalálhatók:
www.zalatajkiado.hu

Szabó Tibor: – Ott hangzott el elõször, hogy akkor is, akkor is,
a szívünk színe zöld-fehér!

szurkolni. Tény, hogy nem
mentünk oda a szokott helyre.
Sokáig síri csend volt a mérkõzésen, aztán a szünetben
megszólalt a kórus: Szabó Tike
gyere ide! Odamentem, s újra
felhangzott: Akkor is, akkor is,
szívünk színe zöld-fehér! 1-0-ra
legyõztük a Pécset. A B-közép
szenvedélyesen szerette ezt a
csapatot, eszünkbe sem jutott
volna ellene szurkolni más
hibája miatt. Túlzás nélkül
mondhatom, hogy nem csak
a ZTE, hanem szurkolótábor
is országos elismertségre tett
szert.
– S következett egy igazán
emlékezetes mérkõzés a Budapesti Honvéd ellen. Esõ, havasesõ, hó, irreális körülmények...
– A tv is közvetítette a találkozót. Sokan elmentek haza, s a
játékosok sem akartak kijönni.
Ismét felhangzott a ZTE-kórus:
Gyertek ki, gyertek ki! Amikor
az eltávozó szurkolók meghallották az üdvrivalgást, visszajöttek. Az egyik legnagyobb élményem volt ez a mérkõzés, hiszen 4-1-re nyertünk. A szünetben Kocsis Lajos, a Honvéd kitûnõ válogatott játékosa odament dr. Lakat Károly edzõhöz,
s azt kérte: mester, cseréljen le,
mert nagyok fázok!
Megszakítjuk beszélgetésünket Szabó Tiborral, mert üzenetet kaptunk a cikksorozat kapcsán. Valaki arra volt kíváncsi,
hogy foglalkozunk-e a B-középpel, pontosabban annak egy-két
tagjával történt szomorú esettel. A rendõrségi üggyel, majd
az azt követõ jogi eljárással. Azzal, hogy voltak ebben a szurkolótáborban beépített rendõrségi spiclik.
Talán nem kell hangsúlyoznom, hogy az 1970-es évek elején voltunk. Egy nagy létszámú,
szervezett csoportról volt szó.
Az akkori hatalom feltételezhette, hogy mérkõzések elõtt
vagy után, idegenbeli találkozókra utazva a buszon ebben a
körben elhangozhatnak rendszerellenes kijelentések.
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Nos, ezekrõl a dolgokról
szeretett volna szót váltani
egyik olvasónk. Egy hölgy, aki a
B-közép tagja volt, és baráti szálak fûzték a szurkolótábor egyik
vezéralakjához, Böcskey Jenõhöz.
– Sportos lány voltam, kézilabdáztam, a ZTE-nél pedig atletizáltam. A sport hozott össze
bennünket, 1971-ben kezdtünk
el járni. Az elsõ szerelem volt,
mindkettõnknek.
– S együtt jártak ZTEmeccsekre...
– Az idegenbeli találkozókra
én nem mentem el, hiszen még
gimnazista voltam. Azt viszont
tudtam, hogy ezeken a buszos
kirándulásokon jó volt a hangulat, ha a csapat gyõzött, még
jobb. Egy-két sör is lecsúszott a
fiúknál. Fiatalok voltak, lelkesek, lázadó korban.
– S mint utóbb kiderült, ez
okozta a tragédiát!
– Az egyik idegenbeli találkozó után Jenõ azt mondta: baj
van! Énekeltek a buszon, s valaki ezt jelentette a rendõrségnek.
– Az éneklésbõl azért még
nem lehetett volna probléma...
– Csak hát a nóta eléggé
kényes szövegû volt.
– Az a bizonyos „Bort, búzát, békességet....” kezdetû ?
– Igen. Politikai indíttatású
cselekményként kezelték és
rendõrségi vizsgálat indult.
– Tudja, hogy ki volt a
besúgó?
– Valószínûsíthetõ. Érdekesen alakultak ugyanis a dolgok
a vizsgálat során.... Ez a „Bort,
búzát, békességet” kezdetû strófa jelentette Böcskey Jenõnek a
tõrdöfést. Még a B-közép vezérei is azt vallották, hogy egyedül
Jenõ énekelt csak a buszon.
Nagyon nehéz helyzetbe került... Hiába próbált közbenjárni a nõvére, akinek akkor befolyásos munkahelye volt, de
nem tudott segíteni.
– S megkezdõdött Jenõ veszszõfutása...
– Elítélték, börtönbe került.
Ismerte õt?

Az NB I-be jutott ZTE-re hóban, fagyban, sárban, esõben is
kíváncsi volt a közönség. A felvétel az elsõ élvonalbeli szezon
ZTE-Komló (3-1) mérkõzésén készült. Szabó Rezsõ megszerzi az
egerszegiek második gólját.
– Igen. Egy-két évig az osztálytársam volt az általános
iskolában. Nyitott, egyenes, jó
képességû fiú volt. S természetesen a B-középbõl is ismertem. Hiszen én is a tagja
voltam.
– Jenõ élete teljesen megváltozott. Szégyellte magát, noha
nem követett el fõbenjáró bûnt.
Fiatal volt, lázadó, szerette a csapatot... És cserbenhagyták.
– Meglátogatta a börtönben?
– Igen, egyszer... Elõtte levelet írtam neki.
– Csak egyszer volt nála?

Olvasóink segítségét kérjük!
Arra kérjük olvasóinkat, hogy ha valakinek birtokában
van a B-középpel kapcsolatos fotó, relikvia,
szíveskedjen értesíteni bennünket a következõ
elérhetõségeken:
email: zalatajkiado@gmail.com
telefon: 30/378-4465
Elõre is köszönjük segítségüket!

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lapunk
legközelebbi 2016
nyomtatott
száma
2016. november 10-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
A B-közép – akárcsak a ZTE – országos feltûnést keltett.

– Igen.
– Miért nem ment többször?
– Jenõ meggyötört, megalázott ember lett. Nem akarta,
hogy bemenjek hozzá.
– Mennyi ideig volt bent?
– Másfél évig. Amikor kijött,
már nem a régi Böcskey Jenõ
volt.
– Hogy alakult az élete?
– Miután nem akart velem
találkozni, tisztában voltam azzal, hogy mi már nem leszünk
egy pár. Nemsokára férjhez
mentem, s õ is megnõsült...
E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu
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Az emberi hülyeségnek nincs határa A Thermal Hotel BALANCE ****
Lenti
„L 16 éttermében”
Igazi kulináris élvezetek várják Önt!

Sloan nem viccel. Furcsa gusztusa van…
Azt mondják, a technika
fejlõdésének nincsenek felsõ
korlátai. Elhiszem. S azt is,
hogy az emberi hülyeségnek
sincs.
Az egyik bulvárlap írása
szerint ánusz-szépségversenyt
rendeznek. Aki nem tudná,
azok számára gyorsan közlöm:
emberi végbélnyílások viaskodnak majd egymással.
Ezt írja az újság:
„Tavaly ugyanis már lehetett találkozni hasonlóan érdekfeszítõ megmérettetéssel,
rögtön kettõvel is. A szexjátékok gyártásával foglalkozó
Brian Sloan akkor a vaginaszépségversenyt és a hereszépségversenyt is megrendezte,
ráadásul elõbbin egy magyar
lány érte el a 3. helyezést.
Az Autoblow nevû vállalkozás vezetõje nem viccel, komolyan ánuszokat versenyeztet. Ráadásul elég jól is lehet
keresni vele, hiszen összesen
10 ezer dollárt oszt ki a gyõztesek között. Az elsõ helyezett
tényleg 5000 dollárt szerezhet,
mindössze annyi a feladata,

hogy a legszebb lyukat villantsa.
A szépségversenyre egyébként november 8-ig lehet jelentkezni, tehát az amerikai
elnökválasztás napjáig, ez a
szervezõ szerint amúgy meglehetõsen hasonlít az általa kiírt
versenyre. Ebbõl is látszik,
hogy mire lehet számítani a
videóban az egyébként elég
vicces Sloantól, aki próbál
tippeket adni például ahhoz,
hogy hogyan készíthetjük el a
nevezni kívánt fotót.”
Arról viszont nem esik szó,
hogy szorulásos állapotban
van-e nagyobb esélye a benevezõ ánusznak a gyõzelemre,
vagy keserû murci fogyasztása
után. Ilyen részletekre nem tér
ki az ötletgazda, noha meglehetõsen f…a a szót, hogy aztán
a szájából s….t csinálva kihirdesse, hogy milyen a világ
legszebb ánusza, vagyis végbélnyílása.
Istenem, miért bünteted
az emberiséget ilyen hülyékkel?!
E.E.

Októberben
MINDEN VASÁRNAP
12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*
közül választhatnak kedvükre
kedves vendégeink
KEDVEZMÉNYESEN!

Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!
Az emberré válás folyamata. Egyeseknél megfordult az irány.
Mi vár a szegény elõemberekre, ha ezek a hibbant „homo
sapiensek” visszaérkeznek a szellemi idõutazásban hozzájuk?

Hónaptól hónapig…

*(Menüajánlataink levest, foételt és
desszertet tartalmaznak)
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a
0620/212-1978 telefonszámon.

