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Zala megye kiemelkedõen teljesít

A megújult Földhivatal Nagykanizsán.
A
KEHOP-5.2.2-16-201600018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû projekt keretében
a Zala Megyei Kormányhivatal
10 épületén hajt végre energetikai beruházást.
Mint azt dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott az április
hatodiki nagykanizsai átadási
ünnepségen elmondta, hat
épület rekonstrukciójával már
végeztek, ezek közül a harmadik avatására kerül sor.
A Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztályá-

nak helyet adó épület (8800
Nagykanizsa, Platán sor 2.)
felújítása 76.959.068 forintból
valósult meg; korszerûsödtek a
nyílászárók, az épület külsõ
hõszigetelést kapott, megtörtént a kazáncsere, a fûtés-, és
világításkorszerûsítés, továbbá
az épületre – az elektromos
áram termelése érdekében –
napelemeket helyeztek el.
A beruházás eredményeként az épület megfelel a jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek, így
az átalakítás évi 3.269.852 forint tervezett költségmegtaka-

rítást eredményez a hivatal
számára.
A Zala Megyei Kormányhivatal vezetõje elmondta, hogy
a 10 épületet érintõ 1 milliárd
forintos felújítás után készen
állnak a folytatásra, hiszen
újabb 168 millió forintos forrás jut Zalának erre a célra,
ebbõl három épület (köztük a
kanizsai nyugdíj- és egészségbiztosítási hivatal) rekonstrukciója valósulhat meg.
A kanizsai Földhivatallal
kapcsolatban a kormánymegbízott szólt arról, hogy jelenleg 22 állami tisztviselõ dolgozik itt, 25 ezer az évi ügyiratforgalom. Köszönetet mondott a kivitelezõ Szabau Kft.nek a gyors és precíz munkáért. A cég képviselõje dr.
Sifter Rózsának jelentette készre az épület felújítását.
Cseresnyés Péter államtitkár, a Nagykanizsai Választókerület országgyûlési képviselõje kiemelte: változik a világ,
változik a hivatali dolgozók és
az ügyfelek kapcsolata. Meg-

szépült, megújult, korszerû
környezetben fogadhatják a
hozzájuk betérõ állampolgárokat, s ez érzõdik a hangulaton
is. A Földhivatal felújításával
szépült, gazdagodott Nagykanizsa.
Dr. Kovács Zoltán területi
közigazgatásért felelõs államtitkár elmondta, hogy az elõzõ
programban 114 ingatlan újult
meg az országban 14,5 milliárd
forint ráfordítással. A most
megcélzott 248 épület rekonstrukciójának összköltsége
25 milliárd forint. Ezekbõl az
épületekbõl 83 már átadásra
került. Ez a projekt része annak az 1 100 milliárd forintos
programnak, amely a hulladékgazdálkodással, a klímaváltozással, a vízgazdálkodással, a
környezetvédelemmel és energiahatékonysággal kapcsolatos
feladatokat tartalmazza. Az államtitkár kiemelte: Zala megye
az egyik legsikeresebb pályázó
ebben a programban.
A felújított épületet Szûcs
Imre plébános áldotta meg.
E.E.

Fotók: Zalatáj
Az ünnepélyes szalagátvágás utáni pillanat. Balról: dr. Sifter
Rózsa, dr. Kovács Zoltán, Cseresnyés Péter és dr. Józsa
Zsanett, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetõje.

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

17789

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

www.zalatajkiado.hu
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„Szabad az ország, szabad a tánc!”
A tolerancia „bajnokai” nagyszombaton is provokáltak
A múlt szerda esti Hõsök
terei tüntetésen bejelentett
szombati, Szabadság téri tüntetés címe ez lesz: „Nem maradunk csendben!” – derül ki az
esemény Facebook-oldaláról.
A szervezõk azt írták, szeretnék, ha ez lenne Magyarország leghangosabb tüntetése,
és több indokot is felsorolnak,
hogy miért nem maradnak
csendben:
– mert a kormány megválasztása óta minden egyes nap
azon dolgozik, hogy elhallgattassa a demokratikus értékek
mellett kiálló tömegeket!
– mert a hatalom minden
percben azon fáradozik, hogy
elnyomja az összes olyan kezdeményezést, amely megkérdõjelezi nyilvánvaló hazugságait!
– mert a szabad sajtó felszámolása után most a szabad
oktatáson és azokon szervezeteken a sor, amelyek nem félnek kiállni mások és saját
jogaikért!
– mert a kormány módszeresen rombolja szét azokat a
közösségeket és fórumokat,
ahol a szabadság fontosabb,
mint a fantomokkal vívott küzdelem!
– írják, majd hozzáteszik,
meg akarják mutatni, hogy egy

országot nem lehet elhallgattatni.
Végül – feltehetõen a szerda esti tüntetés oktogonos záróbulijára utalva – hozzáteszik:
„Szabad az ország, szabad a
tánc!” (hvg.hu)
* * *
S most következzen néhány
mondat a hvg.hu által közzétett facebookos bejegyzésre
reagálva:
Nagyszombaton, a keresztény világ legnagyobb ünnepén,
a kivégeztetett Krisztus feltámadásának napján utcára vezényelték a csõcseléket, és minden
eszközzel szítják a gyûlölködést.
Mindeddig, ha nagyszombaton sokaságot láttunk az utcán, az feltámadási körmenet
volt, most üvöltve hömpölyög
a „demokratikus liberalizmus”
mindenütt.
Az egész agyrém morbiditását mi sem jelzi jobban, mint
az, hogy az utcán gyûlölködõ
csõcselék nagy része három
hete még nem is hallott a CEUról, valószínûleg gyógyszer
vagy növényvédõszer nevére
tippelt volna...
S hogy mennyire kilóg a
lóláb:
Toleránsék, kényes demokratáék kiállnak egy egyete-

Fotó: Facebook
Hát már a hímtagot is betiltották?...
mért, de szívfájdalom nélkül
megalázzák a teljes keresztény
világ legnagyobb ünnepét.
Ez az igazi üzenete ennek a
napnak, erõdemonstráció, leckéztetés, fenyegetés.
Láttuk, sõt naponta láthatjuk, miként szít ellentétet,
robbant ki véres háborúkat,
forradalmakat a mi õrjöngõink
mögött is álló sátáni erõ, látjuk, miként liheg új világháborúért ez a társulat, aknamunkájuk nyomán mindenütt
vér – és persze nekik haszon,
ezt kívánja az üzletmenet – ,

Szíria, Ukrajna, stb., hosszan
lehetne sorolni, hova küldtek
már bombaháton demokráciát.
Miután a kívülrõl ránk küldött bomlasztó sáskahadat
nem engedtük be, útjában állunk
háborús
terveiknek,
tehát pusztulnunk kell.
Ébredjünk már fel, elhiheti
valaki, hogy ebben az önzõ,
állatias világban egy ország
aggódik egy idegen egyetemért?
Eljött 2017 Húsvétja, sorosék nyuszija...
z.t.

Gyilkosok dajkái…
Húsvét idején vagyunk.
Újra keresztényüldözés folyik
a világon. Mint egykor, Krisztus keresztre feszítésekor.
Az Európai Unió vezetése
felsorakozott a keresztényüldözõk mögé.
S nem csak az uniós vezetõk, hanem a tagállamok jó
részének vezetõi. Õk a gyilkosok dajkái.

Sorozatban gyilkolnak az
Európára szabadult fanatikusok. Szinte nincs olyan hét,
hogy ne történne halálos támadás ártatlan emberek ellen.
Most már a sportolók is célkeresztbe kerültek. Közben az EU
vezetõi azzal vannak elfoglalva,
hogy az országhatárokon szórakozzanak azokkal a polgárokkal, akiknek államai legalább

Fotó: Reuters
Jó tett helyébe jót várj… 2017. április 11-én meg is kapta a
Borussia Dortmund. Három bombát robbantottak a csapat
buszánál.

Fotó: Facebook
2015 õsze: a Borussia Dortmund játékosai a mérkõzés elõtt
körbeviszik a pályán az akkor még kötelezõ „Isten hozott
menekült!” molinót.

megpróbálnak gátat szabni az
illegális bevándorlásnak. Miközben százezrével özönlenek az ellenõrizetlen migránsok Európába.
Ha nem lenne ennyi halott,
még nevetni is lehetne ezeken
a balfácánokon.
De nem lehet. Miképpen az
Európára zúduló migránsáradaton sem. Soros György hadjáratán sem.
Profi módon csinálja. Mint
ahogy pénzbirodalmát is felépítette. Soros György új jövõt

kínál a világnak. Egy beteg világot. S rengeteg követõje van.
Budapesten is. Nem Magyarországot említem, mert a
vidéken élõ magyar emberek
többsége azért tisztában van a
valós értékekkel. Szemben a
fõvárosi liberális „civilekkel”.
Húsvét volt. Jézus Krisztus
halála, majd dicsõséges feltámadása.
Vajon a halott Európa feltámad-e valaha?...
E.E.
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Érkeznek a fotók…

Keressük közösen Göcsej legnagyobb gyümölcsfáját!
Íme az említett felhívás:
„Gombosszegen – Oszkocsil Zoltán portáján – földbe
gyökerezett a lábunk, mikor
észrevettük a képen látható
hatalmas almafát. Tekintélyt
parancsoló a mérete, s ahogy a
házigazda elárulta, a mai napig
gazdag termést is hoz. Ez az
élmény adta az ötletet a felhívásra.
Kérjük Önöket, ha környezetükben hasonló öreg gyümölcsfáról tudnak, vagy természetjárás közben ilyet találnak, akkor azt fényképezzék le és küldjék el nekünk
a következõ e-mail címre:
varju@zmmi.hu
Ne felejtsék el a fotóhoz
megadni a gyümölcsfa fajtáját
és annak pontos lelõhelyét! Az

összegyûjtött információk nagy
segítségünkre lesznek abban,
hogy közösen tegyünk ezekért
a különleges értéket képviselõ
famatuzsálemekért.”
Minap érdeklõdtünk Varju
Andrástól, hogy vannak-e már
visszajelzések, kaptak-e fotókat. Az osztályvezetõ elmondta, hogy sok fotó érkezett eddig a termetes gyümölcsfákról.
Terveik szerint a késõbbiekben egy tárlat keretében mutatják be ezeket az érdeklõdõ
közönségnek, és egy regisztert
is készítenek.
Varju András hozzáfûzte: továbbra is várják a fotókat, hiszen most, virágzás idején csodálatos látványt nyújtanak ezek
az õshonos famatuzsálemek.
E.E.

Öreg cseresznyefa.
Márciusban jelent meg
honlapunkon a felhívás, amelyben Varju András, a Göcse-

ji Falumúzeum osztályvezetõje fordult a nyilvánossághoz.

Új Nemzedék - új ötlet
Fiatalok folyamatos kiállítása
A zalaegerszegi Páterdombi Stúdió fiatal alkotói az Új
Nemzedék
Közösségi
Tér
kiállítási helyiségeiben mutatkoztak be az április hatodikán
nyílt tárlaton.
Bognár Ákos önkormányzati képviselõ, a Közösségi Tér
vezetõje elmondta, hogy a sok
üres falfelület adta egy folyamatos kiállítás ötletét. Ennek
során – váltakozva – fiatal alkotók mutathatják be munkáikat az Ady utca 25 szám alatti

házban. A megvalósításban jó
partner volt Nemes László festõmûvész, akinek tanítványai –
Czári Laura, Hauszmann
Hanna, Lendvai Mendy, Schlemmer Laura – léptek a látogatók elé munkáikkal.
A kiállítást Vigh László országgyûlési képviselõ és Velkey Péter, a zalaegerszegi polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetõje nyitotta meg.
(e)

Fotó: Zalatáj
Nemes László tanítványaival.

Hatalmas körtefa Egerszeg környékén. Két hasonló társa van
néhány méterrel odébb.

Nem lesz változás
Továbbra is a Pannon
Egyetem részeként mûködik
a keszthelyi Georgikon Kar –
tájékoztatta az egyetem minap az MTI-t.
A közlemény szerint a
Pannon Egyetem „az általa
elhatározott és a fenntartó
által jóváhagyott stratégiai
célok mentén, a közép- és
nyugat-dunántúli
régióban
minõségi felsõoktatást nyújtó, nemzetközileg is elismert kutatási potenciállal
rendelkezõ, egységes intézményként mûködik a jövõben is”.
Az illetékes döntéshozókkal folytatott egyeztetés alapján „a kormányzat nem tûzött
és nem is kíván napirendre
tûzni a Pannon Egyetem szer-

vezeti struktúráját érintõ kérdéseket” – fogalmazott a veszprémi központú felsõoktatási
intézmény.
„Meggyõzõdésünk, hogy a
színvonalas mûködést a Pannon Egyetem körüli nyugalmi
állapot szolgálja a leginkább,
ami közös érdekünk” – zárul
a közlemény.
A megyei napilap március
végén írt arról, hogy az agrárfelsõoktatás átalakítását érintõ tervek szerint az intézmények egy központi egyetemhez csatolva mûködnének a
jövõben, ami a 220 éves múltú, jelenleg a Pannon Egyetem kereteiben mûködõ
keszthelyi Georgikon integrálásával is járt volna.
Forrás: MTI
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

A pénz nem boldogít…

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

– Igaz, igaz, multimilliomos vagyok, de azok a dübörgõ
tapsok, amiket párttitkár koromban kaptam…! (1999.03.25.)

Ezredvégi gyerek

– Maradj már az ilyen hülyeségekkel, mint az ipi-apacs!
Most a nagyiék búzafeleslegét próbálom elpasszolni az
Interneten.
(1999.08.05.)

Kis oktondi

• 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.

– Nem értem, hogy' járhatott polgári iskolába a nagypapi.
Akkor nem a Fidesz volt kormányon!...
(1999.09.02.)

* 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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Az Alsóerdõ reneszánsza

Megjelent a kormányrendelet, indulhat a beruházás
Sajtótájékoztatón tettek javaslatokat nemrég a Modern
Városok Program keretében
megvalósuló Alsóerdei Sport
és Rekreációs Központtal kapcsolatban a helyi jobboldali
ifjúsági szervezetek vezetõi.
Deák Milán, a Fidelitas zalaegerszegi elnöke és Dén Dániel, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
zalaegerszegi elnöke elmondta: itt a tavasz, a jó idõ, egyre
több idõt töltünk a szabadban, ezért is aktuális az alsóerdei projekt megvalósításának ügye.
Dén Dániel hangsúlyozta, a
fiatalok szeretnék, ha a városban elindult nagyszabású fejlesztések között az alsóerdei
beruházás ügye sem homályosulna el. Fontosnak tartják e
komplexum létrejöttét, hiszen
Zalaegerszeg fõ vonzereje elsõsorban nem az épített örökségben, hanem a természeti
környezetben ragadható meg.
Az AquaCityvel és a tervezett
gébárti fejlesztésekkel együtt
az alsóerdei sportközpont már
olyan programcsomagot kínálna a fiatalok és a családok
számára, ami akár egy hosszú
hétvégére is a megyeszékhelyen tudná marasztalni õket.

Az új fogadóépület látványterve.
Ráadásul olyan komplex sport- rosvezetésnél, hogy mindezen
központ, amilyen az Alsóer- szolgáltatásokon belül legyedõre tervezett létesítmény, nek ingyenesen igénybe ve200 kilométeres körben nem hetõ elemek is, a fizetõs attraktalálható sehol.
ciókat pedig kedvezménnyel
Deák Milán a konkrét ter- élvezhessék a helybéliek. Mivek közt megemlítette a bob- vel e fejlesztések zöld környeés a drótkötélpálya élmény- zetben valósulnának meg,
elemét, valamint a volt nap- szorgalmazta az állat és nöközis tábor területén megvaló- vényvilágot megkímélõ megolsuló sportcentrum – futó- és dások prioritását.
A javaslatokat eljuttatták
görkorcsolya-pálya, bicikliút,
KRESZ-pálya – fontosságát. El- Balaicz Zoltán polgármestermondta, kezdeményezik a vá- nek is, aki arról tájékoztatott

Mindenki megtalálhatja kedvenc idõtöltését.

akkor, hogy elkészültek az engedélyes és a kiviteli terveik a
2,85 milliárd forintos beruházással megvalósítani tervezett
Alsóerdei Sport és Rekreációs
Központnak. A szükséges forrásból a TOP programban már
rendelkezésre áll 1,5 milliárd
forint, a kormány pedig napokon belül dönthet a maradék
1,35 milliárd forint állami forrásról. Amint a teljes összeg
rendelkezésre áll, már kezdõdhet is a beruházás.
A jelenlegi tábor a fejlesztést követõen egy mindenki
által használható, felújított erdei sport és szabadidõ komplexummá válik, ahol a fiatalok
és az idõsebbek egyaránt megtalálják a kikapcsolódási lehetõséget. Nem csak a zalaegerszegiek, hanem a városkörnyék lakói, sõt az idelátogató
turisták is.
Jó hír, hogy a napokban
megjelent a kormányrendelet
a 2,85 milliárd forintos beruházásról. A projekt költségvetése így áll össze: TOP (Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program) 1,5 milliárd forint, MVP (Modern Városok Program 2017) 739 millió forint, MVP (2018) 611 millió forint.
A Zalatáj értesülése szerint
a közeljövõben sajtótájékoztató keretében tájékoztatja a
közvéleményt Balaicz Zoltán
polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ.
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A Dunántúlon elsõként

Új eljárás a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

Fotó: Zalatáj
Dr. Halász Gabriella, dr. Lupkovics Géza és dr. Tahin Tamás
tartott tájékoztatót az újonnan bevezetett eljárásról.
A pitvarfibrilláció megszüntetésére és a szívritmus
helyreállítására a Dunántúlon
elsõként vezette be a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház a
fagyasztásos eljárással történõ
katéteres beavatkozást.
Az új eljárást ismertetõ sajtótájékoztatón dr. Halász Gab-

riella fõigazgató elmondta,
hogy a Dunántúlon Zalaegerszegen alkalmazták elõször ezt
a módszert. Ennek a beavatkozásnak köszönhetõen jelentõsen csökken majd az egerszegi várólista, ami eddig jellemzõen 4-6 hónap volt. Az
emelkedõ finanszírozásnak kö-

szönhetõen ebben az évben
összesen 148+61 (36 millió
forinttal támogatott), a pitvarfibrilláció megszüntetését és a
szívritmus helyreállítását célzó
mûtétre kerül sor, szemben a
tavalyi 55 beavatkozással. A
2017-es szám nem csak az új
módszerrel elvégzett beavatkozásokat jelenti, hanem magában foglalja a hagyományos
eljárásokat is.
Dr. Lupkovics Géza, a kórház kardiológiai osztályának
osztályvezetõ fõorvosa kiemelte, hogy ez a leggyakrabban
elõforduló ritmuszavar, ami a
szív teljesítményét akár 15
százalékkal is csökkentheti. Az
új eljárás a korábbiakkal szemben egyszerûbb és biztonságosabb, bevezetését az új katéteres labor átadása tette
lehetõvé.
Dr. Tahin Tamás, a krioblációs beavatkozást végzõ fõor-

vos elmondta, hogy idén végezték az elsõ ilyen beavatkozást a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban. A betegség
súlyos szövõdményeket, például agyi infarktust is okozhat.
A korábbi gyógyszeres kezelést
felváltotta a katéteres beavatkozás, ami 70-80 százalékos
hatékonyságú. Az úgynevezett
fagyasztásos módszer az alkalmazott katéteres eljárások
közül a leghamarabb elsajátítható, gyors és biztonságos.
E.E.

Az akció a megjelenéstõl április 30-ig érvényes!

A krioballon-katéter behatol a
bal pitvarba (felsõ kép). Az
orvos feltölti a ballont, és behelyezi a tüdõvéna szájadékába (középsõ kép). A cél a
tüdõvéna szájadékának lezárása: így leáll a véráramlás a
véna és a pitvar között (alsó
kép).

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
havilapban.
en
Telefon: (92) 596-936;
s
s
e
d
r
Hi k !
Fax: (92) 596-937
un
l
á
n
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Politikai halmazelmélet
Ma már van. A három halmaznak, vagyis a Jobbiknak, Kálmán Olgának és a Hír
TV-nek.
Egymásra találtak. A Hír TV
napjainkra a Fidesz egyik legnagyobb ellensége lett. A Jobbik szócsöve, ahol az önmagával mindig tökéletesen elégedett egykori ATV-s Kálmán
Olga osztja az észt immár Simicska Lajos kottája szerint.

A matematika szabályai szerint tehát a három halmaznak
immár közös metszete van.
A hétköznapi szóhasználat
szerint ezt egyszerûen csak
árulásnak lehet nevezi. Az egykori elvek elárulásának. Természetesen az általuk értelmezett demokrácia szellemében nincs ebben semmi különös.
E.E.

Fotó: Facebook
Átértelmezett Jobbik-plakát.
Nézzük az alapvetést!
Volt egyszer egy Hír TV.
A Fidesz egyértelmû médiatámogatója. Még az MSZP
egykori bukfencmestere, Csintalan Sándor is ott csorgatta nyálát telefonos mûsorában, Orbán Viktort éltetve.
Volt egyszer egy Jobbik.
Nemzeti radikális programmal. S mi lett mára ezzel a
párttal? Az Orbán ellen for-

duló Simicska Lajos, egykori
Fidesz-szponzor csicskása.
Volt egyszer egy ATV. A
nemzeti konzervatív oldalt leginkább ostorozó tv-csatorna.
Kálmán Olga sztárriporterrel
az élen.
Három egymástól gyökeresen eltérõ csoport.
A matematika nyelvére lefordítva három különbözõ halmaz, amelyeknek nem volt közös metszetük.

Fotó: hirtv.hu
Kálmán Olga új gazdát kapott.

Másodfokon a parkerdei gyilkosság
Két éve ölték meg az egerszegi diáklányt
büntetés 2/3 részének kitöltését követõ nap.
A másodfokú eljárásra a Pécsi
Ítélõtáblán kerül sor hamarosan.

Két éve történt a szörnyû gyilkosság az egerszegi Parkerdõben.
Április 11-én volt két éve tanácsa 2016. február 26-án
annak, hogy a zalaegerszegi hirdetett ítéletet. A vádlottat
Parkerdõben B. Barnabás sze- bûnösnek mondta ki külörelemféltés miatt megölte a 18 nös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bûntettében, s
éves B. Júliát.
A híradások részletesen tu- 20 év fegyházban letöltendõ
dósítottak akkor a szörnyû tra- szabadságvesztésre ítélte, vagédiáról, a rendõrség is beszá- lamint 10 évre eltiltotta a
molt a nyomozásról, a kegyet- közügyek gyakorlásától. Az
ítélet értelmében vádlott fellen gyilkosságról.
A Zalaegerszegi Törvény- tételes szabadságra bocsátászék dr. Gergye Tamás vezette sának legkorábbi idõpontja a

Érdeklõdésünkre ott elmondták,
hogy a tárgyalást 2017. május
tizenkilencedikére tûzték ki.
E.E.

20 év fegyházbüntetést kapott a Zalaegerszegi Törvényszéken
B. Barnabás.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Volt egyszer egy B-közép... (8.)
– avagy ki volt a besúgó?

Szabó Tibor: – Az én védelmemet egyetlen ügyvéd sem vállalta.

Több, mint negyven év elteltével is indulatokat gerjeszt
az egykori ZTE B-közép történetének felelevenítése. Sokan kíváncsiak arra, hogy mi is
történt valójában, miért indult
bírósági eljárás több szurkoló
ellen.
Sorozatunkat azzal kezdtük,
hogy megszólaltattuk Szabó
Tibort, a B-közép egyik vezérét, aki elmesélte, hogyan is
alakult ki az a szurkolótábor,
amelyik akkoriban felvette a
versenyt a Fradi B-középpel.
Aztán jelentkezett egy hölgy,
aki az egerszegi szurkolótábor
markáns tagjának volt az elsõ

szerelme, majd megkereste
Böcskey
szerkesztõségünket
Jenõ özvegye is. Hogy teljes
legyen a kép, Böcskey Jenõt
rendszer elleni izgatásért jogerõsen letöltendõ börtönbüntetésre ítélték. E riportokban
elhangzottak olyan mondatok
is – szándékosság nélkül – ,
amelyek félreértésre adhattak
okot annak kapcsán, hogy ki,
vagy kik voltak ennek a B-középnek a rendõrségi besúgói.
Már-már Szabó Tibor is úgy
érezte, hogy oldalvágányra siklott az egész sorozat, hiszen a
sejtetések mögött nem voltak
konkrét nevek, így az olvasó

szabadon kombinálhatott. Mint
mondta, ha odáig érünk a
történések felelevenítésében,
részletesen elmeséli, hogy miképpen úszta meg a börtönbüntetést. Folytatjuk beszélgetésünket.
– Az I. fokú tárgyalásra
1974 februárjában került sor –
idézi fel a történteket Szabó
Tibor. – Amikor lezajlott a tárgyalás, másnap reggel behívatott a munkahelyemen az igazgató és a személyzeti osztályvezetõ.
– Nyilván nem az elõléptetésedrõl beszélgettek veled...
– Addig önálló ügyintézõi
munkakörbe voltam besorolva
a Zala Megyei Szálloda és Vendéglátóipari Vállalatnál, attól
kezdve beosztott ügyviteli alkalmazott lettem. Ez volt a
büntetés a munkahelyemen,
ami egyébként a késõbbiekben nem is jött rosszul.
– Ezt hogy érted?
– Akkoriban a ZTE labdarúgói különbözõ vállalatoknál
voltak állásban papíron. A Zala
Megyei Szálloda és Vendéglátóipari Vállalathoz a kapust,
Déri László barátomat helyezték, az én korábbi beosztásomba.

– Térjünk vissza a bírósági
tárgyalásra! Mit kaptatok elsõ
fokon?
– Az én védelmemet egyetlen ügyvéd sem vállalta, így
kirendeltek mellém egyet. Dr.
M. Béla bácsi, túl a hetvenen,
néha elszundított a tárgyaláson. Böcskey Jenõt dr. Sz. Tamás védte, aki úgy beszélt,
hogy gyakorlatilag engem is
védett. Két-három évvel ezelõtt találkoztam vele ismét, s
meg is köszöntem neki ezt a
gesztusát. Egy év szabadságvesztést kaptam három évre
felfüggesztve...
– S Böcskey Jenõ?
– Másfél évet... De neki ott
volt a korábbi felfüggesztett
büntetése a rendõrhatóság
megsértése miatt. Ezért õ sajnos letöltendõ börtönbüntetést kapott.
– Mi volt a másodfokú
tárgyaláson?
– Egy pénteki napon, délelõtt volt a tárgyalás. Délután
dr. K. László rendõr õrnagyot
elõléptették alezredessé, K. fõhadnagyot pedig kinevezték
századossá. Az elsõ fokú ítéleten viszont nem változtattak.
Jenõ a Kozma utcai gyûjtõbe
került... Nem köztörvényesek

Déri László (álló sorban balról az elsõ) kapust helyezték Szabó
Tibor korábbi beosztásába.

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

Böcskey Jenõ korábbi felfüggesztett büntetése miatt letöltendõ börtönbüntetést kapott.

2017. április 20.

11

Zalatáj

közé, hanem a politikai elítéltek között volt. Együtt ült egy
56-os katonatiszttel, aki a rétsági ezrednél szolgált a harckocsizóknál. Õk szabadították
ki a felsõpetényi Almássy-kastélyban fogva tartott Mindszenty bíborost és vitték Budapestre a forradalom idején.
– Hogy alakult a kapcsolatod Böcskey Jenõvel elítélése
után?
– A testvéreivel és a szüleivel tartottam a kapcsolatot.
– Térjünk vissza az eljárásra! A nyomozás derítette
ki, hogy mi volt a „bûnötök”,
vagy?...

abban a rendszerben, légkörben a labdarúgó-mérkõzéseken nem csak a sport volt a
fõszereplõ. Talán itt volt némi
lehetõségük a fiataloknak – a
rockkoncertek mellett – a lázadásra a rendszer ellen. Engem
a rendõrségen jól elvertek,
Böcskey Jenõt börtönbe zárták olyan „bûnökért”, amiken
ma csak mosolyognának az
emberek.
– Említettél néhány nevet…
Voltak még mások is, akik
segítették a rendõrséget a Bközépbõl?
– Akadtak a városi legendákban elõforduló nevek, de

Az elbocsátó „szép üzenet”…
– Már mindent tudtak. Régóta figyeltek bennünket és jelentettek. R. I. és F. É. megszerveztek egy találkozót L. T.-néval, annak férjének – aki akkor
katona volt – tudtával. Rögzítették a beszélgetést. Naiv voltam, nem is sejtettem, hogy
magnót helyeztek el a lakásban.
– Kinek a lakásán történt
mindez?
– L. T.-nál.
– Õ volt az egyik beszervezett ember?
– Igen, a másik kettõ pedig
R. I. és F. É. Elõbbi a barátom
volt, azóta, hogy megalakult a
B-közép. Szinte mindenkit kihallgattak a B-középbõl az eljárás során.
– Tudom, engem is behívtak a rendõrségre… Milyen jelzéseket kaptál a többiektõl?
– Soha senkit nem kérdeztem a kihallgatásokról. Senkire
sem haragszom. Azt azért tudomásul kell venni, hogy mi
nem bûnözõk voltunk. Tiszta
szívvel szerettük a ZTE-t, szurkoltunk neki. A mai fiatalok
nem is tudják elképzelni, hogy

ezeket nem említhetem, mert
nincsenek bizonyítékaim. Többen is voltak, akikre gyanakodtunk, egyikük belügyi dolgozó volt, másikukat felvették
a rendõrtiszti fõiskolára, egy
testvérpárnak
magasrangú
rendõrtiszt volt az apja. Õk
idejekorán le is léptek a B-középbõl. Nem haragszom senkire, mindenki úgy védte meg
magát, ahogy tudta.
– Milyen büntetést kaptál?
– 1974. április másodikán
megszületett az ítélet. Egy év
szabadságvesztést kaptam három évre felfüggesztve.
– Te 1974. április másodikán egy év szabadságvesztést
kaptál. S elítélték Böcskey Jenõt is…
– Jenõ a Kozma utcai tárgyaláson másfél évet kapott.
De!... Életbe lépett a korábbi
büntetése. 1975. karácsonya
körül szabadult. Az egerszegi
állomáson a szülõkkel és a
testvérekkel együtt fogadtuk.
Elmentünk a Mikes Kelemen
utcai lakásukba, ahová aztán az
abban a lépcsõházban lakó
fõorvos is feljött.

A B-középbe beépültek a rendõrségi besúgók.
– Megvizsgálni Jenõt!
– Nem. „Csak” köszönteni.
Aztán talán érezte is mindenki,
hogy lenne mit mondanunk
egymásnak, ezért magunkra
hagytak minket. Jól felhangosítottuk a rádiót, jót mulattunk, az összes ZTE-nótát végigénekeltük. Kitört belõlünk
a visszafojtott indulat. A történethez tartozik, hogy az ítélethirdetés után Bozsa, Herpai,
Milla, Szalay Balázs és Hutnik
Karcsi REF alá (rendõri felügyelet – a szerk.) került. Egy
korábbi cikkben Böcskey egykori barátnõje említette: roszszul esett Jenõnek, hogy barátok vallottak ellene.
– Ez nem valószínû?
– Amikor megkezdõdött a
nyomozás, s bementünk az Ifjúsági Házba, senki nem mert
velünk szóba állni. Intettek,
kacsintottak, ennyi volt a kommunikáció. A kemény mag önmagára maradt. Miután felfüggesztett börtönbüntetést kaptam, mehettem bárhová. De a
REF alá helyezett barátok nél-

kül hová mehettem volna egyedül? Én bemehettem ugyan az
Ifjúsági Ház presszójába, a többiek az árkád alatt várakoztak
kint. Vittem nekik ki a piát… A
pincérek elnézõek voltak. Amikor elmentek a rendõrök –
mert azok gyakran megfordultak ott –, õk segítettek kivinni az italokat. Sokan kerültek bennünket, de megemlíteném Büki „Kiccsét”, az úszót, a
Farkas-ikrek közül fõleg „Kulit”, akik szóba álltak velünk.
Markó Feri barátom haverja,
Pados Feri és Gál Lajos kárpitos is tartotta velünk a kapcsolatot.
– A két utóbbi aztán
disszidált…
– Valóban. S hogy el ne felejtsem: Nagy Pista, „Bilux” is
megmaradt havernak.
– Neked nem fordult meg
a fejedben, hogy útnak indulj?
– Én Egerszeget sem tudom elhagyni, nem hogy Magyarországot.
E.E.
(Folytatjuk)

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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2017: a pályázatok folytatódnak
Az elmúlt év az önkormányzatok számára tartogatott lehetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemélyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.
Fücsök Nikolettával, az RF
Consulting Kft. projekt menedzserével
beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.
– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozásokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy tervezzenek a cégek 2017-re?
– A kormány átfogó gazdaságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegítése, a környezetkímélõ gazdálkodás és a gazdaságos mûködés biztosítás minden területen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fejlesztési források. A nagy érdeklõdést mutatja, hogy a termelõ cégek kapacitásfejlesztési pályázati keretét a 2020as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg lemaradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes kamatú hitellel 30-35 % támogatás igényelhetõ stabil gazdasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat infókommunkiációs fejlesztésére, vállalatirányítási rendszerének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikoletta
Indulnak a vállalatok energetikai korszerûsítését is célzó pályázati programok is, ahol a cégek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogatják. Nagyon várjuk a szolgáltató szektorra vonatkozó pályázati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások március végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fejlesztésre lehet pályázatokat benyújtani. A munkaerõ felvételében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támogatással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell megrettenni a kombinált hitel-konstrukciók nyújtotta lehetõségtõl, mivel a finanszírozási feltételek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A megalapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pályázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítésrõl a fenntartási idõszak végéig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvalósítása érdekében.
– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?
– A Vidékfejlesztési Program a fiatal mezõgazdasági vállalkozók indulását, az erdõgazdálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borászati korszerûsítéseket támogatja az elkövetkezõ idõszakban. Ígéretet kaptunk a források mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gondban vannak a kifizetési csúszások miatt a gazdák, de az új intézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyelni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ információ jelenik meg a pályázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordulni a naprakész ügyintézés miatt és minden lehetõséget megragadni a fejlesztések megvalósítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és hatékony támogatás kihasználás
területén.
– Otthon melege vagy 0%os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell odafigyelni?
– Régóta várjuk a beharangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, melyet az elmúlt hetekben megkezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Nagyon fontos, hogy a 0%-os hi-

tel és az Otthon Melege program nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsítését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fontos, hogy körültekintõek legyünk azok elõkészítése során. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel találkozhatnak szigetelés, nyílászáró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorszerûsítés területén. A 0%-os hitelkérelem családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése április végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energetikai Otthon Melege elõre láthatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden esetben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlattal. Széleskörû kapcsolatrendszerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tudjuk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. Forduljanak hozzánk bizalommal.
– Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elképzelésekkel az érintettek?
– Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket. A gazdaságosság mindenki számára fontos, magánszemélynek, vállalatnak, gazdának egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

Már most rendelje meg tûzifáját!
Vékony bükk, gyertyán, tölgy tûzifa

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

3

2 m -es hálós csomagolásban rendelhetõ.

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ

Mérettõl függõen 16.000 - 22.000 Ft közötti ár.

E-000803/2014/A007

Telephelyrõl kiszállítás igényelhetõ.

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

Telefon: 92/384-263 - mellék: 3

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

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

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

