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A KEHOP-5.2.2-16-2016-
00018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épüle-
teinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû projekt keretében
a Zala Megyei Kormányhivatal
10 épületén hajt végre ener-
getikai beruházást.

Mint azt
kormánymegbízott az április
hatodiki átadási
ünnepségen elmondta, hat
épület rekonstrukciójával már
végeztek, ezek közül a harma-
dik avatására kerül sor.

A

dr. Sifter Rózsa

nagykanizsai

Nagykanizsai Járási Hi-
vatal Földhivatali Osztályá-

Zala megye kiemelkedõen teljesít

nak helyet adó épület (8800
Nagykanizsa, Platán sor 2.)
felújítása 76.959.068 forintból
valósult meg; korszerûsödtek a
nyílászárók, az épület külsõ
hõszigetelést kapott, megtör-
tént a kazáncsere, a fûtés-, és
világításkorszerûsítés, továbbá
az épületre – az elektromos
áram termelése érdekében –
napelemeket helyeztek el.

A beruházás eredménye-
ként az épület megfelel a je-
lenleg érvényben lévõ ener-
getikai követelményeknek, így
az átalakítás évi 3.269.852 fo-
rint tervezett költségmegtaka-

rítást eredményez a hivatal
számára.

A Zala Megyei Kormányhi-
vatal vezetõje elmondta, hogy
a 10 épületet érintõ 1 milliárd
forintos felújítás után készen
állnak a folytatásra, hiszen
újabb 168 millió forintos for-
rás jut Zalának erre a célra,
ebbõl három épület (köztük a
kanizsai nyugdíj- és egészség-
biztosítási hivatal) rekonstruk-
ciója valósulhat meg.

A kanizsai Földhivatallal
kapcsolatban a kormánymeg-
bízott szólt arról, hogy jelen-
leg 22 állami tisztviselõ dol-
gozik itt, 25 ezer az évi ügy-
iratforgalom. Köszönetet mon-
dott a kivitelezõ -
nek a gyors és precíz mun-
káért. A cég képviselõje dr.
Sifter Rózsának jelentette kész-
re az épület felújítását.

államtit-
kár, a Nagykanizsai Választó-
kerület országgyûlési képvise-
lõje kiemelte: változik a világ,
változik a hivatali dolgozók és
az ügyfelek kapcsolata. Meg-

Szabau Kft.

Cseresnyés Péter

szépült, megújult, korszerû
környezetben fogadhatják a
hozzájuk betérõ állampolgáro-
kat, s ez érzõdik a hangulaton
is. A Földhivatal felújításával
szépült, gazdagodott Nagykanizsa.

területi
közigazgatásért felelõs állam-
titkár elmondta, hogy az elõzõ
programban 114 ingatlan újult
meg az országban 14,5 milliárd
forint ráfordítással. A most
megcélzott 248 épület re-
konstrukciójának összköltsége
25 milliárd forint. Ezekbõl az
épületekbõl 83 már átadásra
került. Ez a projekt része an-
nak az 1 100 milliárd forintos
programnak, amely a hulla-
dékgazdálkodással, a klímavál-
tozással, a vízgazdálkodással, a
környezetvédelemmel és ener-
giahatékonysággal kapcsolatos
feladatokat tartalmazza. Az ál-
lamtitkár kiemelte: Zala megye
az egyik legsikeresebb pályázó
ebben a programban.

A felújított épületet
plébános áldotta meg.

Dr. Kovács Zoltán

Szûcs
Imre

E.E.

A megújult Földhivatal Nagykanizsán.

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

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Húsvét idején vagyunk.
Újra keresztényüldözés folyik
a világon. Mint egykor, Krisz-
tus keresztre feszítésekor.

Az Európai Unió vezetése
felsorakozott a keresztényül-
dözõk mögé.

S nem csak az uniós veze-
tõk, hanem a tagállamok jó
részének vezetõi. Õk a gyilko-
sok dajkái.

Gyilkosok dajkái…
Sorozatban gyilkolnak az

Európára szabadult fanatiku-
sok. Szinte nincs olyan hét,
hogy ne történne halálos táma-
dás ártatlan emberek ellen.
Most már a sportolók is célke-
resztbe kerültek. Közben az EU
vezetõi azzal vannak elfoglalva,
hogy az országhatárokon szóra-
kozzanak azokkal a polgárok-
kal, akiknek államai legalább

megpróbálnak gátat szabni az
illegális bevándorlásnak. Miköz-
ben százezrével özönlenek az el-
lenõrizetlen migránsok Európába.

Ha nem lenne ennyi halott,
még nevetni is lehetne ezeken
a balfácánokon.

De nem lehet. Miképpen az
Európára zúduló migránsára-
daton sem. Soros György had-
járatán sem.

Profi módon csinálja. Mint
ahogy pénzbirodalmát is fel-
építette. Soros György új jövõt

kínál a világnak. Egy beteg vi-
lágot. S rengeteg követõje van.

Budapesten is. Nem Ma-
gyarországot 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 feltá-
madása.

Vajon a halott Európa fel-
támad-e valaha?...

E.E.

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

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

Fotó: ReutersFotó: Reuters

Fotó: FacebookFotó: Facebook

A múlt szerda esti Hõsök
terei tüntetésen bejelentett
szombati, Szabadság téri tün-
tetés címe ez lesz: „Nem ma-
radunk csendben!” – derül ki az
esemény Facebook-oldaláról.

A szervezõk azt írták, sze-
retnék, ha ez lenne Magyaror-
szág leghangosabb tüntetése,
és több indokot is felsorolnak,
hogy miért nem maradnak
csendben:

– mert a kormány megvá-
lasztása óta minden egyes nap
azon dolgozik, hogy elhallgat-
tassa a demokratikus értékek
mellett kiálló tömegeket!

– mert a hatalom minden
percben azon fáradozik, hogy
elnyomja az összes olyan kez-
deményezést, amely megkérdõ-
jelezi nyilvánvaló hazugságait!

– mert a szabad sajtó fel-
számolása után most a szabad
oktatáson és azokon szerveze-
teken a sor, amelyek nem fél-
nek kiállni mások és saját
jogaikért!

– mert a kormány módsze-
resen rombolja szét azokat a
közösségeket és fórumokat,
ahol a szabadság fontosabb,
mint a fantomokkal vívott küz-
delem!

– írják, majd hozzáteszik,
meg akarják mutatni, hogy egy

„Szabad az ország, szabad a tánc!”
A tolerancia „bajnokai” nagyszombaton is provokáltak

országot nem lehet elhallgat-
tatni.

Végül – feltehetõen a szer-
da esti tüntetés oktogonos zá-
róbulijára utalva – hozzáteszik:
„Szabad az ország, szabad a
tánc!” (hvg.hu)

* * *
S most következzen néhány

mondat a hvg.hu által közzé-
tett facebookos bejegyzésre
reagálva:

Nagyszombaton, a keresz-
tény világ legnagyobb ünnepén,
a kivégeztetett Krisztus feltá-
madásának napján utcára vezé-
nyelték a csõcseléket, és minden
eszközzel szítják a gyûlölködést.

Mindeddig, ha nagyszom-
baton sokaságot láttunk az ut-
cán, az feltámadási körmenet
volt, most üvöltve hömpölyög
a „demokratikus liberalizmus”
mindenütt.

Az egész agyrém morbidi-
tását mi sem jelzi jobban, mint
az, hogy az utcán gyûlölködõ
csõcselék nagy része három
hete még nem is hallott a CEU-
ról, valószínûleg gyógyszer
vagy növényvédõszer nevére
tippelt volna...

S hogy mennyire kilóg a
lóláb:

Toleránsék, kényes demok-
ratáék kiállnak egy egyete-

mért, de szívfájdalom nélkül
megalázzák a teljes keresztény
világ legnagyobb ünnepét.

Ez az igazi üzenete ennek a
napnak, erõdemonstráció, lec-
kéztetés, fenyegetés.

Láttuk, sõt naponta láthat-
juk, miként szít ellentétet,
robbant ki véres háborúkat,
forradalmakat a mi õrjöngõink
mögött is álló sátáni erõ, lát-
juk, miként liheg új világhá-
borúért ez a társulat, akna-
munkájuk 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 kül-
dött bomlasztó sáskahadat
nem engedtük be, útjában ál-
lunk háborús terveiknek,
tehát pusztulnunk kell.

Ébredjünk már fel, elhiheti
valaki, hogy ebben az önzõ,
állatias világban egy ország
aggódik egy idegen egyete-
mért?

Eljött 2017 Húsvétja, soro-
sék nyuszija...

z.t.

Hát már a hímtagot is betiltották?...

Fotó: FacebookFotó: Facebook



32017. április 20. Zalatáj

Továbbra is a
részeként mûködik

a –
tájékoztatta az egyetem mi-
nap 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 nyúj-
tó, nemzetközileg is elis-
mert kutatási potenciállal
rendelkezõ, egységes intéz-
ményként mûködik a jövõ-
ben is”.

Az illetékes döntéshozók-
kal folytatott egyeztetés alap-
ján „a kormányzat nem tûzött
és nem is kíván napirendre
tûzni a Pannon Egyetem szer-

Pannon
Egyetem

keszthelyi Georgikon Kar

vezeti struktúráját érintõ kér-
déseket” – fogalmazott a veszp-
rémi központú felsõoktatási
intézmény.

„Meggyõzõdésünk, hogy a
színvonalas mûködést a Pan-
non Egyetem körüli nyugalmi
állapot szolgálja a leginkább,
ami közös érdekünk” – zárul
a közlemény.

A megyei napilap március
végén írt arról, hogy az agrár-
felsõoktatás átalakítását érin-
tõ tervek szerint az intézmé-
nyek egy központi egyetem-
hez csatolva mûködnének a
jövõben, ami a 220 éves múl-
tú, jelenleg a Pannon Egye-
tem kereteiben mûködõ
keszthelyi Georgikon integrá-
lásával is járt volna.

Forrás: MTI

Márciusban jelent meg
honlapunkon a felhívás, amely-
ben , aVarju András Göcse-

Érkeznek a fotók…
Keressük közösen Göcsej legnagyobb gyümölcsfáját!

ji Falumúzeum osztályve-
zetõje fordult a nyilvánoss-
ághoz.

Íme az említett felhívás:
–

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 fel-
hívásra.

Kérjük Önöket, ha környe-
zetükben hasonló öreg gyü-
mölcsfáról tudnak, vagy ter-
mészetjárás közben ilyet ta-
lálnak, akkor azt fényképez-
zék le és küldjék el nekünk
a következõ e-mail címre:

Ne felejtsék el a fotóhoz
megadni a gyümölcsfa fajtáját
és annak pontos lelõhelyét! Az

„Gombosszegen Oszko-
csil Zoltán

varju@zmmi.hu

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 fotó-
kat. Az osztályvezetõ elmond-
ta, hogy sok fotó érkezett ed-
dig a termetes gyümölcsfákról.
Terveik szerint a késõbbiek-
ben egy tárlat keretében mu-
tatják be ezeket az érdeklõdõ
közönségnek, és egy regisztert
is készítenek.

Varju András hozzáfûzte: to-
vábbra is várják a fotókat, hi-
szen most, virágzás idején cso-
dálatos látványt nyújtanak ezek
az õshonos famatuzsálemek.

E.E.

Öreg cseresznyefa.

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

A
fiatal alkotói az

kiállítási helyiségeiben mutat-
koztak be az április hatodikán
nyílt tárlaton.

önkormány-
zati képviselõ, a Közösségi Tér
vezetõje elmondta, hogy a sok
üres falfelület adta egy folya-
matos kiállítás ötletét. Ennek
során – váltakozva – fiatal al-
kotók mutathatják be munkái-
kat az Ady utca 25 szám alatti

zalaegerszegi Páterdom-
bi Stúdió Új
Nemzedék Közösségi Tér

Bognár Ákos

Új Nemzedék - új ötlet
Fiatalok folyamatos kiállítása

házban. A megvalósításban jó
partner volt fes-
tõmûvész, akinek tanítványai –

– léptek a láto-
gatók elé munkáikkal.

A kiállítást or-
szággyûlési képviselõ és

, a zalaegerszegi pol-
gármesteri hivatal humánigaz-
gatási osztályának vezetõje nyi-
totta meg.

Nemes László

Czári Laura, Hauszmann
Hanna, Lendvai Mendy, Sch-
lemmer Laura

Vigh László
Vel-

key Péter

(e)

Nemes László tanítványaival.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Nem lesz változás
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis 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 nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

Épületek, lakások felújítása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Épületek, lépcsõházak takarítása

Asztalos- és lakatosmunkák

•

•

•

•

• Ingatlankezelés

Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása

Hibaelhárítás

Kémény-béléscsövezés

Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

•

•

•

•

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu

A pénz nem boldogít…

Ezredvégi gyerek

Kis oktondi

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

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

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

(1999.03.25.)

(1999.08.05.)

(1999.09.02.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Sajtótájékoztatón tettek ja-
vaslatokat nemrég a

keretében
megvalósuló

kap-
csolatban a helyi jobboldali
ifjúsági szervezetek vezetõi.

, a Fidelitas zala-
egerszegi elnöke és

, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ)
zalaegerszegi elnöke elmond-
ta: itt a tavasz, a jó idõ, egyre
több idõt töltünk a szabad-
ban, ezért is aktuális az al-
sóerdei projekt megvalósítá-
sának ügye.

Dén Dániel hangsúlyozta, a
fiatalok szeretnék, ha a város-
ban elindult nagyszabású fej-
lesztések között az alsóerdei
beruházás ügye sem homályo-
sulna el. Fontosnak tartják e
komplexum létrejöttét, hiszen
Zalaegerszeg fõ vonzereje el-
sõsorban nem az épített örök-
ségben, hanem a természeti
környezetben ragadható meg.
Az AquaCityvel és a tervezett
gébárti fejlesztésekkel együtt
az alsóerdei sportközpont már
olyan programcsomagot kínál-
na a fiatalok és a családok
számára, ami akár egy hosszú
hétvégére is a megyeszékhe-
lyen tudná marasztalni õket.

Modern

Városok Program

Alsóerdei Sport

és Rekreációs Központtal

Deák Milán

Dén Dá-

niel

Az Alsóerdõ reneszánsza
Megjelent a kormányrendelet, indulhat a beruházás

Ráadásul olyan komplex sport-
központ, amilyen az Alsóer-
dõre tervezett létesítmény,
200 kilométeres körben nem
található sehol.

Deák Milán a konkrét ter-
vek közt megemlítette a bob-
és a drótkötélpálya élmény-
elemét, valamint a volt nap-
közis tábor területén megvaló-
suló sportcentrum – futó- és
görkorcsolya-pálya, bicikliút,
KRESZ-pálya – fontosságát. El-
mondta, kezdeményezik a vá-

rosvezetésnél, hogy mindezen
szolgáltatásokon belül legye-
nek ingyenesen igénybe ve-
hetõ elemek is, a fizetõs attrak-
ciókat pedig kedvezménnyel
élvezhessék a helybéliek. Mi-
vel e fejlesztések zöld környe-
zetben valósulnának meg,
szorgalmazta az állat és nö-
vényvilágot megkímélõ megol-
dások prioritását.

A javaslatokat eljuttatták
polgármester-

nek is, aki arról tájékoztatott
Balaicz Zoltán

akkor, hogy elkészültek az en-
gedélyes és a kiviteli terveik a
2,85 milliárd forintos beruhá-
zással megvalósítani tervezett
Alsóerdei Sport és Rekreációs
Központnak. A szükséges for-
rásból a TOP programban már
rendelkezésre áll 1,5 milliárd
forint, a kormány pedig napo-
kon belül dönthet a maradék
1,35 milliárd forint állami for-
rásról. Amint a teljes összeg
rendelkezésre áll, már kezdõd-
het is a beruházás.

A jelenlegi tábor a fejlesz-
tést követõen egy mindenki
által használható, felújított er-
dei sport és szabadidõ komp-
lexummá válik, ahol a fiatalok
és az idõsebbek egyaránt meg-
találják a kikapcsolódási lehe-
tõséget. Nem csak a zalaeger-
szegiek, hanem a városkör-
nyék lakói, sõt az idelátogató
turisták is.

Jó hír, hogy a napokban
megjelent a kormányrendelet
a 2,85 milliárd forintos be-
ruházásról. A projekt költség-
vetése így áll össze: TOP (Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program) 1,5 mil-
liárd forint, MVP (Modern Vá-
rosok Program 2017) 739 mil-
lió forint, MVP (2018) 611 mil-
lió forint.

A Zalatáj értesülése szerint
a közeljövõben sajtótájékoz-
tató keretében tájékoztatja a
közvéleményt Balaicz Zoltán
polgármester, or-
szággyûlési képviselõ.

Vigh László

Az új fogadóépület látványterve.

Mindenki megtalálhatja kedvenc idõtöltését.
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A pitvarfibrilláció meg-
szüntetésére és a szívritmus
helyreállítására a Dunántúlon
elsõként vezette be a

a
fagyasztásos eljárással történõ
katéteres beavatkozást.

Az új eljárást ismertetõ saj-
tótájékoztatón

Zala
Megyei Szent Rafael Kórház

dr. Halász Gab-

A Dunántúlon elsõként
Új eljárás a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

riella fõigazgató elmondta,
hogy a Dunántúlon Zalaeger-
szegen alkalmazták elõször ezt
a módszert. Ennek a beavat-
kozásnak köszönhetõen jelen-
tõsen csökken majd az eger-
szegi várólista, ami eddig jel-
lemzõen 4-6 hónap volt. Az
emelkedõ finanszírozásnak kö-

szönhetõen ebben az évben
összesen 148+61 (36 millió
forinttal támogatott), a pitvar-
fibrilláció megszüntetését és a
szívritmus helyreállítását célzó
mûtétre kerül sor, szemben a
tavalyi 55 beavatkozással. A
2017-es szám nem csak az új
módszerrel elvégzett beavatko-
zásokat jelenti, hanem magá-
ban foglalja a hagyományos
eljárásokat is.

, a kór-
ház kardiológiai osztályának
osztályvezetõ fõorvosa kiemel-
te, hogy ez a leggyakrabban
elõforduló ritmuszavar, ami a
szív teljesítményét akár 15
százalékkal is csökkentheti. Az
új eljárás a korábbiakkal szem-
ben egyszerûbb és biztonsá-
gosabb, bevezetését az új ka-
téteres labor átadása tette
lehetõvé.

a kriob-
lációs beavatkozást végzõ fõor-

Dr. Lupkovics Géza

Dr. Tahin Tamás,

vos elmondta, hogy idén vé-
gezték az elsõ ilyen beavat-
kozást a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban. A betegség
súlyos szövõdményeket, pél-
dául agyi infarktust is okozhat.
A korábbi gyógyszeres kezelést
felváltotta a katéteres beavat-
kozás, ami 70-80 százalékos
hatékonyságú. Az úgynevezett
fagyasztásos módszer az alkal-
mazott katéteres eljárások
közül a leghamarabb elsajátít-
ható, gyors és biztonságos.

E.E.
Dr. Halász Gabriella, dr. Lupkovics Géza és dr. Tahin Tamás
tartott tájékoztatót az újonnan bevezetett eljárásról.

A krioballon-katéter behatol a
bal pitvarba (felsõ kép). Az
orvos feltölti a ballont, és be-
helyezi a tüdõvéna szájadé-
kába (középsõ kép). A cél a
tüdõvéna szájadékának lezá-
rása: így leáll a véráramlás a
véna és a pitvar között (alsó
kép).

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Zalatáj

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Az akció a megjelenéstõl április 30-ig érvényes!
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Április 11-én volt két éve
annak, hogy a zalaegerszegi
Parkerdõben sze-
relemféltés miatt megölte a 18
éves .

A híradások részletesen tu-
dósítottak akkor a szörnyû tra-
gédiáról, a rendõrség is beszá-
molt a nyomozásról, a kegyet-
len gyilkosságról.

A
vezette

B. Barnabás

B. Júliát

Zalaegerszegi Törvény-
szék dr. Gergye Tamás

Másodfokon a parkerdei gyilkosság
Két éve ölték meg az egerszegi diáklányt

tanácsa 2016. február 26-án
hirdetett ítéletet. A vádlottat
bûnösnek mondta ki külö-
nös kegyetlenséggel elköve-
tett emberölés bûntettében, s
20 év fegyházban letöltendõ
szabadságvesztésre ítélte, va-
lamint 10 évre eltiltotta a
közügyek gyakorlásától. Az
ítélet értelmében vádlott fel-
tételes szabadságra bocsátá-
sának legkorábbi idõpontja a

büntetés 2/3 részének kitölté-
sét követõ nap.

A másodfokú eljárásra a
kerül sor hamarosan.

Pécsi
Ítélõtáblán

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

E.E.

Két éve történt a szörnyû gyilkosság az egerszegi Parker-
dõben.

20 év fegyházbüntetést kapott a Zalaegerszegi Törvényszéken
B. Barnabás.

Nézzük az alapvetést!
Volt egyszer egy Hír TV.

A Fidesz egyértelmû mé-
diatámogatója. Még az MSZP
egykori bukfencmestere, Csin-
talan Sándor is ott csor-
gatta nyálát telefonos mû-
sorában, Orbán Viktort él-
tetve.

Volt egyszer egy Jobbik.
Nemzeti radikális program-
mal. S mi lett mára ezzel a
párttal? Az Orbán ellen for-

Politikai halmazelmélet

duló Simicska Lajos, egykori
Fidesz-szponzor csicskása.

Volt egyszer egy ATV. A
nemzeti konzervatív oldalt leg-
inkább ostorozó tv-csatorna.
Kálmán Olga sztárriporterrel
az élen.

Három egymástól gyöke-
resen eltérõ csoport.

A matematika nyelvére le-
fordítva három különbözõ hal-
maz, amelyeknek nem volt kö-
zös metszetük.

Ma már van. A három hal-
maznak, vagyis a Jobbik-
nak, Kálmán Olgának és a Hír
TV-nek.

Egymásra találtak. A Hír TV
napjainkra a Fidesz egyik leg-
nagyobb ellensége lett. A Job-
bik szócsöve, ahol az önmagá-
val mindig tökéletesen elége-
dett egykori ATV-s Kálmán
Olga osztja az észt immár Si-
micska Lajos kottája szerint.

A matematika szabályai sze-
rint tehát a három halmaznak
immár közös metszete van.

A hétköznapi szóhasználat
szerint ezt egyszerûen csak
árulásnak lehet nevezi. Az egy-
kori elvek elárulásának. Ter-
mészetesen az általuk értel-
mezett demokrácia szellemé-
ben nincs ebben semmi kü-
lönös.

E.E.

Átértelmezett Jobbik-plakát.

Kálmán Olga új gazdát kapott.

Fotó: hirtv.huFotó: hirtv.hu

Fotó: FacebookFotó: Facebook

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Sokak kérésére a nyomtatott változatában is
közöljük a „Volt egyszer egy B-közép” címû riportsorozatot.

A sorozat valamennyi része honlapunkon megtalálható:
www.zalatajkiado.hu

Zalatáj

A nyomtatott Zalatájban is!

Volt egyszer egy B-közép... (8.)
– avagy ki volt a besúgó?

Több, mint negyven év el-
teltével is indulatokat gerjeszt
az egykori tör-
ténetének felelevenítése. So-
kan kíváncsiak arra, hogy mi is
történt valójában, miért indult
bírósági eljárás több szurkoló
ellen.

Sorozatunkat azzal kezdtük,
hogy megszólaltattuk

, a B-közép egyik vezé-
rét, 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

ZTE B-közép

Szabó

Tibort

szerelme, majd megkereste
szerkesztõségünket

özvegye is. Hogy teljes
legyen a kép, Böcskey Jenõt
rendszer elleni izgatásért jog-
erõsen letöltendõ börtönbün-
tetésre ítélték. E riportokban
elhangzottak olyan mondatok
is – szándékosság nélkül – ,
amelyek félreértésre adhattak
okot annak kapcsán, hogy ki,
vagy kik voltak ennek a B-kö-
zépnek a rendõrségi besúgói.
Már-már Szabó Tibor is úgy
érezte, hogy oldalvágányra sik-
lott az egész sorozat, hiszen a
sejtetések mögött nem voltak
konkrét nevek, így az olvasó

Böcskey

Jenõ

szabadon kombinálhatott. Mint
mondta, ha odáig érünk a
történések felelevenítésében,
részletesen elmeséli, hogy mi-
képpen úszta meg a börtön-
büntetést. Folytatjuk beszélge-
tésünket.

– Az I. fokú tárgyalásra
1974 februárjában került sor –
idézi fel a történteket Szabó
Tibor. – Amikor lezajlott a tár-
gyalás, másnap reggel behíva-
tott a munkahelyemen az igaz-
gató és a személyzeti osz-
tályvezetõ.

– Addig önálló ügyintézõi
munkakörbe voltam besorolva
a Zala Megyei Szálloda és Ven-
déglátóipari Vállalatnál, attól
kezdve beosztott ügyviteli al-
kalmazott lettem. Ez volt a
büntetés a munkahelyemen,
ami egyébként a késõbbiek-
ben nem is jött rosszul.

– Akkoriban a ZTE labda-
rúgói különbözõ vállalatoknál
voltak állásban papíron. A Zala
Megyei Szálloda és Vendéglá-
tóipari Vállalathoz a kapust,
Déri László barátomat helyez-
ték, az én korábbi beosztá-
somba.

– Nyilván nem az elõlép-

tetésedrõl beszélgettek veled...

– Ezt hogy érted?

– Térjünk vissza a bírósági

tárgyalásra! Mit kaptatok elsõ

fokon?

– S Böcskey Jenõ?

– Mi volt a másodfokú

tárgyaláson?

– Az én védelmemet egyet-
len ügyvéd sem vállalta, így
kirendeltek mellém egyet. Dr.
M. Béla bácsi, túl a hetvenen,
néha elszundított a tárgyalá-
son. Böcskey Jenõt dr. Sz. Ta-
más védte, aki úgy beszélt,
hogy gyakorlatilag engem is
védett. Két-három évvel ez-
elõtt találkoztam vele ismét, s
meg is köszöntem neki ezt a
gesztusát. Egy év szabadság-
vesztést kaptam három évre
felfüggesztve...

– Másfél évet... De neki ott
volt a korábbi felfüggesztett
büntetése a rendõrhatóság
megsértése miatt. Ezért õ saj-
nos letöltendõ börtönbünte-
tést kapott.

– Egy pénteki napon, dél-
elõtt volt a tárgyalás. Délután
dr. K. László rendõr õrnagyot
elõléptették alezredessé, K. fõ-
hadnagyot pedig kinevezték
századossá. Az elsõ fokú ítéle-
ten viszont nem változtattak.
Jenõ a Kozma utcai gyûjtõbe
került... Nem köztörvényesek

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

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

Böcskey Jenõ korábbi felfüggesztett büntetése miatt letölten-
dõ börtönbüntetést kapott.
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A friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

2017. május 18-án jelenik meg.

közé, hanem a politikai elítél-
tek között volt. Együtt ült egy
56-os katonatiszttel, aki a rét-
sági ezrednél szolgált a harc-
kocsizóknál. Õk szabadították
ki a felsõpetényi Almássy-kas-
télyban fogva tartott Mind-
szenty bíborost és vitték Buda-
pestre a forradalom idején.

– A testvéreivel és a szülei-
vel tartottam a kapcsolatot.

– Hogy alakult a kapcso-

latod Böcskey Jenõvel elítélése

után?

– Térjünk vissza az eljá-

rásra! A nyomozás derítette

ki, hogy mi volt a „bûnötök”,

vagy?...

– Már mindent tudtak. Rég-
óta figyeltek bennünket és je-
lentettek. R. I. és F. É. megszer-
veztek egy találkozót L. T.-né-
val, annak férjének – aki akkor
katona volt – tudtával. Rögzí-
tették a beszélgetést. Naiv vol-
tam, nem is sejtettem, hogy
magnót helyeztek el a la-
kásban.

– L. T.-nál.

– Igen, a másik kettõ pedig
R. I. és F. É. Elõbbi a barátom
volt, azóta, hogy megalakult a
B-közép. Szinte mindenkit ki-
hallgattak a B-középbõl az el-
járás során.

– Soha senkit nem kérdez-
tem a kihallgatásokról. Senkire
sem haragszom. Azt azért tu-
domásul kell venni, hogy mi
nem bûnözõk voltunk. Tiszta
szívvel szerettük a ZTE-t, szur-
koltunk neki. A mai fiatalok
nem is tudják elképzelni, hogy

– Kinek a lakásán történt

mindez?

– Õ volt az egyik beszer-

vezett ember?

– Tudom, engem is behív-

tak a rendõrségre… Milyen jel-

zéseket kaptál a többiektõl?

abban a rendszerben, légkör-
ben a labdarúgó-mérkõzése-
ken nem csak a sport volt a
fõszereplõ. Talán itt volt némi
lehetõségük a fiataloknak – a
rockkoncertek mellett – a láza-
dásra a rendszer ellen. Engem
a rendõrségen jól elvertek,
Böcskey Jenõt börtönbe zár-
ták olyan „bûnökért”, amiken
ma csak mosolyognának az
emberek.

– Akadtak a városi legen-
dákban elõforduló nevek, de

– Említettél néhány nevet…

Voltak még mások is, akik

segítették a rendõrséget a B-

középbõl?

ezeket nem említhetem, mert
nincsenek bizonyítékaim. Töb-
ben is voltak, akikre gyana-
kodtunk, egyikük belügyi dol-
gozó volt, másikukat felvették
a rendõrtiszti fõiskolára, egy
testvérpárnak magasrangú
rendõrtiszt volt az apja. Õk
idejekorán le is léptek a B-kö-
zépbõl. Nem haragszom sen-
kire, mindenki úgy védte meg
magát, ahogy tudta.

– 1974. április másodikán
megszületett az ítélet. Egy év
szabadságvesztést kaptam há-
rom évre felfüggesztve.

– Jenõ a Kozma utcai tár-
gyaláson 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.

– Milyen büntetést kaptál?

– Te 1974. április másodi-

kán egy év szabadságvesztést

kaptál. S elítélték Böcskey Je-

nõt is…

– Megvizsgálni Jenõt!

– Ez nem valószínû?

– Nem. „Csak” köszönteni.
Aztán talán érezte is mindenki,
hogy lenne mit mondanunk
egymásnak, ezért magunkra
hagytak minket. Jól felhango-
sítottuk a rádiót, jót mulat-
tunk, az összes ZTE-nótát vé-
gigénekeltük. Kitört belõlünk
a visszafojtott indulat. A törté-
nethez tartozik, hogy az ítélet-
hirdetés után Bozsa, Herpai,
Milla, Szalay Balázs és Hutnik
Karcsi REF alá (rendõri fel-
ügyelet – a szerk.) került. Egy
korábbi cikkben Böcskey egy-
kori barátnõje említette: rosz-
szul esett Jenõnek, hogy ba-
rátok vallottak ellene.

– Amikor megkezdõdött a
nyomozás, s bementünk az If-
júsági Házba, senki nem mert
velünk szóba állni. Intettek,
kacsintottak, ennyi volt a kom-
munikáció. A kemény mag ön-
magára maradt. Miután felfüg-
gesztett börtönbüntetést kap-
tam, mehettem bárhová. De a
REF alá helyezett barátok nél-

kül hová mehettem volna egye-
dül? Én bemehettem ugyan az
Ifjúsági Ház presszójába, a töb-
biek az árkád alatt várakoztak
kint. Vittem nekik ki a piát… A
pincérek elnézõek voltak. Ami-
kor elmentek a rendõrök –
mert azok gyakran megfor-
dultak ott –, õk segítettek ki-
vinni az italokat. Sokan kerül-
tek bennünket, de megemlíte-
ném Büki „Kiccsét”, az úszót, a
Farkas-ikrek közül fõleg „Ku-
lit”, akik szóba álltak velünk.
Markó Feri barátom haverja,
Pados Feri és Gál Lajos kár-
pitos is tartotta velünk a kap-
csolatot.

– Valóban. S hogy el ne fe-
lejtsem: Nagy Pista, „Bilux” is
megmaradt havernak.

– Én Egerszeget sem tu-
dom elhagyni, nem hogy Ma-
gyarországot.

(Folytatjuk)

– A két utóbbi aztán

disszidált…

– Neked nem fordult meg

a fejedben, hogy útnak indulj?

E.E.

Az elbocsátó „szép üzenet”…

A B-középbe beépültek a rendõrségi besúgók.
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Az elmúlt év az önkormány-
zatok számára tartogatott le-
hetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemé-
lyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.

, az
projekt me-

nedzserével beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.

– A kormány átfogó gaz-
daságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegí-
tése, a környezetkímélõ gaz-
dálkodás és a gazdaságos mû-
ködés biztosítás minden te-
rületen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fej-
lesztési források. A nagy ér-
deklõdést mutatja, hogy a ter-
melõ cégek kapacitásfejlesz-
tési pályázati keretét a 2020-
as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg le-
maradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes ka-
matú hitellel 30-35 % támo-
gatás igényelhetõ stabil gaz-
dasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat in-
fókommunkiációs fejlesztésé-
re, vállalatirányítási rendsze-
rének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikolettával RF
Consulting Kft.

– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozá-
sokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy ter-
vezzenek a cégek 2017-re?

2017: a pályázatok folytatódnak

Indulnak a vállalatok energeti-
kai korszerûsítését is célzó pá-
lyázati programok is, ahol a cé-
gek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogat-
ják. Nagyon várjuk a szolgálta-
tó szektorra vonatkozó pályá-
zati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások már-
cius végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fej-
lesztésre lehet pályázatokat be-
nyújtani. A munkaerõ felvéte-
lében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támoga-
tással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell meg-
rettenni a kombinált hitel-kon-
strukciók nyújtotta lehetõség-
tõl, mivel a finanszírozási felté-
telek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A meg-
alapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pá-
lyázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítés-
rõl a fenntartási idõszak végé-
ig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvaló-
sítása érdekében.

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram a fiatal mezõgazdasági vál-
lalkozók indulását, az erdõgaz-
dálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borá-
szati korszerûsítéseket támo-
gatja az elkövetkezõ idõszak-
ban. Ígéretet kaptunk a for-
rások mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gond-
ban vannak a kifizetési csúszá-
sok miatt a gazdák, de az új in-
tézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyel-
ni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ in-
formáció jelenik meg a pá-
lyázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordul-
ni a naprakész ügyintézés mi-
att és minden lehetõséget meg-
ragadni a fejlesztések megvaló-
sítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és ha-
tékony támogatás kihasználás
területén.

– Régóta várjuk a be-
harangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, me-
lyet az elmúlt hetekben meg-
kezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Na-
gyon fontos, hogy a 0%-os hi-

– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?

– Otthon melege vagy 0%-
os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell oda-
figyelni?

tel és az Otthon Melege prog-
ram nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsí-
tését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fon-
tos, hogy körültekintõek le-
gyünk azok elõkészítése so-
rán. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel talál-
kozhatnak szigetelés, nyílás-
záró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorsze-
rûsítés területén. A 0%-os hi-
telkérelem családi ház, lakó-
ház, szabadon álló ház, sor-
ház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése ápri-
lis végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energe-
tikai Otthon Melege elõre lát-
hatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden eset-
ben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendel-
keznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlat-
tal. Széleskörû kapcsolatrend-
szerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tud-
juk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. For-
duljanak hozzánk bizalom-
mal.

– Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfelein-
ket. A gazdaságosság minden-
ki számára fontos, magánsze-
mélynek, vállalatnak, gazdá-
nak egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

– Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elkép-
zelésekkel az érintettek?

Fücsök Nikoletta

Vékony tûzifa
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