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Zalaegerszeg
Kovács Károly

Far-
kas Ferenc

Ba-
laicz Zoltán

elsõ polgár-
mesterének,
emlékkövénél tartott koszorú-
zással, majd a Mária Magdolna
plébániatemplomban celebrált
közös imával kezdõdött a Vá-
ros Napja alkalmával rendezett
ünnepségsorozat május 12-én
délelõtt a zalai megyeszék-
helyen.

Ezt követõen a Mindszenty
téren felavatták az egykori za-
laegerszegi vár makettjét,

szobrászmûvész al-
kotását, majd 770 óvodás 770
lufit eresztett a magasba, utal-
va ezzel a város 1247-es elsõ
írásos említésének évfordu-
lójára.

A Városi Díszteremben
polgármester kö-

A bátor lehetõségnek nevezi a jövõt
„Zalaegerszeg egy életre való város”

szöntötte az ünnepi közgyûlés-
re érkezett vendégeket. Ott
volt önkor-
mányzati államtitkár,

, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnöke,

országgyûlési képvise-
lõ, , a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, ,
a Közbeszerzési Hatóság elnö-
ke, kormány-
megbízott, , a
Zalaegerszegi Járási Hivatal ve-
zetõje, s a város több dísz-
polgára is.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter ünnepi beszéde elején fel-
elevenítette a város több év-
százados történetének jelentõs
eseményeit, fejlõdésének fõbb
állomásait. A jelenhez érve

Pogácsás Tibor
Szita Ká-

roly
Vigh

László
dr. Pál Attila

Rigó Csaba

dr. Sifter Rózsa
dr. Koczka Csaba

megjegyezte: „Az élet egyik
legnagyszerûbb és legmegtisz-
telõbb feladatának tartom,
hogy szülõvárosom, Zalaeger-
szeg polgármestere lehetek. A
zalai megyeszékhely vezetõjé-
nek lenni nagy büszkeség, de a
dicsõ múlt miatt komoly fele-
lõsség is! Pártolni a moder-
nizációt, de megtartani az ér-
tékeket és a hagyományokat”.

A jelen után a jövõrõl is
szólt a város vezetõje. Mint
mondta: „Szeretnénk, ha Zala-
egerszeg nem csak a múlt és a
jelen, hanem egyben a jövõ
városa lenne. Igen, azt szeret-
nénk, hogy Zalaegerszegen
mindenki megtalálja a jövõjét!”

A polgármester ezt köve-
tõen méltatta az idei kitünte-

tetteket. Elismerõen szólt az új
díszpolgárról,
szobrászmûvészrõl, a Pro Urbe
díjas apát-
plébánosról és
egykori válogatott atlétáról, a
Zalaegerszegi Atlétikai Club
igazgatójáról.

Beszédét így zárta Victor
Hugo szavaival Balaicz Zoltán:
„A jövõnek sok neve van. A
gyenge úgy hívja: elérhetetlen.
A gyáva úgy, hogy ismeretlen.
A bátor pedig lehetõségnek
nevezi.”

A polgármester ehhez a
bátorsághoz kívánt kitartást
és egészséget. Gratulált a dí-
jazottaknak, szeretett szülõ-
városának, Zalaegerszegnek

Szabolcs Péter

Stróber László
Szakály István

Az egykori vár makettjének avatásán Farkas Ferenc, Balaicz
Zoltán és Vigh László.

Fotó: Pataki BalázsFotó: Pataki Balázs
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pedig boldog születésnapot
kívánt.

köszöntõ
beszéde elején az ember és a
szülõföld különleges kapcsola-
táról szólt. Mint mondta, ez a
viszony a mai korban mintha
lazulni látszana, ám továbbra is
óriási a jelentõsége. Zalaeger-
szeget egy dinamikusan fejlõ-
dõ városként jellemezte, amely
a Modern Városok Program-
nak is köszönhetõen biztató
jövõ elé néz, s ez kihat a kör-
nyezõ településekre is. Az ál-
lamtitkár fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy éppen egy
hét múlva lerakják annak a
tesztpályának az alapkövét,
amely által Zalaegerszeg nem-
zetközi ismertsége is növeked-
ni fog.

nem csak
mint a szomszédos Somogy
megye székhelyének polgár-
mestere, hanem a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnöke-
ként is köszöntötte Zalaeger-
szeget. A zalai megyeszékhelyt
Magyarország erõs városának,
szilárd közösségének nevezte.
Egy város legnagyobb erõssége

Pogácsás Tibor

Szita Károly

a közössége, amely a lelkét
adja a településnek. Zalaeger-
szeg ilyen; egy életre való
város.

A beszédek után Balaicz
Zoltán átadta az elismeréseket
az idei díjazottaknak. 2017-ben
Zalaegerszeg Város Díszpolgá-
ra szobrászmû-
vész lett, Pro Urbe díjat kapott

apát-plébános

Szabolcs Péter

Stróber László

és klub-
igazgató.

Az ünnepségen
címzetes fõjegyzõ és

Balaicz Zoltán kitüntetõ címe-
ket adott át a polgármesteri
hivatal öt dolgozójának:

és
.

Szakály István

dr. Kovács
Gábor

dr.
Fata Anikónak, Vásár Ma-
riannának, Kemes Tímeának,
Rostásy Sárának Fekete-
Kállai Krisztiánnak

Az ünnepi közgyûlés ben-
sõséges hangulatához jelesen
hozzájárult a

régi diákokból álló kó-
rusának mûsora
karnagy vezetésével. Az ünnep-
ségen vetített filmbejátszások
elkészítésében jelentõs segít-

Liszt Ferenc Is-
kola

Kövécs Edit

Balaicz Zoltán: – Azt szeretnénk, hogy Zalaegerszegen min-
denki megtalálja a jövõjét!

Az alsó sorban balról Szakály István, Szabolcs Péter és Stróber László. Hátsó sorában balról
Vigh László, Fekete György, Zalaegerszeg díszpolgára, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke,
Balaicz Zoltán, Pogácsás Tibor és Szita Károly.

A bátor lehetõségnek nevezi a jövõt
„Zalaegerszeg egy életre való város”

séget nyújtott
és a .

A kitüntetettek részletes
pályafutása honlapunkon
(www.zalatajkiado.hu) és Fa-
cebook oldalunkon olvasható.

Horváth Szilárd
Zalaegerszegi Televízió

E.E.
*

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
megyei közéleti havilap Ára: Ft190
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Rendhagyó sajtótájékozta-
tóra, jobban mondva szabad-
téri tárlatra invitálta

az újságírókat. A me-
gyeszékhely polgármestere má-
jus 8-án arcula-
tához szorosan kötõdõ két res-
taurált szobornál várta a sajtó
képviselõit, bemutatva nekik a
felújított Nepomuki Szent Já-
nost (Zala és Kaszaházi út sa-
rok) és Szent Vendelt (Vörös-
marty és Vizslaparki út sarok).

Balaicz Zoltán a „tárlatveze-
tés” kapcsán megosztotta a
szobrokhoz, azoknak környe-
zetéhez kapcsolódó személyes
élményeit, érzéseit is. Mint
mondta, a folyamat nem áll
meg, ezért javaslatokat kér a
város polgáraitól felújításra
szoruló és érdemes, a város-
képhez régóta hozzátartozó
épületekkel, szobrokkal, egyéb
építményekkel kapcsolatban.

Balaicz
Zoltán

Zalaegerszeg

Egerszeg díszei lettek ismét

A megújult két szobrot
ferences

szerzetes áldotta meg.
Ocsovai Grácián

e.e.

Nepomuki Szent János szobra.

Balról Bali Zoltán, a választókörzet önkormányzati képviselõje,
Balaicz Zoltán és Ocsovai Grácián a Szent Vendel szobornál.

A

keretében a tavalyi év-
ben meghirdetett pályázati fel-
hívások lezárultak és a benyúj-
tott támogatási kérelmek dön-
tõ többségének szakmai érté-
kelését követõen a

, mint a

elõterjesztésére a
2017. áp-

rilis 20-i rendkívüli ülésén
meghozta döntését az IH javas-
latával való egyetértés tekin-
tetében.

Május 5-én sajtótájékozta-
tón ismertette a részleteket

Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program
(TOP)

Nemzetgaz-
dasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Progra-
mokért Felelõs Irányító Ható-
ság (IH) Za-
la Megyei Közgyûlés

dr.

Több, mint 12 milliárd forintról döntöttek már
Sajtótájékoztató a TOP Zala megyei forráskeretének felosztásáról

Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke, illetve a három zalai
országgyûlési választókerület
parlamenti képviselõje.

A megyegyûlés elnöke el-
mondta, hogy a TOP Zala me-
gyei forráskerete 23,199 mil-
liárd forint. Az IH ezen keret-
összegre 19 alintézkedés kere-
tében 20 pályázati felhívást írt
ki megyénk tekintetében, ame-
lyek közül 17 lezárult. Ezen
konstrukciókra benyújtott tá-
mogatási kérelmek (139 db)
közül 77 kérelem részesült tá-
mogatásban, összesen 9 899
946 604 forint összegben. (Je-
len döntési kör elõtt már tá-
mogatási szerzõdés megköté-

sére került sor a

1,475 mil-
liárd forint összegben közút-
fejlesztésre, útfelújítás támoga-
tására, valamint a Zala Megyei
Önkormányzat vezette konzor-
ciummal 963 000 000 Ft
összegben a megyei foglalkoz-
tatási paktum projekt megva-
lósítására.) Mindeddig tehát
összesen 12 337 946 604 fo-
rint került lekötésre a megyei
forráskeretbõl.

A lezárult határidejû felhí-
vások vonatkozásában 9 834
062 143 Ft összegû keret áll
még rendelkezésre, amelyet a
már benyújtott (88 db), de
még el nem bírált támogatási
kérelem nyerhet el. Továbbá
összesen 1 027 000 000 forint
a keretösszege azon három fel-
hívásnak, amelyre még lehet
támogatási kérelmet benyújta-
ni. Ezek inkubátorház fejlesz-
tést, helyi identitás és kohézió
erõsítését, valamint a Mura
Program területén a társadal-
mi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesz-
tést céloznak meg.

– A benyújtott, de jelen
körben még el nem bírált tá-
mogatási kérelmek értékelése
az IH jelzése szerint folya-
matban van, bízunk abban,
hogy a közeljövõben ismét a
megyei közgyûlés elé terjeszt-
hetjük a kérelmekre vonatko-
zó döntési javaslatot, és továb-
bi eredményes forrásleköté-
sekrõl számolhatunk be –
mondta a sajtótájékoztatón dr.
Pál Attila.

A TOP keretében rendkívül
széles spektrumban pályázhat-
tak a települések gazdaságfej-
lesztési, turizmusfejlesztési, te-

Magyar Köz-
úti Nonprofit Zrt. Zala Megyei
Igazgatóságával

lepülésfejlesztési, energiahaté-
konysági, valamint az egész-
ségügyi és a szociális alapel-
látás infrastruktúrájának fej-
lesztésére irányuló elképzelé-
seikkel.

, a 2. sz.
választókerület (Keszthely köz-
ponttal) képviselõje, a TOP
miniszteri biztosa kiemelte,
hogy a pályázatok között igen
nagy számmal volt olyan, ami
az orvosi rendelõk felújítását
célozta meg. Véleménye sze-
rint átcsoportosításra, vagy
más források bevonására is
szükség lesz ezen a területen.
Megítélése szerint jó volt az
elosztás, számos kistelepülés
részesült támogatásban.

, a 3. sz.
választókerület (Nagykanizsa
központtal) országgyûlési kép-
viselõje, államtitkár elmondta:
azt kérte a települések veze-
tõitõl, hogy reális igényeket
fogalmazzanak meg a pályáza-
tokban. Olyanokat, amik az ott
élõ embereket szolgálják, s
élénkítik a helyi gazdaságot.
Kiemelte, hogy szinte vala-
mennyi pályázó valamilyen
forráshoz jutott.

az 1. sz. vá-
lasztókerület (Zalaegerszeg szék-
hellyel) országgyûlési képvise-
lõje megjegyezte: a megyei
önkormányzat mintaszerûen
vezényelte le a pályázatot. A tá-
mogatások révén friss levegõ-
höz jutott a megye, sokféle
fejlesztés kezdõdhet.

Dr. Pál Attila elnök a sajtó-
tájékoztatót azzal zárta, hogy
reményeik szerint a további 88
pályázat elbírálásának eredmé-
nyérõl már két hét múlva be-
számolhatnak.

Manninger Jenõ

Cseresnyés Péter

Vigh László,

E.E.

Balról: Cseresnyés Péter, Vigh László, dr. Pál Attila és Mannin-
ger Jenõ.
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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

„Megélhetési” bûnözés

„Elvarázsolt” nemzedék

A kor gyermeke

– Igaz, igaz. Sikkasztottam 30 milliót, dehát az én társa-
dalmi helyzetemben lopni mégsem mehetek!...

– Pistike! Mi jut eszedbe 56-ról? – Hétszer nyolc…

– Eszembe sincs a cipõmet subickolni! Szépen lekérem
az ajándékokat Interneten.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre

kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

Zalatáj

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

facebook

www.zalatajkiado.hu



A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
ETT-16

kódszámon meghirdetett, az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Dr. Sifter Rózsa
Vigh László

dr. Pál Atti-
la

Balaicz Zoltán
Köcse Tibor

Mórocz

kormány-
megbízott, ország-
gyûlési képviselõ,

, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, Zala-
egerszeg, Nagy-
páli polgármestere és

Korszerûbb, biztonságosabb lett

József, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. megyei igazgatója
jelenlétében, a hagyományos
szalagátvágással május 9-én
jelképesen is átadták a 74-es
fõút felújított, kibõvített nagy-
páli csomópontját.

A 74-es számú fõút
útfelújítási

munkával kapcsolatos kivite-
lezési közbeszerzési eljárás
2015. december 17-én eredmé-
nyesen lezárult, a vállalkozási
szerzõdés megkötése a 2016.
január 19-én feltételesen meg-
történt. Az útfelújítási projekt
fedezetét biztosító támogatási
szerzõdés aláírása 2016. már-
cius 1-én történt meg a

.-vel,
ezzel a vállalkozási szerzõdés
hatályba lépett. A nyertes kivi-
telezõ a ,
alvállalkozója a

lett. A létesítmény munka-
terület átadása 2016. április 12-
én történt meg. A beruházás
költsége bruttó 915 millió fo-
rint volt.

A projekt megvalósítására
a közlekedésbiztonság növelé-
se érdekében került sor,
amelynek eredményeképpen a
beavatkozási szakaszon új pá-

nagy-
páli csomópont

Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt

DSW konzorcium
Horváth-Ép

Kft.

lyaszerkezeti rétegek (3 réteg
aszfalt Ckt alapon), illetve ma-
gassági korrekció, valamint
balra kanyarodó sávok meg-
építése történt a kapcsolódó
létesítmények felújításával
(buszöböl), illetve forgalom-
technikai jelzésrendszer fej-
lesztésével együtt.

A beavatkozási hossz 1475 m,
felülete mintegy 12 000 m , az
érintett földmennyiség 37 000
m volt.

A szakasz mûszaki átadásá-
nak megkezdésére 2017. ápri-
lis 18-án, lezárására pedig 2017.
április 28-án került sor.

A korszerû csomópont át-
adásával az útszakasz lényege-
sen biztonságosabb lett.

2

3

E.E.

A csomópont lényegesen biztonságosabb lett.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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A zalaegerszegi
, a körzet ön-

kormányzati képviselõje a me-
gyeszékhelyiek egyik kedvenc
parkjának tervezett rekonst-
rukciójáról adott nemrég tájé-
koztatást.

Talán még az idõs eger-
szegiek közül is kevesen tud-

Vizslapark-
ba, Bali Zoltán

A megújuló Vizslapark
ják, hogy 1921 augusztus 21-én
az akkor még ne-
vezett területen hírverõ mér-
kõzést játszott a

élvonalbeli labdarúgó-csa-
pata a ellen. A házigazda
együttes tagjai készítették elõ,
tették játékra alkalmassá a
szükségpályát, amit a korabe-

Vizslarétnek

Szombathelyi
AK

ZTE

li krónikák szerint mintegy
2 000(!) szurkoló állt körbe és
buzdította csapatát. A találko-
zót egyébként a vendégek
nyerték 2-1-re.

Kilencvenhat év telt el azó-
ta, sok minden történt a közel
egy évszázad alatt, s az biztos,
hogy megújulásra vár a Vizsla-
park. Errõl beszélt Bali Zoltán,
aki kiemelte, hogy a TOP-prog-
ram révén, 240 millió forint-
ból számos változás lesz majd.

Városi elõfinanszírozással
már elkészültek a közmû-, ma-

gasépítészeti- és parktervezési
munkák, s már tervezik a ját-
szótérhez kapcsolódó pavilont.

Õsszel kezdõdik, tavasszal
folytatódik a parkfelújítás, nö-
vényültetés. Lesz kutyafuttató,
új sétány, játszótér és egy 400
méteres futókör.

Bali Zoltán a sajtótájékozta-
tón bemutatta a két
munkatársát.
és parkõr-
ként vigyázzák a Vizslaparkot a
hét valamennyi napján.

VG Kft.
Kulcsár László

Szindekovics Ferenc

e.e.A Vizslarét a (fotó alsó részén) 1962-ben.

Bali Zoltán Szindekovics Ferenc és Kulcsár László parkõrrel.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: Utcák, terek, emberekFotó: Utcák, terek, emberek

Kilenc milliárd forintos
program indul munkásszállá-
sok építésére, illetve munkás-
szállóként felhasználható in-
gatlanok felújítására, a támo-
gatásra önkormányzatok vagy
önkormányzati társulások nyújt-
hatnak be kérelmet szeptem-
ber 30-ig – mondta minap

, nemzetgazdasá-
gi miniszter.

A programban a kérelme-
ket az érintetteknek a helyi
önkormányzat vagy önkor-
mányzati társulás székhelye
szerint illetékes állami foglal-
koztatási szervként eljáró fõ-
városi és megyei kormányhi-
vatalhoz kell benyújtaniuk.

A tárcavezetõ hangsúlyoz-
ta: a kormány elsõdleges célja
a teljes foglalkoztatottság el-
érése, amihez a munkaerõ mo-
bilitásának elõsegítése is szük-
séges.

Varga Mihály közölte, a tá-
mogatás keretében, amely mi-
nimum 80 munkavállaló elszál-
lásolására alkalmas munkás-
szállás kialakításához nyújtha-
tó, az építési és felújítási, va-
lamint a beruházás célját szol-

Varga Mihály

Zalaegerszeg is pályázik

Ismét munkásszálló lesz
gáló új tárgyi eszközök költ-
ségei számolhatók el. A jutta-
tás részben vagy egészben
visszatérítendõ, illetve vissza
nem térítendõ formában nyújt-
ható, a beruházási költségek
legalább 40 százalékát az ön-
kormányzatnak saját forrásból
kell biztosítania – tette hozzá.

Ezen felül arra is felhívta a
figyelmet, hogy a támogatás
egyik legfontosabb elõfeltétele
a kérelmet benyújtó önkor-
mányzat, valamint a térség
munkaadói között elõzetesen
megkötött megállapodás, amely-
ben a munkaadóknak kötele-
zettséget kell vállalniuk arra,
hogy a támogatással létreho-
zott munkásszálláson helyezik
el a mobilitási problémákkal
küzdõ munkavállalóikat.

Varga Mihály kiemelte: az
önkormányzatnak a munkás-
szállás megépítését, illetve fel-
újítását követõen bérleti szer-
zõdést kell kötnie a munka-
adókkal, így a munkásszállás
mûködtetése a bérbeadásból
származó bevételbõl biztosít-
ható. A munkásszállást az ön-
kormányzatnak a beruházás

befejezésétõl számított legalább
tíz évig fenn kell tartania.

Korábban már írtunk arról,
hogy
határozatot hozott az egykori

(utoljára
fõiskolai kollégium volt) fel-
újításáról. pol-
gármester a kérdésére
elmondta, hogy

részt vesz
ezen a most induló pályázaton.
Balaicz Zoltán éppen az

gyártócsarnok-
avatásán utalt arra, hogy a zalai
megyeszékhelyen az elmúlt

Zalaegerszeg Közgyûlése

ZÁÉV munkásszálló

Balaicz Zoltán
Zalatáj

Zalaegerszeg
Önkormányzata

EuropTec Kft.

években indult jelentõs fejlesz-
téseknek köszönhetõen 2015-
ben 1800, 2016-ban 1200 új
munkahely létesült, idén pe-
dig várhatóan további ezer új
álláshely jön létre. Mindezek-
nek köszönhetõen a 2015-ös
4,2 százalékról tavaly 3,3 szá-
zalékra mérséklõdött a város-
ban a regisztrált munkanélkü-
liek aránya, s mostanra mind-
össze 2,7 százalékra csökkent.
Ebbõl következik, hogy szük-
ség lesz az egykori munkás-
szálló felújítására.

Forrás: MTI, Zalatáj

Ismét munkásszálló lesz a most még üresen álló épület.
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Magyarország Kormánya Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzatával együttmûködve 40 milliárd forint
értékû beruházást valósít meg a zalai megyeszékhelyen.

Az európai szinten is egyedülálló, a hagyományos mellett
az önvezetõ jármûvek fejlesztését, tesztelését szolgáló jár-
mûipari tesztpálya építésének kezdetét jelzõ ünnepélyes ce-
remóniára, az alapkõletételre lapzártánk után, 2017. május
19-én került sor.

A tesztpálya alapkõletétele

Az elmúlt idõkben a
tíz legnagyobb magyarországi
befektetõ közé került, a közel
300 svájci cég mintegy 30 ezer
embert foglalkoztat

– közölte a
gaz-

daságfejlesztésért és -szabályo-
zásért felelõs államtitkára

, az
új gyártócsarnokának május
hatodikai avatóján.

úgy fogal-
mazott: a svájci társaság önerõ-
bõl – mintegy 710 millió forin-
tos beruházással – megépült
1600 négyzetméteres csarno-
kának köszönhetõen megdup-
lázza termelését, illetve 65 új
dolgozónak is munkát ad.

A Zalaegerszegen fõként
orvosi mûszerekhez, implantá-
tumokhoz, valamint diagnosz-
tikai, labortechnikai eszközök-
höz mûanyag alkatrészeket
gyártó cég beruházása is azt
mutatja, hogy „Magyarorszá-
gon az ipari növekedésnek
még komoly tartalékai van-
nak”, de a befektetés jó példa
arra is, hogy a világ vezetõ vál-
lalatai megtalálják a számítá-
saikat Magyarországon – fogal-
mazott az államtitkár.

A magyar gazdaság ered-
ményei, a stabil gazdaságpoliti-

Svájc

Magyaror-
szágon Nemzet-
gazdasági Minisztérium

Za-
laegerszegen EuropTec Kft.

Lepsényi István

2,7 százalékra csökkent a regisztrált munkanélküliség
Felavatták az EuropTec új egerszegi gyártócsarnokát

ka olyan alapot teremt az itt
tevékenykedõ hazai és külföldi
vállalkozások számára, amelyre
bátran építhetnek. Idén várha-
tóan összességében négy szá-
zalékkal bõvül a GDP, csak
márciusban az ipari termelés
10 százalékkal nõtt, az elsõ ne-
gyedévben pedig 7,5 százalé-
kos bõvülést mutat – rész-
letezte.

A magyar gazdaságpolitika
nyújtotta stabilitást mutatja az
is, hogy a Magyar-Német Gaz-
dasági Kamara felmérése sze-
rint az itt tevékenykedõ német
cégek nagy többsége pozitív-
nak látja a saját és Magyar-
ország jövõjét, a befektetõi
hangulat indexe 18-ról 20 szá-
zalékra emelkedett. Több mint
50 százalék további fejleszté-
seket tervez, 81 százaléka pe-
dig úgy nyilatkozott, hogy ha
ismét beruházna, Magyarorszá-
got választaná – idézte fel
Lepsényi István.

Svájc ma-
gyarországi nagykövete ugyan-
csak azt erõsítette meg, hogy a
zalaegerszegi csarnokavatás egy
újabb fontos jelzõje annak, hogy
a két ország közötti gazdasági
kapcsolatok örvendetesen fej-
lõdnek. A befektetõk részérõl
pedig a bizalom jelét is mutat-

Peter Burkhard,

ja, hogy Magyarországon újabb
fejlesztéseket hajtanak végre.

az Europ-
Tech Kft.-t is tulajdonló svájci
Glas Trösch cégcsoport igazga-
tósági tagja kifejtette: Euró-
pában, az Egyesült Államok-
ban, valamint a Közel-Keleten
összesen ötezer alkalmazottat
foglalkoztatnak. A cégcsoport
az építõipar és a jármûipar
számára gyárt speciális üve-
geket, valamint mûanyag alkat-
részeket ipari, orvostechnikai
felhasználásra.

ügyvezetõ
igazgató a zalaegerszegi cég
történetét ismertetve kifejtet-
te: 1991-ben egy garázsban ala-
pították meg tíz dolgozóval.
1995-ben 20 dolgozóval nyílt
meg az elsõ üzemcsarnokuk,
2004-ben, a második csarnok
avatásakor már 90 alkalmazot-
tat foglalkoztattak.

Az ügyvezetõ az MTI kér-
désére hozzátette: jelenleg
csaknem 130 dolgozója van a
cégnek, a létszámot most 65
alkalmazottal bõvítik.

Fabian Zwick,

Belsõ Gábor

Balaicz Zoltán

Forrás: MTI

polgármes-
ter ünnepi beszédében arról
szólt, hogy a svájci tulajdonú
vállalkozás a kezdettõl rendkí-
vül jó partnere az önkormány-
zatnak, támogatják a városi
kezdeményezéseket, a helyi
sport- és kulturális életet, illet-
ve az oktatást is. Zalaegerszeg
önkormányzata is hozzájárult
az új beruházáshoz azzal, hogy
közel 17 millió forintos beru-
házással kiszélesítették a társa-
ság telephelyéhez vezetõ utat.

A polgármester utalt arra
is, hogy a zalai megyeszék-
helyen az elmúlt években in-
dult jelentõs fejlesztéseknek
köszönhetõen 2015-ben 1800,
2016-ban 1200 új munkahely
létesült, idén pedig várhatóan
további ezer új álláshely jön
létre. Mindezeknek köszönhe-
tõen a 2015-ös 4,2 százalékról
tavaly 3,3 százalékra mérséklõ-
dött a városban a regisztrált
munkanélküliek aránya, s mos-
tanra mindössze 2,7 százalékra
csökkent.

Balról Vigh László országgyûlési képviselõ, Peter Burkhard,
Lepsényi István és Balaicz Zoltán.

MTI Fotó: Varga GyörgyMTI Fotó: Varga György
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Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

A császári és királyi 48. gya-
logezred halhatatlan hõseinek
állított emlékmû is megújult

.
polgármes-

ter a érdeklõdésére
elmondta, hogy az emlékmû-
vet 1935-ben állíttatta a város
akkori önkormányzata.

Zalaegerszegen
Balaicz Zoltán

Zalatáj

Felújították a 48. gyalogezred egerszegi emlékmûvét

– A 48. gyalogezredet 1798-
ban hozták létre és a kiegye-
zéstõl, 1867-tõl egészen az I.
világháború végéig kizárólag
Zala megyei feladatokat látott
el, vagyis a Nagy Háború hõ-
seinek is emléket állít a zalai
születésû Kisfaludi Strobl Zsig-
mond alkotása. A felújítás 4

millió forintba került, ebbõl az
önkormányzat biztosított 3
milliót, 1 millió pedig állami
pályázati támogatás. A renová-
lás része annak a köztéri alko-
tások megújítási sorozatnak,
amelynek keretében nemrég
megszépült Nepomuki Szent
János és Szent Vendel szobra is
– beszélt a részletekrõl Balaicz
Zoltán.

A polgármester hozzáfûzte,
hogy az emlékmû környezete
is új külsõt ölt majd. Nemrég
350 millió forintos költséggel
felújították a Rákóczi utat, s a
TOP-program keretében ke-
rékpárút épül, ami érinti ezt a
részt is. Egyelõre tehát csak a
legszükségesebb környezet-
rendezésre kerül sor.

E.E.

A 48. gyalogezred megújult emlékmûve.

Az emlékmûvön Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása látható.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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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... (9.)
– avagy ki volt a besúgó?

2002 május 22-én sporttör-
ténelmet írt

. A együttese
1-1-es döntetlent ért el az
ellen, s ezzel megszerezte
fennállása elsõ élvonalbeli baj-
noki címét.

Ezt a sikert azóta sajnos
nem sikerült megismételni, rá-
adásul a jelenlegi ZTE évek óta
az NB II-ben szerepel.

Még néhány nap, s a baj-
nokavatás 15 éves jubileumát
ünnepeljük. Ebbõl az alkalom-

Zalaegerszeg lab-
darúgása ZTE

FTC

Közeleg a jubileum
Ismét kapható a „Megkoronázva”

ból ismét kapható lesz a
címû kötet, amely

a ZTE élvonalbeli szereplését,
a bajnoki aranyéremhez veze-
tõ utat, a bajnokcsapat ünnep-
lését örökítette meg.

A kötet megrendelhetõ
e-mailen (zalataj@zelkanet.hu)
és személyesen megvásárolha-
tó szerkesztõségünkben (Zala-
egerszeg, Kosztolányi Dezsõ
tér 1/B. I/3.) elõzetes egyez-
tetés után (tel.: 30/378-4465).

A könyv ára 1.500 Ft.

Meg-
koronázva

2002. május 22. A bajnoki aranyérem ünneplése a Dísz téren.

2016. február 26-án indí-
tott sorozatunk végére értünk.
Közel egy év alatt honlapun-
kon 27, a Zalatáj nyomtatott
változatában 9 részben idéztük
fel a
szenvedélyesen szeretõ és buz-
dító történetét.

Kalauzunk ,
vagyis a B-közép vezér-
alakja volt.

– Jenõ öntörvényû em-
ber volt. Te is jól ismerted,

ZTE labdarúgó-csapatát

B-közép
Szabó Tibor

„Tike”,

– A disszidáló barátaid
hívtak, hogy „dobbants” te is.
A válaszod egyértelmû volt:
még Zalaegerszeget sem tud-
nád elhagyni, nem hogy Ma-
gyarországot. A visszaemléke-
zésedbõl az tûnik ki, hogy
Böcskey Jenõt sem tudtad
elhagyni...

akkor miért magyarázzam!
Egész életem szívfájdalma lesz,
hogy nem tudtam megaka-
dályozni.

– Igen, bár nyilvános he-
lyen nem mutatkoztunk. Vég-
zetes dolog lett volna, ha ta-
lálkozunk, s egy-két üveg sör
után azokat az úgynevezett
irredenta nótákat énekelni
kezdjük. Ezek a strófák benne
voltak a szívünkben, a lelkünk-
ben, az agyunkban. A hegedû-

– Miben? Hiszen a rend-
szerváltás után a köztársasá-
gi elnök mentesítõ levelében
elnézést kért tõle. A bíróság
pedig kimondta, hogy amit el-
követett, az nem volt bûncse-
lekmény, csak szabad véle-
ménynyilvánítás. Tartottátok
a kapcsolatot?

szó, a sör, a bor kihozta volna
belõlünk.

– Nem tagadom, a bará-
taimmal énekelni szoktuk eze-
ket a dalokat vendéglátó helye-
ken, és az idegenbeli mérkõ-
zésekre utazva a buszon is.

– 1973 õszén. Nem men-
tem, mert nem tanácsolták.
Azt mondták, hogy nem en-
gednek be. Egy különös kegy-
ben azért Vajda Tibor szakosz-
tályelnök jóvoltából részesül-
tem. Szabó Rezsõ búcsúztatá-
sakor az öltözõbe beengedtek.
Zseli Miklós ötvös-rézmûvestõl
vettünk egy szép vázát. Amikor
megtudta, hogy kinek lesz,
mint egerszegi lokálpatrióta és
ZTE-drukker, féláron odadta.
Évekkel késõbb – már a Nap-
fényben dolgoztam – az egyik
kollégám, Bolla Gyuszi kicsalt
a meccsre. A Galamb utca felõl
mentünk be, hogy a mérkõzés
végén gyorsan vissza tudjunk

– Ellened az egyik vádpont
éppen az irredenta dalok
éneklésénél tanúsított „karve-
zetõi” szerep volt...

– Mikor voltál utoljára
ZTE-meccsen?

érni a munkahelyünkre. Szem-
bõl jöttek ki a csapatok, s
amikor zöld-fehérben megje-
lent a Gyõri ETO, felugrottam,
s kiabálni kezdtem, hogy hajrá
ZTE. Gyuszi odaszólt: nyugi,
nyugi, ez az ellenfél, mi kék-
fehérben vagyunk!

– Megszerveztem a Him-
nusz-éneklést. A rendõrök min-
den lépésünket figyelték. Fent
voltunk a nagytemplom kó-
rusában. Amikor elhangzott
a Himnusz, mindenki fel-
nézett. Felejthetetlen kará-
csony volt...

Beszélgetésünk végéhez kö-
zeledve Szabó Tibor a koráb-
ban elhangzottakhoz is véle-
ményt fûzött.

– Böcskey Jenõ édesapja –
a menye szerint – felvetette,
hogy a B-közép egyik vezéré-
nek rendõrségi kapcsolatai
voltak – mondja Szabó Tike. –
Valószínûleg R. István szálloda-
vezetõre gondolt, mert õ hivata-
lából adódóan rendszeres kap-
csolatban állt a rendõrséggel.

– Hogy volt az a bizo-
nyos éjféli mise 1973 decem-
ber 24-én?

Szabó Tibor: – Amikor elhangzott a Himnusz, mindenki felné-
zett. Felejthetetlen karácsony volt.

Több, mint 40 éves felvétel a B-középrõl.
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Ez nem egyedi eset volt ak-
koriban, valamennyi szállodát
ellenõrizte a rendõrség. R.
István ellen egyébként semmi-
lyen eljárás nem indult a B-kö-
zép kapcsán.

– Senkinek sem volt. Az én
védelmemet például senki sem
vállalta el. Egy hivatalból ki-
rendelt ügyvéd képviselt a tár-
gyaláson. II. fokon egyébként
dr. Sz. Gy., a megyei bíróság
elnöke tárgyalta az ügyünket.
Rendkívül jóindulatú volt, ép-
pen csak azt nem mondta, hogy
fiúk, egyetértek magukkal. Úgy
tette fel a kérdéseket, hogy
szinte szánkba adta a választ.

– A Belügyminisztérium
megszüntette ellenem a nyo-
mozást államellenes szervezke-
dés miatt, s visszaadta az ügyet
a megyei rendõr-fõkapitány-
ságra. Az állambiztonsági osz-
tály vezetõje dr. K. László volt.
A nyomozás felügyeletével a
megyei pártbizottság admi-
nisztratív és igazgatási osztá-
lyának vezetõjét, dr. V. Ernõt
bízták meg, aki részese volt
1957-ben az 56-os forradalom
nagykapornaki résztvevõinek
felelõsségre vonásában. Milyen
érdekes a sors: 1976-ban õ lett
a Zala Megyei Szálloda és Ven-
déglátóipari Vállalat igazgatója.
Azé a cégé, ahol dolgoztam.

– Elhangzott a korábbi ré-
szekben: Böcskey Jenõ azért
kapott letöltendõ szabadság-
vesztést, mert nem volt befo-
lyásos pártfogója…

– Ugorjunk vissza idõben,
még a bírósági tárgyalást
megelõzõ idõszakra. Nem árt
tisztázni, hogy nem köztörvé-
nyes ügyben indult az el-
járás…

– A tárgyalás után pró-
bálkoztak beszervezéssel?

– Elképzelhetõ, hogy má-
soknál eredményesebb volt a
meggyõzés?

– Beszélgetésünk végén
szeretném, ha mesélnél Böcs-
key Jenõhöz fûzõdõ kapcso-
latodról…

– K. százados többször is
felkeresett, hogy beszervezzen
a III/III-as ügyosztályhoz. Azt
mondta: Tibi, magában meg-
bíznak a többiek! Nem kell
nagy dolgokat jelenteni, de ha
hall valamit… Utoljára a Nap-
fény Étteremben találkoztunk,
s oda a B-közép több tagja
is elkísért. Kint ültek a lép-
csõn, amíg mi bent, a presz-
szóban beszélgettünk. Akko-
riban volt a felvételim a
vendéglátóipari fõiskolára, K.
százados megígérte, hogy se-
gítenek bejutni. Nemet mond-
tam neki, utána nem keresett
többször. A szóbeli felvételi
vizsgán az elnökségben ülõ
KISZ-titkár megjegyezte, hogy
a kémiát csak középisko-
lás szinten tudom. Akkor már
éreztem, hogy reménytelen a
helyzet.

– Nem tudom… Elképzel-
hetõ. Azért rendesen megsa-
nyargattak bennünket. Az ügy-
nöklistákat a mai napig nem
hozták nyilvánosságra, mert
minden rendszernek szüksége
van zsarolható, félelemben tar-
tott emberekre. Biztosan érde-
kes nevek kerülnének napvi-
lágra. A szándék egyértelmû
volt a B-középpel szemben.
Arra törekedtek, hogy a ke-
mény, összetartó mag tagjait
egymás ellen fordítsák. Nem
sikerült nekik.

– Örök fájdalmam, hogy
nem tudtam megakadályozni
az Ifjúsági Házban történteket,
ami az elítéléséhez vezetett.
Várható volt, hogy az 1973-as
felfüggesztett börtönbüntetés
után az 1974-es perben letöl-
tendõ szabadságvesztést kap.
Idõvel mindketten megnõsül-
tünk, én egy ideig nem Zala-
egerszegen éltem, így ritkáb-
ban találkoztunk. 1983-ban –
mivel építésztechnikus volt –
õt kértem meg arra, hogy szer-
vezzen egy brigádot az eger-
szegi lakásom bõvítéséhez.
Ezekben az években nem úgy

tûnt, mint egy megtört ember.
A 90-es évek elején többször
bejött hozzám a Napfénybe, de
a betegségérõl nem igen be-
szélt. Annál többet a fiairól,
akikre nagyon büszke volt.
Megdöbbenve hallottam a ha-
lálhírét… Böcskey Jenõ rendkí-
vül egyenes, szókimondó em-
ber volt. Nem véletlen, hogy a
B-közép tagjai közül kettõnk
ellen emeltek vádat. Egyértel-
mû volt, hiszen mi tettük a
legtöbbet azért, hogy elítélje-
nek bennünket.

(Vége)
E.E.

Szabó Rezsõ (balról) volt a nagy kedvence Tikének. A nagy-

szerû játékos búcsúztatásakor az öltözõbe bemehetett.

Az egykori Ifjúsági Ház a B-közép kedvenc helye volt.
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Negyven éve annak, hogy a

bemutatkozott az NB I-ben.
1976-ban (akkor még tava-

szi-õszi rendszerû bajnokság

ZTE nõi kosárlabda-csapata

Jubilálnak a ZTE nõi kosárlabdázói
Negyven éve mutatkoztak be az élvonalban

volt) azt a célt tûzték ki a csapat
elé, hogy dobogós helyen végez-
zen a másodosztályban, miközben
a sportiskolából kikerült fiata-
lokat építsenek be a keretbe.

A ZTE második helyen vég-
zett az NB II Nyugati-csoport-
jában, ami azt jelentette, hogy
osztályozót játszhatott az NB I-
be jutásért.

A két NB II-es csoport elsõ két
helyezettje vívta az osztályozót,
ahol a ZTE a mö-
gött a második helyet megsze-
rezve feljutott az élvonalba.

A négy évtizeddel ezelõtti
örömteli eseményekre emlé-

Ganz-Mávag

kezve a hamarosan
riportsorozatot indít az egy-
kori szereplõket megszólal-
tatva.

Május 27-én pedig újra talál-
koznak az egykori játékosok,
vezetõk. Az összejövetel szerve-
zõi ezúton is kérik, hogy akiket
még nem sikerült elérniük,
jelentkezzenek

a következõ telefonszá-
mon: 30/554-2728

Zalatáj

Rákosa Erzsé-
betnél

Az NB I-es szereplést kiharcoló csapat. Álló sor, balról: Varga
Miklósné, Paksa Zsuzsanna, Hersits László edzõ, Kaszper Anna,
Koós Éva, Kerkai Mária, guggolnak: Kamondi Mária, Hocz Erika,
Hersits Lászlóné, Badacsonyi Ágnes, Fazekas Györgyi. (A fotó
egy korabeli ZTE-híradóból származik, sajnos rossz minõségû.
Ha valakinek birtokában van egy jó fotó, kérjük jelentkezzen!)

Az elsõ NB I-es szezonban a nyári Balaton Kupán 2. helyen
végzett ZTE (a döntõben 2 ponttal veszített a Bp. Vasas Izzó
ellen). Álló sor, balról: Paksa, Finta, Fülöp, Pocsai, Kamondi,
guggolnak: Badacsonyi, Vargáné, Kerkai, Hocz, Fazekas.

A május 7-én lejátszott
(1-0) mérkõzés után
, az egerszegi klub

többségi tulajdonosa bejelen-
tette, hogy a 2017/2018-as baj-
nokságtól lesz
az egerszegi kék-fehérek vezetõ-
edzõje.

A Békéscsabától távozó ed-
zõvel kettõ plusz egy évre szóló
szerzõdést kötöttek. A jelenlegi
vezetõedzõ, a klub-
nál kap feladatot a jövõben is.

***
Zoran Szpisljak (1965. ja-

nuár 12.) szerb labdarúgó-edzõ
családja Boszniából származik.
Észak-bácskai kis faluban, Bács-
feketehegyen született. Mind a
két szomszédja magyar család
volt és a vele egykorú gyere-
kektõl tanult meg kifogásta-
lanul magyarul. 13 évesen Belg-
rádba került a Partizánhoz. Ott
négy évig pallérozódott és 17
évesen Bácskatopolyára került
egy másodosztályú csapathoz,
ahol egybõl játéklehetõséget is
kapott. Huszonegy évesen
1986-1987 között játszott a
Spartak Subotica-ban, ahonnan
edzõje Miroslav Bla eviæ magá-
val vitte Zágrábba és 1987-1989
között az GNK Dinamo Zagreb
játékosa volt. Egy súlyos autó-
balesetet után még visszatért a

ZTE
FC - SZEOL
Végh Gábor

Zoran Szpisljak

Csató Sándor

�

Zoran Szpisljak lesz a ZTE edzõje
pályára és NK Inter-Zaprešiæ
csapatánál játszott a délszláv há-
ború kirobbanásáig. 1991-ben
Walesbe menekült családjá-
val, és a Cardiff City FC-ben
szerepelt. Edzõi idõszakát be-
leszámolva 11 éven keresztül
élt ott.

Edzõi karrierjét 1991-ben
kezdte a Cardiff City FC-nél,
mint ifjúsági edzõ. A háború
miatt több mint másfél évig várt
a játékengedélyére, de a klub-
nál támogatták, hogy elkezdje
az edzõi végzettségek megszer-
zését és rábízták az U14-es csa-
patot is, mindössze 29 évesen.
2002-ig négy év és öt hónapot
töltött a walesi csapatnál. 2004
és 2007 között a Barnet FC
futball akadémián edzõsködött,
ott az U19-es csapattal foglal-
kozott. 2007-ben került Magyar-
országra és Herczeg András
asszisztense lett a Debreceni
VSC-nél. A Lokinál három évet
és egy hónapot töltött el, ezalatt
a debreceni csapat bajnok lett,
bejutott a Bajnokok Ligája- és az
Európa-liga csoportkörébe is.
2010-ben decemberében vissza-
tért Angliába, ahol 8 hónapon
keresztül különbözõ csapatok-
nál volt tanulmányúton, többek
között a Manchester United FC-
nél és a Manchester City FC-nél.

2011 és 2012 között egy éven
keresztül az Újpest FC kispad-
jára is leült, mint vezetõedzõ. A
vergõdõ lila-fehér klubnál Mé-
szöly Gézát váltotta a szerb szak-
ember. Leo Beenhakker mellett
dolgozott ez idõtájt. Miután
megköszönték a munkáját Új-
pesten, ismét tanulmányi útra
indult, akkor Spanyolországba a
FC Barcelonánál képezte ma-
gát. 2013 júliusában, két és fél
év után került vissza a Debre-
ceni VSC-hez és ott az NB III-as
fiókcsapatot, a Létavértes trení-
rozását kapta feladatául. A Léta-
vértes a DVSC saját nevelésû
játékosaiból áll. A harmadosz-
tályból sikeresen feljuttatta a
Létavértest, viszont a klubnál

súlyos adminisztrációs hibát kö-
vettek el, ezért nem léphetett a
másodosztály mezõnyébe. A baj-
nokság vége elõtt bejelentette
távozását és hogy a Békéscsaba
vezetõ edzõje lesz 2014 júniu-
sától. A szerb szakemberrel a
lila-fehérek hároméves szerzõ-
dést kötöttek. A viharsarki csa-
patnál a 2014-15-ös szezonban
az elsõ osztályba való feljutást
tûzték ki célul, amely a szezon
végén teljesült is, a Vasas mö-
gött kerültek fel az NB I-be a
lilák. A következõ évben kiesett
a csapat az élvonalból, de foly-
tatta a munkát a Viharsarokban.
2017 márciusában, a Puskás
Akadémia elleni (0-3) veresé-
get követõen mentették fel.

Az új szezontól Zoran Szpisljak lesz a ZTE FC vezetõedzõje.


