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A korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.

Íme ajánlataink:

A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
meg a kiadvány.

A könyv a ZTE 2002-ben baj-
nokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
idézi fel.

Emlékezés az elõdökre. A pati-
nás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé-
keznek a sikerekre.

A ZTE férfi kosárlabda-csa-
patának elsõ és második bajnoki címére emlé-
kezünk.

Hogyan emlé-
keznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté-
vel az aranyéremre?

Zalatáj Kiadó

Bajnokcsapat:

300 Ft

Megkoronázva:

1 000 Ft

ZTE-mozaikok:

800 Ft

A nagy csapat I-II.:

800 Ft

A nagy csapat - 10 év múlva:

800 Ft

Sportbarátoknak !karácsonyra

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:

1 000 Ft

Égi per:

800 Ft

Farkas László kötete a rendszerváltásnak neve-
zett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.

„A huszadik század drámája” – írták ró-
la Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelen-
hetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.

Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,

, .
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.

zalataj@zelkanet.hu zalatajkiado@gmail.com

Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!

– Olyan nagyberuházást in-
dítunk el ma, amellyel hazánk
a jármûgyártásban meglévõ jó
pozícióját tovább erõsíti, emel-
lett elõsegíti, hogy Magyaror-
szág régióvezetõ jármûipari
gyártó- és fejlesztõközponttá
váljon – emelte ki

a zalaegerszegi jármû-
ipari tesztpálya megvalósítá-
sáról szóló megállapodás 2016
november negyediki aláírá-
sakor.

A dokumentumot a nem-
zetgazdasági miniszter mellett

polgármestere látta el kézje-
gyével. Az eseményen részt
vett gazdaság-
fejlesztésért és -szabályozásért
felelõs államtitkár, valamint

, a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya megvaló-

Varga Mi-
hály

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

Lepsényi István

Vigh László

A zalaegerszegi tesztpálya a magyar jármûipar jövõjét szolgálja

sításáért felelõs miniszteri biz-
tos, a térség országgyûlési kép-
viselõje.

A tesztpálya megépítése
hozzájárul a hazai jármûipari
szereplõk versenyképességé-
nek erõsítéséhez, ezen ke-
resztül pedig a munkahelyek
megõrzéséhez és a foglalkozta-
tás további bõvítéséhez – mél-
tatta a megállapodás jelentõsé-
gét Varga Mihály.

Az autóipar napjainkban
robbanásszerû technológiai
átalakulás elõtt áll, amelynek
két fõ iránya az alternatív és
kombinált meghajtó erõforrá-
sok elõtérbe kerülése, vala-
mint az autonóm jármûvek tér-
nyerése – emlékeztetett a szak-
miniszter, aki szerint ki kell
használnunk elhelyezkedésünk-
bõl és a jármûipari ágazatban

elért eredményeinkbõl fakadó
elõnyünket.

A meglévõ kereslet kiszol-
gálása mellett a projekt egyér-
telmû célja, hogy erõsítse a
jármûiparhoz kapcsolódó fel-
sõoktatást, és támogassa az
országban elérhetõ jármûipari
kutatás-fejlesztési kapacitások
integrálását, emellett segítse a
hazai kutatás-fejlesztési szol-
gáltatások eljutását a nemzet-

közi piacra – emelte ki a szak-
miniszter. Hozzátette: a jármû-
ipari beruházások növekedése
tovább erõsíti a beszállítói, va-
lamint az innovációk haszno-
sítására épülõ hazai kis- és
közepes vállalkozásokat is.

Varga Mihály elmondta: a
tárca elemzései szerint a teszt-
pálya-beruházás az elkövetke-
zõ két év alatt önmagában is

Varga Mihály és Balaicz Zoltán írta alá a megállapodást.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

9 7 7 0 8 6 5 1 3 5 0 0 1 48761



(Folytatás az 1. oldalról)

2 2016. november 17.Zalatáj

A zalaegerszegi tesztpálya a magyar jármûipar jövõjét szolgálja
jól mérhetõ módon emelheti a
magyar gazdaság növekedését,
elérheti a GDP 0,1 százalékát.
A tovagyûrûzõ hatásként meg-
valósuló új jármûipari beru-
házások 100 milliárd forinton-
ként további akár 0,3 százalék-
pontos többletbõvülést is ered-
ményezhetnek – tette hozzá.

Varga Mihály bejelentette:
a beruházást az

valósítja
meg, amely fölött a tulajdonosi
jogokat a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gyakorolja. A meg-
állapodás a minisztérium, a vál-
lalat és Zalaegerszeg önkormány-
zata között arról szól, hogy az

Autóipari
Próbapálya Zala Kft.

önkormányzat biztosítja a teszt-
pályához szükséges földterü-
letet és ingatlanokat, illetve
vállalja ezek közmûvesítését.

A beruházás kivitelezése két
ütemben valósul meg: 2017-ig
megépül három hagyományos
jármûdinamikai tesztelem, lét-
rejönnek az autonóm jármû-
vek tesztelésére alkalmas spe-
cifikus részek, a kiszolgáló
épületek és a kapcsolódó bel-
sõ infrastruktúra. 2018 és
2020 között a nagysebességû
oválpálya készül el, emellett
tovább fejlesztik a jármûdina-
mikai tesztelemeket, valamint
újabb kiszolgáló épületek
épülnek majd.

Balról: Vigh László, Balaicz Zoltán, Varga Mihály és Lepsényi
István.

Varga Mihály ismerteti a beruházás jelentõségét.

Két évvel ezelõtt kezdte
meg munkáját új
önkormányzata. Az eltelt idõ-
szakot értékelte november 8-án
a sajtó képviselõinek

A polgármester az el-
múlt esztendõvel kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy 1 800
új munkahely létesült a me-
gyeszékhelyen, s a városfejlesz-
tés területén is jelentõs elõ-
relépés történt. 2014-ben a
helyi iparûzési adó 3,2 mil-
liárd, egy évvel késõbb 4,2
milliárd volt, idén várhatóan
4.4 milliárd forinttal számol-
hat a város. A munkanélküli-
ségi ráta folyamatos csökke-
nést mutat: 2014-ben 4,7, 2015-
ben 3,3 százalék volt, 2016-ban
jelenleg 2,8 százalék.

A polgármester részletesen
szólt a 2016-os eredményekrõl,

Zalaegerszeg

Balaicz
Zoltán.

Mérlegen Egerszeg elmúlt két éve
Balaicz Zoltán polgármester helyzetértékelése

fejlesztésekrõl. Idén eddig 1
300 új munkahely létesült
Egerszegen. Ágazatonként ele-
mezte a változásokat, s szólt a
további elképzelésekrõl is.
Csak néhány olyan momentu-
mot ragadunk ki, amikrõl ed-
dig nem esett sok szó. Kétszer
két sávos gyorsforgalmi út köti
majd össze Zalaegerszeget az
M7-es autópályával, új nyomvo-
nalon, érintve a sármelléki re-
pülõteret. 6,4 milliárdos beru-
házással új fedett uszoda épül,
s 2,7 milliárdos költséggel
megvalósul az alsóerdei sport-
és rekreációs központ.

(Balaicz Zoltán polgár-
mester részletes értékelése –
a különbözõ területeket érint-
ve – a kiadó honlapján ha-
marosan olvasható:

www.zalatajkiado.hu)

Balaicz Zoltán értékelte a ciklus elsõ két évét.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mint minden
évben, október elején megkezdõdött az influenza szezon. Bár
Magyarországon az influenzajárvány általában januárban
kezdõdik, és március végéig bármikor elõfordulhat. Ahhoz,
hogy a veszélyeztetett csoportba tartozók megfelelõ védelem-
ben részesülhessenek, már októberben - novemberben kér-
hetõk az influenza elleni oltások. Mivel a védettség általában
2-3 hét alatt fejlõdik ki és több hónapig tart, ezért célszerû az
oltást a járványidõszakot megelõzõen beadatni.

Az influenza elleni védõoltások elsõdleges célja a súlyos,
kórházi ellátást igénylõ megbetegedések, és az influenza
okozta halálesetek megelõzése.

E cél elérése érdekében, a kormány által biztosított
térítésmentes oltóanyag felvételére nyílik lehetõség azoknak,
akik 60 éven felüliek, életkoruk vagy egészségi állapotuk
valamint foglalkozásuk miatt fokozottan veszélyeztetettek,
továbbá azoknak, akik ezen csoportokat az influenza vírus
átadása révén veszélyeztethetik.

A kórokozó változékonysága miatt minden évben új
oltóanyagot állítanak elõ, ezért a megfelelõ védelem érde-
kében évenkénti oltásra van szükség.

Forduljon bizalommal háziorvosához és a foglalkozás-
egészségügyi szolgálathoz!

Legyen Ön is az elsõk között, aki influenza elleni
védõoltásban részesül!

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

Kérhetõk az influenza elleni oltások
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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

Majdnem 14 milliárd forin-
tos költséggel, csaknem három
év alatt készült el a fõút

elkerülõ szakasza,
amelynek köszönhetõen na-
ponta több ezer kamion kerüli
el a várost.

A november tizediki hivata-
los átadáson , a
térség országgyûlési képvise-
lõje (Fidesz) felidézte, hogy
több mint egy évtizeddel ez-
elõtt kezdeményezték a kisvá-
ros lakói a rendkívül nagy te-
herforgalom miatt az elkerülõ
út építését. A csaknem 13,8
milliárd forintból megvalósí-
tott, majdnem 11 kilométer
hosszú útszakasz elkészültével
a fõútvonalon naponta áthala-
dó mintegy hatezer jármû túl-
nyomó többsége elkerüli Za-
lalövõt.

A 86-os fõút
és között

észak-déli irányban szeli át az
ország nyugati részét.

86-os
Zalalövõt

Vigh László

Mosonma-
gyaróvár Lenti

Egy régi gond oldódott meg
Átadták a 86-os fõút Zalalövõt elkerülõ szakaszát

Manninger Jenõ

Loppert Dániel, Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF)

Közgép Zrt

ország-
gyûlési képviselõ (Fidesz), Za-
la megyei fejlesztési biztos úgy
fogalmazott: Magyarország egyik
legrégebbi közlekedéspolitikai
gondja oldódott meg az útépí-
téssel, ugyanis az európai
uniós csatlakozás óta draszti-
kus mértékben emelkedett az
itt áthaladó nemzetközi tran-
zitforgalom. Hozzátette, hogy
a 86-os fõút településeket ter-
helõ forgalmát a két végpont
között szinte mindenhol sike-
rült elkerülõ utakkal csökken-
teni, Zalában azonban két kis-
település sajnos egyelõre ki-
maradt ezeknek az építésébõl.

a

kommunikációs igazga-
tója a . kivitelezésé-
ben készült út adatait ismertet-
ve elmondta: a kétszer egysá-
vos, 90 kilométeres sebességre
alkalmas új út egy 600 méteres
és egy 160 méteres hídon ha-

lad át. Három szintbeli és egy
különszintû csomópontot is
kialakítottak, de 149 ezer fa és
cserje, valamint 10 hektárnyi
erdõ telepítésével rendezték a
környezetét is.

A kommunikációs igazgató
az MTI kérdésére azt is el-
mondta: a múlt pénteken for-
galomba helyezett szakasszal
Zala megyében véget ért a 86-
os felújítása, most már a teljes
szakaszon 11,5 tonnás terhe-

lésre erõsítették meg a burko-
latot vagy készültek hasonló
teherbírású új nyomvonalak.

, Zalalövõ pol-
gármestere (független) azt is
elmondta: az eddig a település
központján áthaladó teherfor-
galom elterelése közlekedés-
biztonsági és környezetvédel-
mi szempontból is megköny-
nyebbülést jelent a zalalö-
võieknek.

Forrás:

Pintér Antal

MTI

A szalagátvágás pillanata. Balról: Loppert Dániel, Manninger
Jenõ, Pintér Antal, Vigh László, dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke és Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal igazgatója.

Manninger Jenõ szerint Magyarország egyik legrégebbi közle-
kedéspolitikai gondja oldódott meg.

Közel 14 milliárd forintos költséggel készült el a 86-os fõút
Zalalövõt elkerülõ szakasza.

Fotók: Gyarmati AntalFotók: Gyarmati Antal
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* 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

* Múltidézés Flam rajzaival

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Csúfolkodók '97

Vagyonnyilatkozat…

Ügydöntõ…

– Keserû a lósóska, ügynök volt Torgyán Jóska!
– Üdös-büdös záptojás, Horn Gyula meg

pufajkás!

– Nekem meg a nevemen van a balatoni telek és a
Mejcédesz… be-e-e…!

– Azt még elnéztem neki, amikor azt mondta, hogy az
anyám táncosnõ volt Szingapúrban, de amikor a NATO-t
kezdte pocskondiázni…!

(1997.07.02.)

(1997.08.27.)

(1997.09.24.)
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Dr. Pál Attila Zala Me-
gyei Közgyûlés

„Zalai Innovatív Foglalkozta-
tási Paktum megvalósítása

, a
elnöke nyitotta

meg 2016. november 14-én a

”
címû projekt keretében rende-
zett megyei általános tájékoz-
tató konferenciát. Beszélt ar-
ról, hogy a megyei önkormány-
zat megváltozott feladatai kö-
zött kiemelt helyet foglal el a
gazdaságélénkítés, az uniós
források felhasználásának ko-
ordinálása. Ennek megfelelõen
a megyei TOP keretében ren-
delkezésre álló 23 milliárd fo-
rintnyi forrás 60%-át gazdaság-
fejlesztésre és munkahelyte-
remtésre fordítják. Az ehhez
kapcsolódó pályázatok elbírá-
lása jelenleg folyamatban van.

A Kormány is jól látja, hogy
szükség van az oktatási és szo-
ciális rendszer átalakítására.
Az oktatást nézve az elmúlt
idõszakban nem igazán talál-
kozott egymással a képzési

Elfogadták a megyei foglalkoztatási paktumot
Szükség van az oktatási és szociális rendszer átalakítására

rendszer és a tényleges piaci
igény, ezért szükség van ezek
összehangolására.

– A zalai cégek nyeresé-
gességét illetõen sajnos nin-
csenek jó híreink, hiszen
mindössze egy olyan vállalko-
zás van, amely az ország TOP
500-ba tartozik, ebbõl is látha-
tó tehát, hogy van mit ten-
nünk. Fontos lenne a piac igé-
nyeinek megfelelõ munkaerõ
biztosítása a megyében talál-
ható cégek számára. Paktum
pályázatunk 100%-os támoga-
tottságú, célcsoportjába pedig
a hátrányos helyzetûek, a 25 év
feletti pályakezdõk, az 50 év
felettiek és a GYES-rõl, GYED-
rõl visszatérni kívánók tartoz-
nak. A határok közelsége is
nehézséget jelent megyénk-
ben az Ausztriában, Szlovéniá-
ban elérhetõ magasabb mun-
kabérek miatt, emiatt is fontos
Varga Mihály miniszter beje-
lentése a pár éven belül ter-

vezett jelentõs béremelésekrõl
– emelte ki a közgyûlés elnöke.

A megnyitót követõen a
konzorciumi tagok ünnepélye-
sen aláírták a Zala Megyei Fog-
lalkoztatási Paktumot. Az alá-
írók: a Zala Megyei Önkor-
mányzat részérõl dr. Pál Attila,
a Zala Megyei Közgyûlés el-
nöke; a Zala Megyei Kormány-
hivatal részérõl

kormánymegbízott; a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara részérõl
megyei elnök; a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal részé-
rõl , Zala me-
gye fõjegyzõje; a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány részérõl
ügyvezetõ igazgató; a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
részérõl ügyvezetõ
igazgató

Ezt követõen
, a HÉTFA Elemzõ Központ

Kft. ügyvezetõje mutatta be a
foglalkoztatási paktum megva-
lósíthatósági tanulmányát, rész-
letesen ismertetve a stratégiát
megalapozó helyzetelemzés

dr. Sifter Ró-
zsa

Mazzag Ferenc

dr. Mester László

Nagy András

Bali József

dr. Csite And-
rás

fõbb megállapításait, majd be-
mutatta a kidolgozott foglal-
koztatási stratégiát.

A következõkben a pak-
tum-együttmûködésben részt-
vevõ szervezeteket tömörítõ
Zala Megyei Foglalkoztatási
Fórum dokumentumainak jó-
váhagyására került sor, így a
tagok elfogadták a részükre
elõzetesen kiküldött SZMSZ-t,
a megyei paktum foglalkozta-
tási stratégiáját és akciótervét.

A konferencia zárásaként
, a Zala

Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Fõosztályának vezetõ-
je tartott elõadást a projekt
második fõtevékenységérõl, az
annak keretében nyújtandó
támogatásokról és munkaerõ-
piaci szolgáltatásokról.

Végezetül elhangzott, hogy
a foglalkoztatási fórum követ-
kezõ ülését 2017-ben tartják
majd, ám a tevékenységeket
segítõ egyes munkacsoportok
(szociális gazdasági, helyi ter-
mék, turizmus, mikrovállalko-
zási, KKV munkacsoport) ala-
kuló ülésére még ebben az év-
ben sor kerül.

dr. Babati Szabolcs

Dr. Pál Attila nyitotta meg a konferenciát.

A tagok elfogadták a megyei paktum foglalkoztatási stratégiá-
ját és akciótervét.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2013-ban került a
a

és a
fenntartása és

mûködtetése, addig a megyei
önkormányzathoz tartozott. A
Göcseji Múzeum teljes felújí-
tását a megyeszékhely önkor-
mányzata be tudta tenni a
Modern Városok Program 5,6
milliárd forint értékû „Belvá-
ros turisztikai megújítása” pro-
jektbe. A skanzen felújítására
és bõvítésére korábban nem
találtak forrást, holott már
2014 nyarán, az önkormányzati
választás elõtt meghirdette

polgármester-je-
lölt, hogy mennyire fontosnak
tartja a falumúzeumnak, mint
egyedi, unikális helyi értéknek
a fejlesztését.

A múzeum vezetõi és szak-
emberei már korábban elkészí-
tették a beruházás terveit, de
mivel milliárdos nagyságrendû
összeget feltételezett, így a vá-
rosnak saját forrása nem lett
volna rá, a településfejlesztési
programba (TOP) és a Modern
Városok Programba pedig nem
került be.

– Nagy lobbitevékenységbe
kezdtünk, hogy valamilyen
módon mégis szerezzünk for-
rást, hiszen a Göcseji Falu-
múzeum volt Magyarország el-
sõ, szabadtéri skanzenje, amely
1968-ban nyílt meg és 2018-
ban ünnepeljük majd az 50
éves jubileumot – mondja Ba-
laicz Zoltán polgármester. –
Ügyünket határozottan támo-
gatta a Kossuth-díjas Fekete
György, Zalaegerszeg díszpol-

zala-

egerszegi önkormányzathoz

Göcseji Múzeum Göcseji

Falumúzeum

Ba-

laicz Zoltán

Az országban az elsõ volt
1,7 milliárd forintos beruházással megújul a Zalaegerszegi Falumúzeum

gára, a Magyar Mûvészeti Aka-
démia elnöke. A múzeumi
szakemberek koncepciója alap-
ján elkészíttettük a tanulmány-
terveket és látványterveket Dé-
vényi Sándor Kossuth-díjas
építésszel, a Magyar Mûvészeti
Akadémia alelnökével. Az anya-
gokkal megkerestük a legfon-
tosabb döntéshozókat, 2016.
július 1-jén, az Edelmann gyár
avatásán pedig Lázár János
miniszter urat is sikerült meg-
gyõznünk a cél fontosságáról,
így a következõ hónapokban
elkészült a kormányelõterjesz-
tés, majd a kormány több mint
másfél milliárd forint (egészen
pontosan 1.535.658.000 Ft)
egyedi állami támogatásról dön-
tött. A beruházást a város saját
forrásból 150 millió forinttal
egészíti ki, így összességében
közel 1,7 milliárd forintos rá-
fordítással újul meg a skanzen.
Köszönet mindenkinek a tá-
mogatásért és a segítségért,
hiszen az ország elsõ, legré-
gebbi falumúzeumának ko-
moly fejlesztésre van szüksége
ahhoz, hogy a 21. században is
felejthetetlen élményt nyújtó
turisztikai létesítménnyé vál-
jon. Mindezt úgy érdemes csak
létrehozni, hogy a falumú-
zeum a korszerûsítések mel-
lett meg tudja õrizni jellegze-
tes varázslatos göcseji han-
gulatát.

A jó hírt sajtótájékoztatón
jelentette be minap Balaicz
Zoltán polgármester,

országgyûlési képviselõ,
alpolgármester (a

városvezetésben õ koordinálta

Vigh Lász-

ló Tol-

vaj Márta

ezt a programot),
múzeumigazgató, valamint

és
múzeumi osztályvezetõk.

– A fejlesztés a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeummal
is szervesebb egységgé ková-
csolja a falumúzeumot, amely-
ben az új épületek mellett
több értékes gyûjtemény is he-
lyet kap, így Selyem-Tóth Sán-
dor rádiómúzeuma, Vörös Ist-
ván hangszergyûjteménye, Ro-
mán Andrásné Pannon csipke
gyûjteménye, és ifj. Horváth
Károly népzenei gyûjteménye
és hangszerei – folytatja a
polgármester. – Fontos, hogy a
korábban, egy más szakmai
koncepció alapján elhelyezett
finnugor néprajzi értékek se
vesszenek el, ezért köszönet
illeti dr. Vándor László korábbi
múzeumigazgatót, aki Klima
László professzorral együtt ja-
vasolta, hogy alakítsunk ki a
meglévõ épületek áthelyezésé-
vel egy magyar õstörténeti
park részt. Ez beépült a kon-
cepcióba, így a finn ház és
mari ház már ezen cél alapján
kerül új helyére. A megújuló
falumúzeum egész napos prog-
ramot kínál majd a látogatók-
nak, ugyanis minden egyes
portán valamilyen aktív, cse-
lekvésre ösztönzõ élmény fo-
gadja majd betérõt. A jelen fel-
adata az engedélyeztetések, ad-
minisztratív teendõk elvégzé-
se, s tavasszal, amint az idõ-
járás engedi, kezdõdhet a
munka.

***
A fejlesztés részletes tar-

talma:
– Új fogadóépület (látoga-

tók fogadása, ajándékbolt, ét-
termi szolgáltatás, mosdóhelyi-
ségek, foglalkoztató és oktatási

Kaján Im-

re

Marx Mária Varjú András

termek, tanmûhelyek, tan-
konyha, piactér, fedett rendez-
vénytér - pajta).

– Parkosított gépkocsi par-
koló.

– Hencz malom felújítása,
Zala folyó holtágának vissza-
duzzasztása, a malom újbóli
elindítása.

– Olajütõ újjáalkotása.
– Cupi csárda és szatócs-

bolt felépítése és mûköd-
tetése.

– I. világháborús szobor.
– MAORT kistisztviselõi ház.
– MAORT mérnök ház.
– Rámi iskola, mellette kút,

kereszt, ól, budi.
– Temetõ domb kialakítása,

kápolna, Nepomuki Szent Já-
nos szobra, pákászkunyhó a
folyó mellett.

– Márokföldi porta, fod-
rászmûhely, ozmánbüki porta,
csesztregi porta, iborfiai por-
ta, alsószenterzsébeti pajta, ci-
gányház.

– Nemesi kúria, cselédház,
istálló, pajta, szín, góré, ól,
gyümölcsös, legelõ, park, kert,
szõlõ, méhes, szántó.

– Játszótér és kalandpark.
A bõvítési munkálatok elõ-

re láthatólag nem érintik majd
a falumúzeum szokásos mûkö-
dését és nyitva tartását. Aki
kedvet érez, hogy a kiteljesedõ
skanzent feleslegessé vált nép-
rajzi tárgy, eszköz felajánlásá-
val segítse, Marx Mária nép-
rajzost keresheti a Göcseji Mú-
zeumban.

Jó hír továbbá, hogy a TOP
program keretében 350 millió
forintos beruházással vízparti
sétány épül a Zala folyó holtá-
gának feltámasztásával a kasza-
házi hídtól a falumúzeumig, a
sétány mellett pedig kerékpár-
út is vezet majd ide.

Balról Kaján Imre, Varjú András, Marx Mária, Balaicz Zoltán,
Vigh László és Tolvaj Márta.

1,7 milliárdos beruházással újul meg.
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Nyilvánvaló, hogy még min-
dig nem értik. És azt hiszem,
nem is fogják megérteni.

Pedig látszólag helytálló ma-
gyarázataik vannak: Trumppal a
fehér közép- és alsó középosz-
tály lázadt fel, mert Trump fel-
mondta a második világhábo-
rú óta kialakult liberális kon-
szenzust.

Ez így önmagában valószí-
nûleg igaz. De az igazság sokkal
mélyebb ennél.

Az igazság ott lapít, szûköl
és õrjöng a folyton megalázott,
leteremtett, szégyenkezésre kény-
szerített, a PC lélekölõ elmeba-
jába zárt, munkájától, hagyomá-
nyaitól, örökségétõl, természe-
tes érzéseitõl, kultúrájától, be-
szédmódjától, szavaitól, normá-
lis identitásaitól, szexuális irá-
nyultságától megfosztott FEHÉR
ember iszonyodásában, félel-
meiben és rettenetes dühében.

És most, hogy Trump, az
ördögnek kikiáltott pária gyõz-
ni mert, most a második világ-
háború óta kialakult liberális
konszenzus farizeusai, zsoldo-
sai, vámszedõi, írástudói és írás-
tudatlanjai mélységes megve-
téssel, gúnnyal, lenézéssel, ci-
nizmussal veszik szájukra az
„aluliskolázott”, „kékgalléros”,
„melós”, „redneck”, „under-
class” FEHÉR szavazót.

Ezt teszik, hiszen nem értik.
Nem értik az egészet. A lénye-
get pedig semmiképpen.

Mégis McMurphy!
Mindenekelõtt azt nem ér-

tik, hogyan és miért mondható
fel egyáltalán a második világ-
háború óta kialakult liberális
konszenzus.

Nem értik, mert õk lettek
korunk Pangloss mesterei, sze-
rintük végül is minden jól van a
liberális konszenzus világában.
Ami pedig esetleg nincsen jól,
azt majd még több liberális
konszenzussal orvosoljuk.

Nem így lesz. Minden más-
képpen lesz.

Mert most tényleg fellázad-
tak a normálisok. És tényleg
nincs többé liberális kon-
szenzus.

Nincs, mert a globalizáció
szétverte Detroit elhagyott, ki-
halt, szélfútta és nyomorba gya-
lázott utcáin ez semmit nem je-
lent. Ott Trump azon mondata
jelent valamit, miszerint „Har-
mincöt százalékos büntetõvá-
mot vetek ki azokra a cégekre,
amelyek kiszervezik termelésü-
ket az országból”. S persze
ugyanez a mondat a globali-
záció embertelen, gyilkos vilá-
gában fõbenjáró bûnnek mi-
nõsül.

Nincs többé liberális kon-
szenzus, hiszen a közép-nyugat
farmereinek körében nem is
volt soha, csak elhitették velük,
nincs más lehetõség.

Nincs többé liberális kon-
szenzus, mert ugyan a média
száz százaléka Hillary Clintont

támogatta, és mégis Trump
nyert. Vagyis teljes egyértelmû-
séggel kiderült, hogy a liberális
konszenzus leghatalmasabb fegy-
vere, a média már semmit sem
ér. (Ugyanazok, akik teljes ter-
mészetességgel beszélnek arról,
hogy a média teljes egészében
Clintont támogatta, nekünk azt
jajgatják, hogy a kormánypárti
sajtó létezése, „túlsúlya” miatt
idehaza nem is lehet tisztessé-
ges választásokat tartani. Azért
majd ezen is töprengjenek el
egyszer…)

Nincs többé liberális kon-
szenzus, mert a liberalizmus
eljutott végre a semmi szélére.
Ott álldogál, ott ordibál, ott
toporzékol. Katatón õrültként
keresgéli az újabb és újabb
kisebbségeket, amelyeket aztán
megvédhet a „többségi társada-
lom” rettenetes, „fasiszta” kire-
kesztésétõl. Jön-megy a liberális
konszenzus, jéghideg, ellent-
mondást nem tûrõ hangon mu-
tat rá a hagyományos nemi
identitások tarthatatlanságára, a
hagyomány tarthatatlanságára,
a hagyományos társadalmi sze-
repek tarthatatlanságára, a nem-
zet tarthatatlanságára, az osz-
tály tarthatatlanságára, a hagyo-
mányos iskola tarthatatlanságá-
ra, az egykorvolt tudás tartha-
tatlanságára, a régi irodalom
tarthatatlanságára, a mindenhol
ott ólálkodó „rasszizmus” tart-
hatatlanságára, a hagyományos
értelemben vett munka tartha-
tatlanságára, a hagyományos ér-
telemben vett pénz tarthatat-
lanságára, a család tarthatatlan-
ságára, a szülõi szerepek tart-

hatatlanságára, a fehér ember
tarthatatlanságára, Isten és a hit
tarthatatlanságára – különös te-
kintettel a kereszténység s leg-
kivált a katolikusok tarthatat-
lanságára, a „nõ” tarthatatlan-
ságára, a „férfi” tarthatatlan-
ságára.

A mi Fõnénink a liberális
konszenzus, és mi, FEHÉR, ke-
resztény, innen-onnan érkezõ,
hagyományos életszemléletek-
kel megáldott, bûnökkel és eré-
nyekkel élõ, egyszerû, normális,
kaján vigyorra és igazi könnyek-
re képes, régi családról, anyáról
és apáról, nõrõl és férfiról, gye-
rekrõl valamit gondoló és érzõ,
férfi- és nõi klotyóba húgyozó,
Istent meg- és letagadni félõ so-
kaság – mi vagyunk a McMurphy.
S bár nagyon úgy tûnt, hogy a
liberális konszenzus elvégzi
rajtunk a lobotómiát, de most, a
legutolsó pillanatban és egyálta-
lán nem várt módon, de mégis
sikerült a lázadás.

Bromden nagyfõnök pedig
porrá zúzta a rácsos ablakot.

Nagyon úgy tûnik, lehetõsé-
günk nyílt kiözönleni a szabad-
ságunkba. Oda, ahol nincsen
homousion-homoiusion vita –
oda, ahol nincsen többé liberá-
lis konszenzus.

Oda, ahol még klotyóra is el
lehet menni marcangoló szé-
gyenérzet és identitásválság nél-
kül. Pedig csak kétféle klotyó
van. Hát gyertek!

Innen kell elkezdenünk fel-
építeni a liberális konszenzus
utáni világot. A normális vi-
lágot.

Bayer Zsolt

Trumppal a fehér közép- és alsó középosztály lázadt fel.

Mert ugyan a média száz százaléka Hillary Clintont támogatta,
mégis Trump nyert.



8 2016. november 17.Zalatáj

Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.

A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).

A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.

Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.

2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.

Zalaegerszeg, 2016. október 20.

Sajtóközlemény

Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
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Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A
a KEHOP-5.2.2-16-2016-

00018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épüle-
teinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû nyertes pályázat-
nak köszönhetõen 10 épületén
valósít meg energetikai fej-
lesztést.

A beruházás keretében –
épületenként eltérõen – a ha-
tároló szerkezetek hõszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje, vi-
lágításkorszerûsítés, fûtéskor-
szerûsítés, valamint napelemes
rendszer kiépítése valósul meg.

Az elmúlt napokban három
felújításról részletesen is szó
esett sajtónyilvános rendez-
vény keretében.

Az összesen 971 033 498 Ft
összegû energetikai beruházás
a

épületét is érinti, melynek
kivitelezési költsége összesen
76 959 068 Ft.

kormány-
megbízott elmondta, hogy a
földhivatali osztály felújítása
illeszkedik ahhoz a korábbi
sorozathoz, amelynek kereté-
ben megújult a

épülete. A mos-
tani felújításnál a határoló
szerkezetek hõszigetelése, a
nyílászárók cseréje, világítás-
korszerûsítés, fûtéskorszerûsí-
tés, valamint napelemes rend-
szer kiépítése valósul meg. A
kormánymegbízott kiemelte,
hogy a felújításokkal évente 13
millió forint energiaköltséget
lehet megtakarítani.

államtit-
kár, a térség országgyûlési kép-
viselõje arról beszélt, hogy
ezek a felújítások – azon túl,
hogy jelentõs engergiaköltsé-
get takarítanak meg – emelik a
szolgáltatások színvonalát is.

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

Nagykanizsai Járási Hiva-
tal Földhivatali Osztályának

Dr. Sifter Rózsa

Nagykanizsai
Járási Hivatal

Cseresnyés Péter

Zala megye kiemelkedõ sikere
Újabb 1 milliárdos beruházás indult

Nem mindegy, hogy a kor-
mányhivatalok dolgozói mi-
lyen környezetben fogadják az
ügyeiket intézõ polgárokat.

Az energetikai beruházás a
, il-

letve a
épületeit is érinti,

elõbbit 19 939 000 Ft., utóbbit
92 376 056 Ft beruházási
költséggel. A beruházás értéke
így összesen 112 315 056 Ft.

A Zalaszentgróton rende-
zett tájékoztatón dr. Sifter Ró-
zsa hangsúlyozta, hogy a tíz
hivatalban elvégzendõ felújítá-
sok, korszerûsítések évi 50
millió forint energiaköltség
megtakarítást jelentenek a Za-
la Megyei Kormányhivatalnak.
Ezen túl megszépülnek a vá-
rosképi szempontból is fontos
épületek, ráadásul a dolgozók
kulturáltabb körülmények kö-
zött fogadhatják az állampolgá-
rokat. A zalaszentgróti és a
keszthelyi épület rekonstruk-
ciója egyébként mintegy 9
milliós megtakarítást eredmé-
nyez egy évben. Dr. Sifter Ró-
zsa kiemelte, hogy Zala közel 1
milliárd forintos pályázati si-
kere párját ritkítja az ország-
ban, s mindez a Zala Megyei
Kormányhivatal szakemberei-
nek kiváló munkájának kö-
szönhetõ. A hivatal egyébként
felkészült arra is, hogy újabb
pályázati kiírás esetén azonnal
kész anyagot tudnak beadni,
mert további hat épület elõ-
készítése történt meg.

Akárcsak a zalaszentgróti,
úgy a keszthelyi épületre is
régóta ráfért a felújítás. Utób-
binál nehezíti a helyzetet,
hogy örökségvédelem alatt áll,
vagyis szigorú elõírások ér-
vényesek a rekonstrukciónál.

a térség
országgyûlési képviselõje ki-

Keszthelyi Járási Hivatal
Zalaszentgróti Járási

Hivatal

Manninger Jenõ,

emelte, hogy a keszthelyi épü-
let a város frekventált részén
található, vagyis elérkezett a
felújítás ideje. Mint mondta, a
kormányzati program fontos

része az energiahatékonyság nö-
velése, a korszerûsítés. Emel-
lett nem mindegy, hogy a pol-
gárok milyen körülmények kö-
zött intézhetik hivatalos ügyeiket.

Cseresnyés Péter Nagykanizsán kiemelte, hogy a felújítás
emeli a szolgáltatás színvonalát is.

Mikolics József, a kivitelezõ BMT Mérnöki Zrt. építésvezetõje
tájékoztatja dr. Sifter Rózsát és Manninger Jenõt a zalaszent-
gróti hivatal felújításának részleteirõl.
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Sokak kérésére a nyomtatott változatában is
közöljük a „Volt egyszer egy B-közép” címû riportsorozatot.

A sorozat eddigi részei honlapunkon megtalálhatók:
www.zalatajkiado.hu

Zalatáj

A nyomtatott Zalatájban is!

Most, hogy az ember ta-
pasztaltabb korba lépett, rájön,
hogy valóban nem történik
semmi sem véletlenül. Mint
ahogy az sem, ami

labdarúgásában az 1960-as
évek végén megesett.

Érett lett a helyzet arra,
hogy a merész célokat fo-
galmazzon meg. Dinamikusan
fejlõdött a város, kiváló játéko-
sok kerültek a klubhoz, a me-
gyei tanács vezetõje,

szerette a sportot és
sokat is tett érte. S néhány év
múlva már zalai csodáról be-
szélt az ország. Bajnoki cím az
NB II-ben, ezüstérem az NB I
B-ben, feljutás az NB I-be.

Zalaeger-
szeg

ZTE

Ujvári
Sándor

Volt egyszer egy B-közép... (3.)
– avagy ki volt a besúgó?

Abszolút újoncként a hatodik
helyet megszerezve a zalaeger-
szegi futballcsapat valóban
csodát hajtott végre. S volt en-
nek az együttesnek egy csodá-
latos szurkolótábora, a

. Amelyikkel még a fanati-
kus sem mer-
tek tengelyt akasztani.

A korábbi részekben a B-
közép vezéregyéniségével,

, közismert nevén
idéztük fel ezt az

idõszakot. Aztán megszakítot-
tuk beszélgetésünket, mert
üzenetet kaptunk a cikkso-
rozat kapcsán. Valaki arra volt
kíváncsi, hogy foglalkozunk-e a
B-középpel, pontosabban an-

B-kö-
zép

FTC-szurkolók

Sza-
bó Tiborral
Tikével

nak egy-két tagjával történt
szomorú esettel. A rendõrségi
üggyel, majd az azt követõ jogi
eljárással. Azzal, hogy voltak
ebben a szurkolótáborban be-
épített rendõrségi spiclik.

Talán nem kell hangsúlyoz-
nom, hogy az 1970-es évek ele-
jén voltunk. Egy nagy létszá-
mú, szervezett csoportról volt
szó. Az akkori hatalom felté-
telezhette, hogy mérkõzések
elõtt vagy után, idegenbeli ta-
lálkozókra utazva a buszon
ebben a körben elhangozhat-
nak rendszerellenes kijelen-
tések.

Nem gondoltam volna,
hogy ennyire felkorbácsolja az
érzelmeket a ZTE egykori B-
közepének története. Újabb le-
velet kaptunk. Ezúttal

özvegye jelentkezett.
(Böcskey Jenõ 1998-ban meg-
halt – a szerk.) A vele készített
interjúval folytatjuk soroza-
tunkat.

– Az elsõ ok, amiért jelent-
keztem az volt, hogy rosszul
jelent meg a neve – mondja az
özvegy. – Õt mindig zavarta,
ha i-vel írták. Legalább az le-
gyen rendben, hogy Böcskey-
nek írják a nevét, ha már az
életét tönkre tették. Aztán be-
széltem a nagyobbik fiúnkkal...

– Igen. Az idõsebb 39, a
kisebbik 37 éves. Azt mondta a
fiam: itt az ideje, hogy tisztába
tegyük a dolgokat! Ha megkés-
ve is, de tudják meg az isme-
rõsök, hogy apánk nem bûnö-

Böcskey
Jenõ

– Amikor ezt a sorozatot
elindítottuk, nem volt más
szándékunk, mint az, hogy
emléket állítsunk ennek a
csodálatos csapatnak és nagy-
szerû szurkolótáborának. Nem
gondoltuk volna, hogy ilyen
érzelmi reakciókat vált ki...

– Ha jó tudom, két fiatok
van...

zõ volt, nem azért ült bör-
tönben.

– Ez valóban így volt. A
fiam is azt tanácsolta, hogy be-
széljünk végre errõl az ügyrõl,
hiszen az édesapja nem lopott,
nem bántott senkit. Az embe-
rek viszont csak annyit tudtak,
hogy a Böcskey börtönben
volt. Nagyon kevesen voltak
azok, akik tudták, hogy miért.
A másik ok, ami miatt írtam és
telefonáltam, a Jenõ korábbi
barátnõjének nyilatkozata volt.
Nem voltam részese Jenõ ak-
kori életének, tehát nem is
akarok ezzel kapcsolatban nyi-
latkozni. De a történetet foly-
tatni kell, mert annak már én
is része voltam. A legnehezebb
idõszakban.

– Zalaegerszegi születésû
vagyok, nagyon sok embert is-
mertem akkoriban, mint ahogy
téged is. Nagyjából egy korosz-
tályba tartozunk. A szabadu-
lása után jöttünk össze, elõször
csak barátok voltunk, aztán
szorosabb lett a kapcsolat, s
szerelem a vége. Összeháza-
sodtunk, s megpróbáltunk
normális életet élni.

– Nem! Annak ellenére,
hogy még Jenõ édesapja sem
helyeselte a kapcsolatunkat.
Nem azért, mert rossz ember
volt a fia, hanem azért, mert
még gyakorlatilag kislány vol-
tam, 19 éves. Jenõ azt hitte, az-
zal, hogy leülte a büntetését,
minden rendben van. Új élet
kezdõdik. Tévedett. A priusz, a

– De amivel vádolták, ak-
koriban köztörvényes bûncse-
lekménynek számított. Rend-
szer elleni izgatásnak. Priu-
sza lett, a közügyektõl eltil-
tották.

– Mikor ismerkedtetek meg?

– Nem voltak fenntartá-
said egy börtönviselt emberrel
szemben?

Amikor még NB I B-s volt a ZTE. Az akkori nagy rivális, a MÁV
DAC elleni mérkõzésre érkezett Gyõrbe a B-közép.

Böcskey Jenõ… Immár 18 éve halott.

Az a bizonyos munkakönyvi bejegyzés: Szabadságvesztés
miatt munkaviszony szünetel.”
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megfigyelés nyomasztó terhei
rátelepedtek és megfojtották...

– Ciki volt „a Böcskeyvel”
mutatkozni. Mindenki akkor
építette a karrierjét, 20-25 éves
fiatalok voltak, meggondolták
minden lépésüket. Nem tud-
tak mit kezdeni a szituációval...
Volt, aki teljesen elfordult tõle,
volt, aki nem, mert maradt
benne annyi emberség. Na-
gyon bántotta a helyzet. Be-
zárkózott...

– Egyedüli leány voltam, az
én szüleim sem örültek kezdet-
ben ennek a házasságnak. Az
egyénisége, a személyisége
azonban olyan volt, hogy ha-
mar megszerették és elfogad-
ták. Õk az embert nézték. A
családban jókedvû, vidám em-
ber volt, imádott bulizni, szó-
rakozni.

– Igen... Jöttek és a szakmai
sikereiket mesélték. Neki ilyen
nem volt. Õ a munkahelyén
csak megaláztatást kapott. Egy-
szer egy ócska, rozsdás kõmû-
veskanál eltûnt. Kiforgatták
mindenét, biztos, hogy õ lopta
el, mert börtöntöltelék. Akkor
úgy döntöttünk, hogy fel-
mond, otthagyja a céget.

– Azért mindig akadtak se-
gítõk, így szólt valaki, hogy ez
nem jó ötlet, mert a munka-
könyvében ott szerepel, hogy
börtönben volt. Hogy miért, az
nem.

– Igen. Hová vették volna
fel? Talán a Tanácsépítõ Válla-
lathoz? Kõmûvesnek. De még
ez sem biztos. Esetleg culá-
gernek. Akkor már jobb, ha
marad, mert az Állami Építõ-
ipari Vállalatnál azért voltak
jóakarói. S tudták, hogy miért
volt börtönben. S azt is, hogy
mire képes a szakmában.

– Azt hitte a férjed, hogy új
élet kezdõdik, miután kijött a
börtönbõl…

– A házasságában is ilyen
volt?

– Maradtak barátok?

– Hová ment?

– A priuszt vitte volna
magával.

– Kiszabadulása után kö-
vetkezett az „utójáték”: megfi-

gyelték. S természe-
tesen jelentkeznie
kellett rendszere-
sen a rendõrsé-
gen...

– Mint utólag
megtudtam, ez így
volt. Ebbõl akkor
semmit sem érzé-
keltem, egy naiv,
szerelmes, 19 éves
leány voltam. Azt
tudta, hogy megfi-
gyelik, nem volt
meglepetés számá-
ra. Annál nagyobb
pofon volt neki,
hogy a Zala Megyei
Állami Építõipari
Vállalatnál nem kap-
ta vissza a korábbi
állását. Kitették egy
kõmûves brigádba.
Nem az õ közege
volt. Nem is értett
hozzá igazán. Õ a
Dimitrovban épí-
tésztechnikusként végzett. Azt
a sok megaláztatást, amit ott
kapott, nehezen viselte el.

– Jenõ emiatt soha nem
szégyellte magát. Sokkal in-
kább a barátok és az ismerõ-
sök. Nem tudtak mit kezdeni
vele és a helyzettel. Jenõ na-
gyon bízott abban, hogy egy-
szer visszakapja korábbi mun-
kakörét, de ha azt nem, akkor
is elõbbre léphet – mondja az
özvegy. – Esélye sem volt rá,
meg volt bélyegezve. S ebben a
kilátástalannak tûnõ helyzet-
ben fordult ahhoz a „partner-
hez”, amihez nem kellett vol-
na. Ezt könnyen mondhatjuk
kívülrõl, de mi nem az õ hely-
zetében voltunk. Az állandó
megaláztatás, reménytelenség
sodorta abba a helyzetbe. Ezt
otthon nem is igen vettük ész-
re, nem látszott rajta, hiszen a
munkahelyén történt minden.
Itthon legfeljebb egy-két üveg
sört ivott meg. Egy orvosi vizs-
gálat mutatta ki a betegségét.
Azt mondta, csak így tudta
elviselni ezt az állapotot.

– S mi lett a barátokkal?
Korábban elhangzott, hogy
szégyellte magát...

– Térjünk vissza a bírósági
eljáráshoz!

– Jenõ akkor katona volt.
Amikor bevonult a börtönbe,
megszakították szolgálatát. A
közügyektõl való eltiltás letelte
után még le kellett volna töl-
tenie a hátralévõ tizenegy hó-
napot. Szerencsére sikerült el-
intézni, hogy ne vonuljon be
ismét, mert ahogy említettem,
akadtak azért jóakarók. Egész-
ségügyi okokra való hivatko-
zással alkalmatlan lett, de a ka-
tonaadót végig fizette.

– Miután kijött a börtön-
bõl, nem érzett, nem látott
perspektívát?

– Õ valójában azért ka-
pott közel két év börtönt, mert
olyant mondott, énekelt, ami
ma bármikor elhangozhat
akár a rádióban, televízióban
is. „Csonka Magyarország nem
ország, Nagy-Magyarország
mennyország...” Többek kö-
zött ezt is a számlájára írták.

– Egyébként a „Bort, bú-
zát, békességet” kissé átköltve
is elhangzott, s ez nem tetszett
a rendõrségnek. Mert a rend-
õrség értesült mindenrõl, hi-
szen a buszon, a társaságban
voltak spiclik is.

– Említett neveket?

E.E.

– De igen. Reménykedett...
Olyan volt, mint a kisgyermek,
akit a sarokba állítanak, s ami-
kor kijön onnan, azt hiszi, hogy
letöltötte büntetését. Õ nem
ez a kisgyerek volt már akkor,
hanem az az ember, aki kijött a
börtönbõl, s akinek legtöbb-
ször csak keresztbe tettek.

– Ilyeneket énekeltek, meg a
Bort, búzát, békességet... kezdetû
„verset”. De nem csak õk, hanem
még sokan a B-középbõl. A ha-
talom ezt bûncselekménynek
tartotta akkor. Féltek ettõl a fia-
talokból álló, lelkes csapattól.

– Jenõ is beszélt errõl, de
csak sejtései voltak arról, hogy
kik azok.

– Igen.

(Folytatjuk)

Lelkes, szervezett, fiatalokból álló csapat volt a B-közép.

Reménykedett. Olyan volt, mint a kisgyer-
mek, akit a sarokba állítanak, s amikor ki-
jön onnan, azt hiszi, hogy letöltötte bün-
tetését.
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Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

120-160 kg körüli (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.

minõségi hússertések

Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: Hasítva:•

Zalaszentiván
370 Ft/kg 520 Ft/kg

Élve:
Hasítva:

480 Ft/kg
680 Ft/kg

A világra szóló teljesítmé-
nyeivel hírnevet szerzett ma-
gyar hosszútávúszó,

november negyedikétõl
tagja lett az

1963 óta létezõ nemzet-
közi .

Az úszósport maratonistái-
nak legjobbjait elismerõ szer-
vezet (IMSHOF) márciusban
hozta nyilvánosságra, hogy az
idén kiket avatnak az Inter-
national Marathon Swimming
Hall of Fame új tagjaivá, s a
magyar nyíltvízi úszás jelentõs
sikereként Mányokit is jelöl-
ték. A sportem-
bert az amerikai intézmény-
ben ünnepélyes keretek között
iktatták be a halhatatlanoknak
nevezett kiválóságok sorába.

A 43 éves Mányoki Attila –
akit az asztmáját kezelendõ
annak idején orvosi tanácsra
vittek el szülei úszni – az el-
múlt évek csatornaátúszásai-
val, a világ legveszélyesebb vi-
zeinek meghódításával válha-
tott a szûk körû elit tagjává.
Neve egy-egy ausztrál, mace-
dón és brit társáéval együtt
került fel a floridai Fort Lau-
derdale-ben mûködõ múzeum
falára, a másik 248 klasszis
úszóé mellé, akik az elmúlt
bõ fél évszázadban kerültek
oda teljesítményüknek köszön-
hetõen.

Mányoki
Attila

Egyesült Államok-
ban

Hírességek Csarnokának

zalaegerszegi

Mányoki Attila a Hírességek Csarnokában
Los Angelesben iktatták be az egerszegi úszót

Mányoki Attila 2013-ban
átúszta a La Manche-csatornát,
2014-ben, Japánban a világ leg-
nehezebb vizes akadályának
tartott Cugaru-csatorna sem
tudott kifogni rajta, amelyet
minden idõk második legjobb
idejével küzdött le. Tavaly
egyedülálló módon két héten
belül teljesítette az újabb ki-
hívást: a Hawaii-szigetek között
található Molokai-csatorna, majd
a Los Angeleshez közeli Ca-
talina-csatorna átúszását. Ezzel
túljutott az Ocean's Seven el-
nevezésû sorozat négy állomá-
sán. Még az Északi-csatorna, a
Cook-szoros és a Gibraltári-
szoros leküzdése van hátra a
világ hét legnehezebben meg-
hódítható tengeri csatornája
közül.

***
Mányoki Attila közösségi

oldalán üzent hozzátartozói-
nak, barátainak, támogatóinak,
szurkolóinak:

„Kedves Barátaim! Kalifor-
niai idõ szerint pénteken este
Los Angelesben megtörtént a
beiktatási ünnepség. Különle-
ges érzés volt hallgatni Ned
Denison felvezetõ beszédét!
25 évet nehéz ilyenkor meg-
fogalmazni, de rengeteg min-
den pörgött a fejemben. A
rengeteg felkészülés, munka,
lemondás, fáradtság, küzde-

lem, szenvedés, siker, kudarc,
és a szeretteim. Jó érzés volt
látni a körülöttem levõk arcát,
örömét! Kivételesnek éreztem
magam, hogy átélhettem ezt a
pillanatot! Engem szólítottak
az emelvényre, de az elismerés
nem csak nekem szólt! Egyéni
sport, de egyedül mégsem
tudom ezeket a célokat elérni!

Az elmúlt 25 éves hosszú-
távúszó pályám folyamán két
fontos edzõm volt, van. Az
igazi alapot Tóth Csabának kö-
szönhetem. Csaba keze alatt
kaptam meg azt minõségi ala-
pot, melyre a mostani eredmé-

nyeim is épülnek. 2004 óta
egy görög barátom állt mellém
a nehéz idõszakban. Nikos
Gemelosnak tartozom a leg-
nagyobb hálával, mert neki kö-
szönhetõen léptem erre a kü-
lönleges útra! Hiszem és tu-
dom, hogy jobb lettem nagyon
sok tekintetben. Mögöttem pe-
dig még nagyon sokan vagy-
tok! Zalaegerszeg, a támoga-
tóim, akiktõl a hátteret kapom
meg, illetve a szeretteimtõl,
akiktõl a fontos és szükséges
nyugalmat tudom meríteni!

Köszönöm, hogy vagytok
nekem és boldog lehetek!”

Elismerték nagyszerû pályafutását.

A Hírességek Csarnokának tagja lett.


