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Zala kiemelt fejlesztési célpont lett

Okos gyorsforgalmi út és 5G-hálózat egészíti ki a zalaegerszegi tesztpályát
zásán, ami a jármûgyártók, informatikai cégek és más beszállítók javaslatai alapján készül. Hozzátette, hogy nemcsak a Balatonszentgyörgy és
Zalaegerszeg között tervezett
gyorsforgalmi út, hanem az
M7-es autópálya – a kommunikációs elemeinek átalakításával – is része lehet az önvezetõ
jármûvek tesztelésének.
A R76-os az elképzelések
szerint olyan út lesz, amely
többet nyújt majd „az út és az
autó közötti kommunikációnál”. Egyebek mellett az intel-

ligens közvilágítás és forgalomirányító lámpák, a leválasztható sávok és olyan területek is a kísérlet részei lehetnek, ahol például megszûnik az autók és a mûholdak közötti jel, Zalaegerszegen pedig
„világító utak”, innovatív térburkolat egészíti majd ki a
tesztkörnyezetet.
Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelõs államtitkára
ezt azzal egészítette ki, hogy
(Folytatás a 2. oldalon)

A sajtótájékoztató résztvevõi az „okos” autóút térképével.
Májusban teszik le a zalaegerszegi, önvezetõ jármûvek
vizsgálatára is alkalmas jármûipari tesztpálya alapkövét,
amelyhez kapcsolódva Zalaegerszeg és Balatonszentgyörgy között is „okos” autóútként épül meg az R76-os
gyorsforgalmi út – közölte a
tesztpálya kormánybiztosa március 10-én, több tárca államtitkárával közösen tartott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.
Palkovics László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának oktatásért felelõs államtitkára azt mondta: a Zala-

egerszegen mintegy 40 milliárd forintból megvalósuló
jármûipari tesztpálya az egyik
eleme lesz a tervezett „középeurópai tesztzónának”. Ennek
része az M7-es autópálya és Zalaegerszeg között tervezett
R76-os gyorsforgalmi út, amely
„okos” elemekkel kiegészítve
épül meg, illetve a zalai megyeszékhely Smart City, vagyis
okos város programhoz kapcsolódó fejlesztése.
A tesztpálya kormánybiztosa kifejtette: jelenleg is dolgoznak a leendõ R76-os mûszaki tartalmának meghatáro-

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

17788

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Zala kiemelt fejlesztési célpont lett

Okos gyorsforgalmi út és 5G-hálózat egészíti ki a zalaegerszegi tesztpályát
(Folytatás az 1. oldalról)
így Zalaegerszeg lehet az új
generációs távközlési szolgáltatások, az 5G-hálózat elsõ magyarországi helyszíne is.
Az NFM államtitkára úgy fogalmazott: az okos városok programjában Zalaegerszeg meghatározó szereplõ lehet. Egyelõre
keresik azt a várost, ahol az új
generációs távközlési szolgáltatások elsõként kipróbálhatók,
a kormány a szaktárca javaslata
alapján azonban május közepéig, a tesztpálya alapkõletételéig dönteni fog a helyszínrõl.

Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelõs államtitkára arról
beszélt, hogy a kormányzat
szándéka az ipar, azon belül is
a jármûipar, illetve a kutatásfejlesztés további erõsítése. A
mintegy 40 milliárd forintból
megvalósuló
zalaegerszegi
tesztpálya Európában is egyedinek számít, hiszen az elméleti és laboratóriumi próbákat, a gyakorlati helyzetek
szimulálását egyaránt lehetõvé teszi.

Méltó jubileum
Gazdag programsorozattal,
óriási sikerû gálaelõadással ünnepelte fennállásának hatvanadik évfordulóját a külföldön is
elismert Zalai Táncegyüttes. Felvételünk a Hevesi Sán-

dor Színházban rendezett elõadáson készült.
(Az együttes hat évtizedes
történetérõl a késõbbiekben részletesen olvashatnak lapunkban.)
Fotók: Zalatáj

Palkovics László (középen) elmondta, hogy a tesztpálya egyik
eleme lesz a „közép-európai tesztzónának”.
„Zalaegerszeg ezzel felkerül a jármûgyártás világtérképére” – jelentette ki.
A fejlesztés elsõ részeként
a jövõ év tavaszára elkészül az
autonóm jármûvek vizsgálatára alkalmas pálya, a következõ
lépésként pedig – legkésõbb
2018 végére – a nagysebességû tesztelésekre szolgáló, továbbá a különbözõ útviszonyokat és egy intelligens várost
szimuláló terület is készen
lesz. A leendõ felhasználók közül eddig a jármûgyártók
európai szövetségével, illetve
22 céggel írt alá megállapodást a kormány, a partnerek
között jármûipari vállalatok,
alkatrészbeszállítók és telekommunikációs cégek is szerepelnek.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, a tesztpálya miniszteri biztosa közölte: május
19-én teszik le a próbapálya
alapkövét, és a tervek szerint
2017 õszén a leendõ R76-os
gyorsforgalmi út építése is
megkezdõdhet. A 165 milliárd
forintos útépítés révén végre
idõben közelebb kerül Zalaegerszeg a 235 kilométerre

fekvõ fõvároshoz, ami a megyeszékhelyen élõk, az itt mûködõ cégek érdeke is.
Manninger Jenõ, az új
gyorsforgalmi út által érintett
keszthelyi térség országgyûlési
képviselõje szerint a tesztpálya
és az útépítés egész Zala megye, elsõsorban is a keleti
részének fejlõdésére lesz nagy
hatással. A sármelléki nemzetközi repülõteret is érintõ intelligens gyorsforgalmi út és a
további informatikai programok révén Zala kiemelt fejlesztési célpont lett, és ezáltal
bekerülhet az igazán fejlett
térségek közé.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kijelentette: a város szempontjából stratégiai kérdés az R76-os. A
végsõ, Pacsát és Sármelléket is
bekapcsoló nyomvonalat hét
változat közül, a legolcsóbbként és egyben a legészszerûbbként választották ki, elkészültével nemcsak a jármûipari tesztpályát, de a tervezett
nemzetközi logisztikai központot és kamionterminált is szolgálja majd Zalaegerszegen.
Forrás: MTI

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Átadták a másodikat
Megújult a „földhivatal”
A
KEHOP-5.2.2-16-201600018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû pályázatban befejezõdött a kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Fõosztályának, valamint a Zalaegerszegi Járási
Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fõosztály Földhivatali Osztályának helyet adó
épület (Zalaegerszeg, Mártírok
útja 35-39.) felújítása.
A beruházás keretében homlokzati, padlásfödém és magastetõ hõszigetelés, nyílászárócsere, világításkorszerûsítés, fûtéskorszerûsítés, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg.
A 10 ingatlan felújítását tartalmazó program átadási ünnepségsorozatának elsõ rendezvénye 2016 december 9-én
a Zala Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi és
Erdõgazdálkodási Fõosztály
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós
utca 36. sz. alatti épületénél
volt, ahol a homlokzat hõszigetelését, nyílászárók cseréjét,
a világítás és a fûtés korszerûsítését, napelemes rendszer
kiépítését, padlásfödém és magastetõ hõszigetelését végezte
el a kivitelezõ.
Március kilencedikén a közvélemény által röviden csak

„földhivatalként” emlegetett
épület felújítás utáni átadására
került sor.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott az ünnepségen elmondta, hogy január elsejétõl
a megyei Zöldhatóság is itt kapott helyet, így összesen 63
állami tisztviselõ dolgozik a
felújított épületben. Tavaly
októberben történt a munkaterület átadása, 2017. január 3án a kivitelezõ Ventus Építõ
Kft. már készre is jelentette a
beruházást. A felújítás költsége
117.241 millió forint volt, az
éves mûködtetési költségmegtakarítás 7 millió forint.
Vigh László országgyûlési
képviselõ kiemelte: úgy végzett a kivitelezõ jó munkát,
hogy közben mûködött a hivatal. Megköszönte a dolgozóknak azt a szakszerû munkát, amit a zalai beruházások
elõkészítõ szakaszában végeztek. Konkrétan említette a Zalaegerszegen felépülõ jármûipari tesztpályát, aminek május 19-én teszik le az alapkövét.
Ezt követõen a felújítást
végzõ cég képviselõje készre
jelentette a beruházást, majd
Ocsovai Grácián ferences atya
megáldotta az épületet.
Az ünnepélyes átadás az
ilyenkor szokásos aktussal ért
véget. A nemzeti színû szalagot
dr. Sifter Rózsa, Vigh László,

A megújult „földhivatal” a Mártírok útján.

A szalagátvágás utáni pillanat. Balról Pácsonyi Imre, Vigh
László, dr. Sifter Rózsa és dr. Koczka Csaba.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke és dr.
Koczka Csaba, a Zalaeger-

szegi Járási Hivatal vezetõje
vágta át.
E.E.

Tavasz, reménység, március

sa a forradalom fáklyáját. Akkor Petõfi elõkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni
kezdte új versét, a Nemzeti
dalt. És innentõl kezdve nem
volt megállás. Landerer és
Heckenast uramék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a
hagyomány szerint Landerer
mester sugalmazására – rátette
kezét az egyik masinára: „A
magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a dolog el volt intézve. A Tizenkét
Pont és Petõfi Nemzeti dala
elõzetes cenzúra nélkül kinyomtatott.
A városban futótûzként terjedt a rendkívüli események
híre, és a délutánra, a Nemzeti
Múzeum kertjébe hirdetett
gyûlésre hatalmas tömeg verõdött össze, ezrek skandálták
Petõfi versének refrénjét: „A
magyarok Istenére esküszünk/
Esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!” A szent hevület
csak fokozódott, amikor valaki
kiadta a jelszót: „Fel Budára!
Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S a
sajtóvétségért
bebörtönzött
Táncsics Mihály szabaddá lõn.
Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1948.
F.L.

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.
Kutyának se kellõ, pocsék már jókor reggel ügyvédbojreggelre ébredt azon a napon tárok, firkászok, a radikális
a város. A dermesztõ szél értelmiségi ifjak ültek körül a
ólomszürke felhõket hajszolt nagy márványasztalt és tárgyalaz égen, idõnként eleredt a ták izgatottan a Párizsból,
havasesõ. A Pilvax-kávéház- Bécsbõl és Pozsonyból érkezõ
ban viszont jó meleg volt, ahol híreket.

A levegõ tele volt feszültséggel, Petõfi, Jókai, Vasvári,
Irinyi és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot. Csak a szikra
hiányzott, ami Párizs és Bécs
után Pesten is lángra lobbant-
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8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

– Higgye el atyám, itt az ideje, hogy a rossz vinkó miseborról áttérjen a korszerû energiaitalra!
(1999.02.18.)

A jövõ televíziója(?)

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

– Meg kell szakítanunk a szentmise közvetítését, atyám.
Ide be kell dugnunk egy szárnyasbetét reklámot…
(1999.03.04.)

Itt az idõ!

– Hol vannak azok a boldog idõk, amikor némi robottal,
úrbérrel és tizeddel el lehetett intézni az egészet!
(1999.03.18.)

www.zalatajkiado.hu
* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Áder János: újabb öt év
Újabb öt évre köztársasági
elnökké választotta Áder Jánost az Országgyûlés március
13-án.

A titkos szavazásban 170
képviselõ vett részt, mindannyian érvényesen voksoltak.

„Keskenyúton”
Emlékezés a délvidéki vérengzésre
Zalaegerszegen is látható
volt az a vándorkiállítás, amely
az 1944/45-ös délvidéki vérengzésnek állít emléket.
A „Keskenyúton” címet viselõ tárlat március nyolcadiki
megnyitóján elsõként Velkey
Péter, a megyeszékhelyi önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetõje mondott beszédet, aki családja érintettsége okán (édesapja Délvidéken
volt akkor gimnáziumi tanár)
személyes relikviák segítségével idézte fel ezt a borzalmas
idõszakot.

Ezt követõen Paál István, a
Rákóczi Szövetség zalaegerszegi elnöke, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség vezetõje tartott
megemlékezést. Részletesen
szólt a szomorú eseményekrõl.
Az elõszóban elhangzott viszszatekintést nagyszerûen egészítette ki a kiállított huszonegy tabló, ezek részletes, átfogó korrajzot adtak a Délvidéken történtekrõl.
A kiállítás március tizenötödikével bezárólag volt megtekinthetõ az Art (Ady) mozi
aulájában.

Áder János és felesége a hétfõi választáson.
Áder János, a Fidesz-KDNP
jelöltje 131 szavazatot kapott.
A baloldali ellenzék által támogatott Majtényi László volt
ombudsmanra, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökére 39-en szavaztak.
Áder Jánost a második
fordulóban választotta államfõvé a parlament, miután az elsõ
kör – kétharmados támogatás
híján – eredménytelen volt. A
második szavazáson már csak
az számított, ki kap több
voksot.
A politikus megválasztása
után a páholyban fogadta a
gratulációkat, köztük Orbán
Viktor miniszterelnökét.
Az 1959-ben született Áder
János – volt házelnök, országgyûlési és európai parlamenti
képviselõ – második ciklusát
kezdheti meg a Sándor-palotá-

ban. Újraválasztása május 10tõl hatályos.
Elõször 2012. május 2-án
választotta õt elnökké az Országgyûlés, majd – a rendszerváltás utáni ötödik államfõként
– 2012. május 10-én lépett hivatalba.
Áder János nõs, felesége
Herczegh Anita, négy gyermekük van.
Az Országgyûlés a rendszerváltás óta hetedik alkalommal
választott köztársasági elnököt.
Az alaptörvény szerint a
köztársasági elnök kifejezi a
nemzet egységét, õrködik az
államszervezet demokratikus
mûködése felett, õ a Magyar
Honvédség fõparancsnoka. Az
államfõt a tisztségre legfeljebb
egy alkalommal lehet újraválasztani.
Forrás: MTI

Hirdetésszervezõket
Velkey Péter családi emlékeket is megosztott a hallgatósággal.

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Paál István mondott emlékbeszédet.
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Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central
Europe Program keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.
A jövõbeli terveket illetõen korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttmûködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt jelentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.
A lengyelországi Wroclaw- kifejtett lobbi tevékenység az
ban tartotta soros ülését a európai intézmények és kornapokban a Baltikumot és az mányzati, illetve regionális
Adriai-tengert összekötõ euró- döntéshozók irányába, melyet
pai tranzitút fejlesztése érde- a Zalaegerszegen mûködõ
kében alakult Közép-Európai Stratégiai Központ által kidolKözlekedési Folyosó Korlátolt gozott tanulmányok, SWOT
Felelõsségû Európai Területi elemzések támasztanak alá.
Társulás (KEKF ETT) közgyûlése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.
A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelõként
résztvevõ Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerzõdésének aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjából is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetõség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.
A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fejlõdésének elõmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában mûködõ Stratégiai Központra. A szervezeti egység
fenntartásához a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mûködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
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Ron Werber felbukkant, de nem jön
Terjedelmes interjú jelent
meg a 168 Órában a nagyszülei révén magyar származású Ron Werberrel. Mint ismeretes, az izraeli kampányguru 2002-ben igen aktívan
részt vett az MSZP kampányában. Magyarországon elõször õ
alkalmazta a „földharcos” kampányt: utcára küldte az aktivistákat, hogy gyõzködjék az
embereket, és adatokat gyûjtsenek róluk. A negatív kampány elemei is nála tûntek fel
elõször. Werber 2014-ben is-

mét tanácsokat adott Mesterházy Attila csapatának, de
még szerzõdésének lejárta
elõtt összeveszett a szocialistákkal.
Az interjú végén az újságíró arról faggatja RonWerbert,
hogy szívesen dolgozna-e újra
Magyarországon. Válasza egyértelmû volt: „Sok barátom él
ott, de többé nem fogok Magyarországon dolgozni.”
Valahogy csak megleszünk
Ron Werber nélkül is…
E.E.

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
30

Nem jön kampányolni többet Ron Werber.

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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

00

Fotó: Water Film

00

00

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,
mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Lubics Szilvia
Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a
Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu
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Fogyasztóvédelem…
– avagy másodrangú EU-s polgárok vagyunk
Az év elején mindenki értesülhetett arról, hogy a visegrádi négyek országaiban, így
hazánkban is, a nagyáruházak,
szupermarketek lényegesen silányabb minõségben árulják
portékájukat, mint az unió
gazdagabb országaiban. (Az ár
ugyanaz, esetleg drágább.) A
Cseh Köztársaságból indult
kezdeményezést felkarolták a
V4-ek, és soron következõ ülésük egyik napirendi témájává
tették, sõt Brüsszelben is szóvá
kívánják tenni. Ott viszont
nem nagyon örülnek ennek.
Úgy tûnik, nagyot fordult a
világ. Néhány éve, az „áldásos”
2002-2008-as idõkre, a mára
feledésbe merült Megatradebotrányra utalok. Megatradék
(külföldi tulajok és magyar
cinkosaik) a már lejárt szavatosságú élelmiszereket ipari
méretekben csomagolták és
címkéztek újra, és adták el
friss áruként. Az elkövetõknek
azóta sem görbült a hajuk
szála sem, sõt az ismeretlenség
homálya fedi-óvja becses kilétüket, de a disznóságot felfedezõ és eljárást indító tiszti
orvost rögtön eltávolították az
állásából.
Mibõl adódnak az ilyesféle
esetek? Nem másból, mint
hogy a térség termelõkapacitásának tulajdoni joga, valamint
a kereskedelemmel foglalkozó
egységek többsége átment külföldi tulajdonba. A piacot minden oldalról a külföldiek dominálják, akik pedig sok pénzt
szeretnének keresni. És ennek
két bevált módja van: alacsonyan kell tartani a munkabéreket, és silány termékeket kell
értékesíteni jó áron, valamint a
jó minõséget produkáló helyieket minden eszközzel ki
kell szorítani a pultok közelébõl (kezdeti dömpingáras forgalmazás).
A rendszerváltozás utáni
negyedszázadban az érintett
országok lakói foglyai lettek a
helyzetnek, úgy is mint bérbõl
és fizetésbõl élõk, úgy is mint
hitelfelvevõk, de úgy is mint
fogyasztók. Árnyalatnyi eltérések azonban voltak a V4-országokban, attól függõen, hogy az
aktuális kormányok miként
reagáltak a helyzetre. Nálunk
2010-ig inkább a megfeleléskényszer, az ezzel adekvát jog-

szabályok megalkotása és nem
a sürgetõ igény azok megváltoztatására volt a jellemzõ.
Aztán 2010-tõl bérfronton
robusztus változások kezdõdtek a hazai munkavállalók javára, és mindenki üdvére a
munkaadók, az állam és a
munkavállalókat képviselõ szakszervezetek
egyetértésével.
Hála a józan felismerésnek,
feledésbe merült az évtizedes
trendi mantra, hogy a bérnövekedés automatikusan inflációt okoz. Nem okoz, sõt azóta
bizonyossá vált, hogy erõs motorja a hazai gazdaság növekedésének. Sokkal erõsebb,
mint az agyondicsért exportorientált gazdaságfejlesztés.
A hazai állapotokra jellemzõ, hogy az elõállított GDP
csaknem 90 százaléka (28 ezer
milliárd forint) exportra megy,
és ezt az exportot néhány tucat nagy nyugati cég bonyolítja le, döntõ hányadban egyenként több ezer milliárd forintos értékben, valamint a kezükön fut át az ehhez szükséges
import is. A külföldi tõke valamivel nagyobb arányú behatolása csak Szlovákiában észlelhetõ, fõként a nyugati autóipari cégek miatt. Akár háromnapi leállás e cégekben romokba dönthetné a szlovák GDP-t.
Marad is haszon ezen a hatalmas forgalmon bõven, mert
adó alig terheli e cégek nyereségét, de csökken a társadalombiztosítás fedezetére szolgáló költségrészük is. Sírni tehát ma sincs okuk.
Azt sem tekinteném a vak
véletlen mûvének, hogy a silányáru-botrány éppen most
került felszínre, amikor a V4
országaiban már korábban is,
és szerencsére immár hazánkban is folyamatban van a dinamikus bérfelzárkóztatás. Ezért
a ma is döntõ hányadban külföldi tulajdonban lévõ kereskedelmi hálózatok olyan mértékben éltek a minõségrontás
eszközeivel, hogy azt már nem
lehetett „hivatalos” szó nélkül
tovább tûrni.
Végül is a minõségrontás is
a profit növelésérõl szól, annak egyik ravasz módszere.
Nincs új a nap alatt. A vásárlóközönség ezt régóta érzi, különösen azok, akik a határ közelébõl Ausztriába járnak át

Nem árt megfontolni: válasszuk a helyi termékeket!
dolgozni. Rendszeresen odaát
vásárolnak be, és nemcsak élelmiszert, hanem mást is, mert
azt látják, határozottan jobb a
minõség, és gyakran még olcsóbb is az áru.
Az állampolgárok fogyasztóként történõ védelme ugyanúgy fontos, mint a bérbõl és
fizetésbõl meg nyugdíjból
élõk esetén a reáljövedelmek
karbantartása és emelése. (Nálunk a tõkehozadékból élõk
aránya elhanyagolható, mert
hála a neoliberális sokkprivatizációnak, a társadalmat nagyban „megkímélték” a vállalkozás fáradalmaitól.) Mindkét
minõségünkben, mint munkavállalók és úgy is, mint fogyasztók, egyben választók is vagyunk. Itt az ideje a fogyasztói
minõségek védelmének is, ami
ma még nagyon gyenge lábakon áll.
Való igaz, a fogyasztóvédelem még szerteágazóbb, és bonyolultabb feladat, mint a bérfelzárkóztatás, nagyon sok a
rejtett csapda. Érdemes áttekinteni a legfontosabb fogyasztói területeket. Mindenekelõtt
a pénzügyi termékek fogyasztóit említeném. Hosszú ideig
hivatalosan fel sem fedezték,
hogy itt egyáltalán szerepe
lehet a fogyasztóvédelemnek.
Amit a pénzintézetek az ügyféllel közöltek, az van – és
pont! Sorozatos brókerbotrányok, bankpánikok és végül az
ominózus devizaalapú hitelszédelgésnek kellett bekövetkeznie, hogy erre egyáltalán
hivatalosan is ráeszméljenek.
Itt a legerõsebbek a bástyái
a profitszempontoknak, itt a
legerõsebb a „profit-érdekvédelem” egészen a jog - rend
szabályozásáig és a jogszolgáltatásig. Be van épülve, és még
ma is tartják a frontot. Arról
nem szólhatunk, hogy közben

a pénzügyi szektor magyar tulajdonú hányada pozitív hatást
fejtene ki, inkább az is igazodik a trendhez, és az sem
enged a negyvennyolcból.
(Másutt nem, de nálunk az
adós még akkor is adós maradhat, ha a fedezet tárgyát
már elkótyavetyélték, akkor is
devizahitel a hitel, ha a szerzõdésben errõl egy szó sincs,
és a pénzt az ügyfél forintban
vette fel, devizát soha nem is
látott. Ha kellõen tudatos is
lett volna, az árfolyamcsapdák
kikerülésére esélye ezért sem
lehetett.)
Sajnos, a hazai tulajdonú
kereskedelmi hálózatok közül
is van, amelyik a multik szabályait követi, és a minõségrontás eszközével él. Valójában
a közszolgáltatók esetében várta volna el a polgár a nagy
változást, de csalódott. A közszolgáltatók (víz, gáz, áram)
ugyanis döntõ hányadukban
visszakerültek hazai tulajdonba. Ügyfélkapcsolatok dolgában minden a régi, errõl szigorúan ellenõrzött saját és
ellenõrzött ismerõsök eseteire
hivatkozva vaskos könyvet lehetne írni.
Van tehát teendõ bõven a
fogyasztóvédelem
területén.
Ehhez további elhivatott, nemzeti tulajdonú intézmények
kellenek, kellõ törvényi felhatalmazással, mint a Nébih. Jellemzõ, hogy ma laza feltételekkel kerülhet forgalomba
élelmiszer és a hozzá csatolt
fantáziaelnevezés, a nemzeti
szintû kereskedelmi minõségellenõrzés kimúlt a hajdani
Kermi megszûnésével. Érdemes a témát V4-szinten is napirenden tartani, és összehangolt intézkedésekkel az érdekeinket védeni.
Boros Imre
közgazdász
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Vádemelés az egerszegi gyilkos ellen
Nyereségvágyból elkövetett emberölés az olai városrészben
szekedéseik miatt. A kapcsolat
helyreállítása érdekében a munkanélküli, jövedelemmel nem
rendelkezõ 30 éves férfi mindenáron pénzt akart szerezni.
Június 25-re virradó éjszaka felfeszítette egy zalaegerszegi lakóház bejárati ajtaját,
ahol egyedül élt egy 68 éves
asszony. A férfi kétszer az ágyában alvó nõ fejére sújtott, aki
olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy perceken
belül meghalt.
Az elkövetõ felforgatta az
olai városrészben lévõ lakást,
Fotó: Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
Rablógyilkosság miatt emeltek vádat F. Csaba ellen.
Álmában vert halálra, majd
rabolt ki lakásában egy idõs
asszonyt egy zalaegerszegi férfi, aki ellen rablógyilkosság
miatt emeltek vádat.

A fõügyészség közleménye
szerint a büntetett elõéletû F.
Csabát 2016 júniusában elhagyta az élettársa az állandó vitáik
és a tettlegességig fajuló ve-

hogy értékekhez jusson, és
magához vette az asszony
otthon tartott 90 ezer forintját. A bûncselekmény nyomait úgy próbálta leplezni,
hogy õrölt kávét és vegyszereket szórt szét, majd távozott
a házból.
A jelenleg is elõzetes letartóztatásban lévõ férfi ellen
nyereségvágyból, védekezésre
képtelen személy sérelmére
elkövetett emberölés bûntette
miatt emelt vádat a Zala Megyei Fõügyészség.
Forrás: MTI

Kábítószer a Kápolnahegyen
Február 16-án jelent meg
honlapunkon a cikk, hogy a
Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvõ Kápolnahegy
(korábban Pethõhenyéhez tar-

tozott) egyik pincéjénél (képünkön) házkutatást tartott a
rendõrség.
Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense akkor csak annyit mondott, hogy mivel bûncselekmény gyanúja miatt folyamatban lévõ ügyrõl van szó, további tájékoztatást nem adhatnak.
A napokban érdeklõdtünk
az ügy felõl, s a következõ választ kaptuk levelünkre Sznopek Veronikától:
„A rendõrök 2017. február
15-én házkutatást tartottak Zalaegerszeg, Kápolnahegyi úton
lévõ ingatlanban, ahol kábítószergyanús zöld növényi törmeléket és fehér kristályos
anyagot találtak. A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság kábítószer birtoklása bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást
az ügyben, egy 26 éves zalaegerszegi férfi ellen.”
A részletekre késõbb viszszatérünk. A Kápolnahegyen,
ezen a környéken, az utóbbi
idõben több falopás is történt.
Tudomásunk szerint ezekben az
ügyekben is folyik a vizsgálat.
E.E.
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Volt egyszer egy B-közép... (7.)
– avagy ki volt a besúgó?

Szabó Tibor: – Az elsõ NB I-es szezon utolsó mérkõzésén felejthetetlen volt Szabó Rezsõ alakítása.
Több, mint negyven év elteltével is indulatokat gerjeszt
az egykori ZTE B-közép történetének felelevenítése. Sokan kíváncsiak arra, hogy mi is
történt valójában, miért indult
bírósági eljárás több szurkoló
ellen.
Sorozatunkat azzal kezdtük, hogy megszólaltattuk Szabó Tibort, a B-közép egyik vezérét, aki elmesélte, hogyan is
alakult ki az a szurkolótábor,
amelyik akkoriban felvette a
versenyt a Fradi B-középpel.
Aztán jelentkezett egy hölgy,
aki az egerszegi szurkolótábor
markáns tagjának volt az elsõ
szerelme, majd megkereste

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

Kiismerhetetlenül cselezett Szabó „Remo”.

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

történések felelevenítésében, elhangzottak, utalva arra, hogy
részletesen elmeséli, hogy mi- az MTK színe kék-fehér, akárképpen úszta meg a börtön- csak a rendõrautóé és az izbüntetést. Folytatjuk beszélge- raeli lobogóé.
– Mi lett ezután a B-kötésünket.
– Említetted, hogy a nagy zéppel?
– Minden ment a maga útkedvenced Szabó Rezsõ volt...
– Igen, akit úgy hívtunk, ján, azzal a különbséggel, hogy
hogy királyunk, császárunk, állandó mûsorszámaink lettek
õfelsége I. Szabó Rezsõ. Az el- a nacionalista énekek és versõ NB I-es szezon utolsó mér- sek. S ne tagadjuk: voltak komkõzésén különösen felejthetet- munistaellenes megnyilvánulen volt az alakítása. Az MTK lások is.
– Kezdett elfajulni a dolog?
ellen három gólt szerzett, 4-0– Késõbb antiszemitának
ra vertük meg a fõvárosi
minõsített dalok is elhangzotcsapatot.
– Ünnepelni készült a B- tak, noha semmi bajunk nem
közép egy ilyen csodálatos volt velük. Ezek ilyen kis élszezon után, a hangulatot pe- celõdõ, nem durva dalocskák
dig igencsak emelte a buda- voltak, s miután az MTK ellen
szóltak, ezért zsidóellenes megpesti kék-fehérek legyõzése...
tekintették.
– A mérkõzésen elõtt meg- nyilvánulásnak
kerestem a ZTE vezetõit, történetesen
Vajda Tibor szakosztályelnökkel tárgyaltam.
Megkérdeztem: a mérkõzés
után be lehet menni
a pályára? Igen! –
hangzott a válasz.
Rossz érzésem volt,
ezért amikor a játékosok jöttek ki a mérkõzés elõtt, visszamentem, s újra megkérdeztem: be lehet
menni? Be! – volt ismét a válasz. A rendõrök viszont más tájékoztatást kaptak.
Ezt mi nem tudhattuk természetesen, s
a hármas sípszó
után berohantunk a
pályára ünnepelni a
játékosokat és megszerezni a hõn áhí- A balatonszárszói Véndiófa. Itt a szurkotott mezeket. Én a lók mindig bevárták a csapatot a budaSzabó Rezsõét kap- pesti mérkõzések után.
tam, Rózsa Pista a
Déri Laciét, Bozsa a Prokisch Sokkal konkrétabbak és erõtelKarcsiét, Böcskey Jenõ a Ko- jesebbek voltak a szovjetellecsis Tamásét, a Herpai Laci azt nes megnyilvánulások. Ezeket
hiszem a Gáspár Gyusziét, s ha a nótákat kizárólag a buszon
nem tévedek te pedig a Soós énekeltük, idegenbeli mérkõPistáét.
zésekre utazva. Mondhatnám
– S ekkor történt az a gya- azt is, hogy zárt körben. Valaki,
vagy valakik tehát jelentették
lázatos dolog...
– A békés ünneplést szét- illetékes helyen.
– Nyilvános helyen soha
verte a rendõrség, csak úgy suhogtak a gumibotok. Külö- nem hangzottak el?
nösen egy Mazsola becenevû
– Egyszer igen. Amikor a
rendõr volt elemében, rend- magyar-osztrák
VB-selejtezõ
kívül agresszív módon lépett után a kanizsai barátainkat Bufel. Amikor Szabó Rezsõhöz dapestrõl hazavittük, a moziértem, már elõttem ütötték kertben elõadtuk a teljes reKozári Ottót. A közönség pe- pertoárt. Nagy sikert arattunk...
dig megszólalt: „A Zete csinál– Aztán jött az az emléta a csodát, zöldre festette a kezetes fehérvári mérkõzés…
libát!”, vagy: „Hej libások, libá– A Videoton szurkolói volsok, miért mozog a hálótok? tak akkor reflektorfényben, hiNem mozog az, kilyukadt, szen az MTK elleni meccsen
mert négy dugó beakadt.” De beraktak a pályára egy kékaztán keményebb dolgok is fehér szalagokkal „feldíszített”

libát. Mi már két órával a
meccs elõtt ott voltunk, s elfoglaltuk a helyünket. Nem
mertek reklamálni, mert több
száz egerszegi volt akkor a fehérvári stadionban. A szünetben rendeztek egy szovjet-magyar fegyveres váltófutást,
amelyben szinte az utolsó pillanatig a szovjetek vezettek. Mi
természetesen szurkoltunk a
„testvéri” szovjet csapatnak is,
kórusban kiabáltuk: hazáig
meg se álljatok! Az utolsó métereken a magyarok megelõzték az ellenfelet, s mi odahívtuk õket: „gyertek ide, gyertek
ide!” Elénekeltük a Himnuszt,
de a szovjet katonákról sem
feledkeztünk meg, nekik a
„Nyista búza, nyista kukuruza”
jutott.
– S mi lett ennek a következménye!
– Másnap reggel nyolc órakor már raporton voltam Ujvári Sándornál, a megyei tanács
akkori elnökénél. Azt mondta:
Még egy ilyen eset, s többet
nem mehetnek meccsre!
– Használt a megyei tanács elnökének figyelmeztetése?
– Igen! Kicsit visszafogtuk
magunkat.
– Ezek szerint kezes bárányok lettek a B-közép tagjai?
– Azt azért nem mondanám. Radikális csoport voltunk, lelkesen, tiszta szívvel
szurkoltunk a ZTE-nek. Volt
egy érdekes esetünk, még az
NB I B-ben. 1972 június elején
Dorogon játszottunk. Böcskey
Jenõ szólt, hogy vigyázzak,
mert valaki kiszúrt a nézõtéren. Mint késõbb kiderült, egy
nyomozó felém küldött néhány gyanús kinézetû embert,
hogy kapjanak el. Színlelve a
menekülést, a társaimmal befutottunk a buszba, majd a
visszaútra tartogatott pezsgõkkel és hosszúnyakú borosüvegekkel leszálltunk. A dorogi
nehézfiúk megfordultak, s elfutottak. Biztos vagyok abban,
hogy bele akartak kergetni
bennünket valami balhéba.
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– A B-közép az idegenbeli
mérkõzések után Balatonszárszón mindig bevárta a
csapatot…
– Az elsõ idegenbeli pontszerzés, a csepeli döntetlen
után is ez történt. A szárszói
Véndiófában kellõképpen megünnepeltük az elsõ idegenbeli
pontot. Balatonszárszón járva,
vagy a település nevét hallva
mindig az akkori élmények
jutnak eszembe.
– Térjünk rá a rendõrségi
vizsgálatra!
– Vége lett az elsõ NB I-es
szezonnak. Édesapám az MHSZnél dolgozott, különbözõ légoltalmi feladatok tartoztak
hozzá többek között. A megyei
tanácson volt akkor egy kihelyezett légo parancsnokság K.
õrnagy és Sz. százados vezetésével. Az idegenbeli mérkõzésekre utazva többnyire õk
voltak a buszparancsnokok.
Legelõször õket hallgatták ki,
mégpedig a katonai ügyészségen. Õk édesapámmal munkakapcsolatban voltak, s elmondták neki, hogy a B-közép
volt a téma.
– A B-közép tagjai mikor
kerültek sorra?
– Akár hiszed, akár nem,
nekem nem szóltak a többiek
a kihallgatásokról. Soha nem
kérdeztem senkit. A mostani
cikksorozat kapcsán hallottam
arról, hogy egy idõközben,
1973-ban bevonult katonát az
ország másik részébõl hívták
haza kihallgatásra a rendõrök.
– Említetted, hogy meglehetõsen széles körû vizsgálat
kezdõdött. Te ellened miért
folytattak eljárást?
– Mint késõbb kiderült, ellenem államellenes szervezkedés volt a vád a Fradival fennálló kapcsolat miatt. Ez akkoriban 5-20 évig terjedõ fegyházbüntetést jelentett. Az ügyet
elvették a megyei rendõr-fõkapitányságtól, s a Belügyminisztériumhoz került. Egy
normálisan viselkedõ õrnagy
hallgatott ki Zalaegerszegen, aki hozott magával egy

A ZTE-FTC mérkõzések több szempontból is a figyelem központjába kerültek.
hatalmas, bõrkötésû FTC-albumot.
– Fradi-szurkoló volt?
– Dehogy! Rengeteg fotó
volt az albumban, de meglepetésemre nem is annyira a
fiatalabb szurkolók iránt érdeklõdött, hanem az idõsebb,
jól szituált emberekrõl kérdezett. Arra volt kíváncsi, hogy
kiket ismerek, kikkel tartom a
kapcsolatot. A nyilvántartottak
közül 2-3 szurkolót ismertem,
akikkel a meccseken szoktam
találkozni.
– Mire volt konkrétan kíváncsi az õrnagy?
– Megkérdezte, hogy kikkel
tartom a kapcsolatot, hol találkozom velük. Mondtam, hogy
semmilyen kapcsolat nincs
azon kívül, hogy a ZTE-Fradi
meccseken üdvözöljük egymást,
s ha éppen Pesten játszik a
ZTE egy másik fõvárosi csapat
ellen, akkor kijönnek nekünk
szurkolni. Hozzátettem még,
hogy az elsõ ZTE-FTC találkozó
elõtt, 1973 május hatodikán néhány vezérszurkolójuk nálunk
aludt. Gyakorlatilag ezzel be is
fejezõdött a kihallgatás.
– De a vizsgálat nem zárult le…

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

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. április 20-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
Az egerszegi B-közép fogalom volt az országban.

– A Belügyminisztériumban megszüntették az eljárást
az államellenes szervezkedés
miatt. Visszaadták az ügyet a
megyei rendõr-fõkapitányságra. Itt Böcskey Jenõ és K. Bozsa ellen akartak eljárást folytatni államellenes izgatás miatt.
Miután megtudták, hogy ellenem megszüntették az eljárást
az államellenes szervezkedés
miatt, összeült a megyei pártbizottság vezetése.
– Ennyire komolyan foglalkoztak az üggyel?
– Igen. Szerencsére a pártbizottságon úgy gondolták,
hogy nem kell a városnak, a
megyének ilyen országos politikai botrány. A továbbiakban
a pártbizottság adminisztratív
és igazgatási osztályának felügyelete mellett zajlott a
rendõrségi és az ügyészségi
eljárás. Olyan elhatározással,
hogy ne három ember legyen
a büntetõügyben, mert az
már csoportosan elkövetett
cselekménynek számít. Böcskey Jenõ ellen és ellenem
emeltek vádat államellenes izgatás miatt.
E.E.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu
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„Az igazi szívjátékos”
Emlékezés Prokisch Károlyra
A közelmúltban elhunyt Prokisch Károly,
a ZTE egykori kiváló
labdarúgója.
Egyike volt azoknak, akik Budapestrõl
érkeztek Zalaegerszegre focizni, s vérbeli zalaivá, egerszegivé váltak. Prokisch Károly
csupaszív, lelkes játékával hamar a közönség
kedvence lett. Tagja
volt a ZTE NB II-es
bajnokcsapatának, s az
NB I-be jutott együttesnek. Az elsõ élvonalbeli
szezonban még játszott
az akkor zöld-fehérben A búcsú pillanata. Prokisch Károly
mellett balról Papp Antal csapatkaszereplõ ZTE-ben, azpitány.
tán visszavonult.
A sors azonban úgy akarta, hosszas betegség után elhogy még pályára lépjen. Egy hunyt az egykori kiváló vésérüléshullám miatt nehéz dõjátékos.
Az 1968-as bajnokcsapat
helyzetbe került Szõcs János
vezetõedzõ. A helyzetet Pro- sikerét megörökítõ kiadványkisch Károly oldotta meg: az ból idézzük szavait:
„Az igazi szívjátékos… Így
elsõ hívó szóra visszatért a
védelembe, segítve ezzel csa- jellemezték Prokisch Károlyt,
a ZTE kiváló hátvédjét. Nem
patát.
Ezúttal viszont már nincs volt semmi túlzás ebben a
visszatérés: 76 éves korában, megfogalmazásban.

Az NB I-es ZTE-ben. (Az álló sorban balról a harmadik.)
– Karcsi, mire emlékszik kenység, irigység. Ha én hilegszívesebben ebbõl az idõ- báztam, a másik segített. S fordítva. A szakmai vezetés új
szakból?
– Azt hiszem, hogy az dolgokat honosított meg a
1968-as bajnoki cím a város csapatnál, élveztük a város, a
sporttörténetének egyik leg- megye támogatását. S ott volt
szebb fejezete. Nem csak a szurkolótábor, amely naazért, mert harminc évvel ez- gyon várta a feljutást, az elõelõtt tulajdonképpen elindult relépést. Sikerült. Aztán négy
az a folyamat a város labda- év múlva ismét feljebb léprúgó-sportjában, ami Zalát, tünk egy osztállyal. De ez már
Zalaegerszeget egyre ismer- egy másik történet.”
***
tebbé tette. Azért is, mert az
Prokisch Károlyt Zalaegerakkori csapat a szó szoros értelmében csapat volt. 11 játé- szegen, az újtemetõben kísérkos - 12 barát. Nem számoltam ték utolsó útjára.
Nyugodjék békében!
rosszul, mert Szõcs mestert is
E.E.
ide sorolom. Nem volt félté-

Három a Major-igazság
Két bronzérem a ráadás
san legyõzve lett Európabajnok!
Az Európa-bajnokság utolsó napján a junior futócél lány
vegyes számban ismét gyõzött!
Ezzel a zalai versenyzõ a kontinensviadalt három egyéni
aranyéremmel zárta.
Major Veronika tagja volt a
20+20 lövéses és a vegyes
számban bronzérmes magyar
csapatnak is, akárcsak klubtársa, az ugyancsak keszthelyi
Békevári Lilla is.
Major Veronika nagyszerûen célzott.
Nagyszerûen szerepelt a
március 11-én véget ért maribori légfegyveres Európa-bajnokságon Major Veronika, a
Befag Keszthelyi Erdész Lövészklub versenyzõje.
A futócéllövészetben többszörös korosztályos világ- és
Európa-bajnok sportoló – aki
két éve kezdett el az olimpiai
szereplés érdekében pisztolylyal is lõni – az alapversenyben
380 körrel a harmadik helyen

zárt, s biztosan került be a
nyolcas fináléba. A keszthelyi
tehetség ott is nagyszerûen
versenyzett, s 235,9 körös
eredményével magabiztosan, a
második ukrán Polina Konarievát kilenc tizeddel megelõzve szerezte meg az Európa-bajnoki címet.
A junior futócél lány 20+20
számban a zalai versenyzõ az
arany meccsen az orosz Kseniya Anufrieva-t magabizto-

A harmadik aranyérem megszerzése után.

