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„Betlehem városában, rongyos istállócskában…”
csaholása kísérte õket útjukon.
Végre egy ház gazdája, látván Mária elõrehaladott állapotát, megkönyörült rajtuk.
Így szólt József mesterhez:
– Gyertek, elvezetlek, benneteket a város szélén lévõ istállómhoz. Ott a barmok melege mellett ellehettek reggelig.
Követték az irgalmas lelkületû gazdát és csakhamar oda
is értek a barlangistállóhoz,
amit éjszakai szállásul kínált

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés, karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!

A szerzõ illusztrációja.
Augusztus római császár
elrendelte, hogy birodalmának
minden országában írják össze
az embereket, mindeneket ott,
ahonnan valók voltak. József,
az ács is felkerekedett fiatal,
várandós feleségével Máriával,
hogy eleget tegyenek a császári parancsolatnak.
Mire Betlehemhez értek,
rájuk borult a dermesztõ éjszaka. A római hivatalnok, aki a
számbavételt intézte, már ré-

gen megtért szállására, vagy
valahol egy jó meleg csapszékben dorbézolt.
József és Mária járták a
városka utcáit. József mindenhová bekopogott, ahonnan világosságot láttak kiszûrõdni.
Ám a betlehemi házak mind
tele voltak már az összeírásra
érkezett rokonokkal, s így õket
mindenütt elutasították. Reményvesztetten kóboroltak a
fagyos utcákon, kutyák ideges

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

16785

nekik. Alighogy elvackoldódtak a szalmán, Máriánál jelentkeztek a szülési fájások, jeléül
annak, hogy itt az óra. A
vajudás nem tartott sokáig.
Joachim és Anna leánya fiúcskát hozott világra, s abban a
percben megjelent az égen
egy vakítóan ragyogó, fényességes csillag, jelezvén, hogy
megszületett a világ megváltója.
F.L.

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

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

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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Közel a fényes éj

feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.
Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötétség, még didereg a lelkünk
a várakozás kínzó óráinak

2016. december 15.
fogságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak
adventi gyertyalángnyi fénynyel, mégis pislákol már a
jelhozó csillag.
Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!
f.l.

A szerzõ illusztrációja.
Ólomszürke lepelbe burkolt napjaink renyhe tempóban fogynak a naptárból.
December van. A fák ágaira
dermedt dér menyasszonyi
csipkeruhát idézõ, csillogó
hamisság csupán. A természet
szüreti lüktetése mostanra
múltidõ lett, az elcsendesedés
idõszakát éli a kinti világ.
Advent van: a várakozás
ideje.
Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuval-

latra, úgy szomjazza a lelkünk
a VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûznénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lelkünkbõl bûneink sötétségét.
Betlehemi pásztorok vagyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen

www.zaev.hu

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!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
havilapban.
en
Telefon: (92) 596-936;
s
s
e
d
r
Hi k !
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

2016. december 15.
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Átadták az elsõt…
A Zala Megyei Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2-16-201600018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése”
elnevezésû nyertes pályázatnak köszönhetõen 10 épületén valósít meg energetikai fejlesztést.
A beruházás keretében – épületenként eltérõen – a határoló szerkezetek hõszigetelése, a
nyílászárók cseréje, világításkorszerûsítés, fûtéskorszerûsítés, valamint napelemes rendszer kiépítése valósul meg.
A megye 4 településén indult energetikai beruházást
sajtónyilvános, projektnyitó eseményen mutatták be október 19én a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg, Göcseji u.
18. szám alatti épületében.

Fontos állomásához érkezett december 9-én a beruházás, hiszen sor került az elsõ
felújított épület átadására. A Zala Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi és Erdõgazdálkodási Fõosztály Zalaegerszeg,
Zrínyi Miklós utca 36. sz. alatti
épületében a homlokzat hõszigetelését, nyílászárók cseréjét,
a világítás és a fûtés korszerûsítését, napelemes rendszer
kiépítését, padlásfödém és magastetõ hõszigetelését végezte
el a kivitelezõ.
Az átadáson dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott hangsúlyozta: Ez az elsõ épület a tíz
közül, amelyik átadásra került.
Összehangolt, precíz munka
volt a jellemzõ, ami remélhetõen a további felújításokat is jellemzi. Bízik abban, hogy a kor-

A megújult épület. Az elsõ a tíz közül…

Szalagátvágás után… Balról Vigh László, dr. Sifter Rózsa és
dr. Pál Attila.
mánytisztviselõk a megújult környezetben is esküjükhöz híven, az eddig tapasztalt magas
színvonalon végzik munkájukat.
Vigh László országgyûlési
képviselõ a felújított hivatal
profiljához kapcsolódóan kiemelte: a magyar, így a zalai
mezõgazdaság is kiváló eredményeket ért el ebben az évben. Hasonló eredményeket,
sok sikert kívánt az ágazat dolgozóinak jövõre is.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke arról be-

szélt, hogy példaértékû a Zala Megyei Kormányhivatal pályázati sikere, amelynek köszönhetõen sorra újulnak meg
a középületek. Ráadásul a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban is jelentõs fejlesztések történnek. Kiemelte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerepét ebben a folyamatban.
Ezt követõen a kivitelezõ
cég képviselõje készre jelentette a felújítást, majd Stróber
László apát-plébános megáldotta az épületet.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

www.zalatajkiado.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Gyermekbetegség '98

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

– Semmi komoly… Csak egy kis Xénia-láza van a
gyereknek.
(1998.01.21.)

Kampányidõk

• 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

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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

– Behoztam Manyikát a Mókus Büfébõl a kampányba,
Fõnök. Õ szimbolizálja majd a beígért bõséget…!
(1998.04.01.)

Szigor

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

– Meg kell bírságolnom, jóember! Hogy képzeli: este tíz
után hangtompító nélkül lövöldözni?!
(1998.04.16.)

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

* 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.

2016. december 15.
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Régi gond oldódott meg a botfai keresztezõdésnél
Egy 5 km-es útszakaszt is felújítottak
út közötti öt kilométeres útszakasz felújítása, további 400
millió forintot pedig a botfai
elágazóban kiépített új körforgalomra fordítottak.
Vigh László országgyûlési képviselõ arra emlékeztetett, hogy

Jobbról Vigh László, Balaicz Zoltán, Gecse Péter alpolgármester és Schlemmer Tamás.
Mintegy másfél milliárd fo- a helyszínen tartott sajtótárint ráfordítással készült el a jékoztatón kifejtette: a zalai
74-es fõút botfai elágazójánál megyeszékhelyen és térségéegy új körforgalmú keresz- ben idén összesen 2,6 milliárd
tezõdés, illetve öt kilométernyi forint értékben indultak útútszakasz felújítása. Balaicz felújítási programok. Ebbõl köZoltán, Zalaegerszeg polgár- zel 1,1 milliárd forintba került
mestere december másodikán a botfai elágazó és a Balatoni

a felújítást a rendkívül nagy
jármûforgalom és a balesetveszély indokolta, naponta ugyanis átlagosan 6200 személy- és
teherautó használja ezt a fõutat.
Schlemmer Tamás, a Magyar Közút Zrt. osztályvezetõje

Számos súlyos és több halálos baleset is történt korábban a
botfai elágazónál.
arról beszélt, hogy az 1970-es
évek elején épült útszakaszon
korábban számos súlyos, nem
egyszer halálos baleset történt,
ezért is döntöttek a botfai
elágazónál körforgalom megépítése mellett. A beruházás
során itt a közvilágítást is kiépítették, illetve a gyalogosoknak járdát alakítottak ki.

Tóth '95
Kft.
Mezõgazdasági
érdekeltségû,
számviteli
és jogi
szolgáltatásokat
nyújtó iroda.
Zalaegerszeg,
Platán sor 18.
Telefon:
(92) 549-831
Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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Amikor egy álom valósággá válik…
Az élelmiszer technológus
mérnök diplomával rendelkezõ nagykanizsai Herbel Ferenc
gyakorlatilag a nulláról indulva építette fel a méhészetét
Csapi közelében. A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához 2012-ben az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázaton keresztül
biztosított támogatást.
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája segítséget
nyújt a vidék térségeinek ahhoz, hogy megfeleljenek a 21.
század számtalan gazdasági,
környezeti és társadalmi kihívásának. A vidékfejlesztési
politikát gyakran nevezik a
közös agrárpolitika második
pillérének. Az úgynevezett
elsõ pillért egészíti ki, amely a
mezõgazdasági termelõknek
nyújtott közvetlen kifizetések
rendszerébõl és a mezõgazdasági piacok szervezését érintõ
intézkedésekbõl áll. A vidékfejlesztési politika több célkitûzése egyszersmind az európai strukturális és beruházási
alapoknak is célkitûzése.
– Négy évvel ezelõtt egy ismerõsöm, akitõl a méhészet
alapjait tanultam, felhívta a
figyelmem, hogy van egy pályázati lehetõség, mellyel saját
gazdaságot lehet létrehozni –
mesélte Herbel Ferenc. – Mindig is szerettem a természetben lenni, így belevágtam. A
pályázat teljes ideje öt naptári

év, mely a kifizetés évében
kezdõdik és ez idõ alatt 2017ig kell a gazdaságot felépíteni
és mûködtetni.
A férfinak megtetszett az
ötlet és a pályázatot pályázatíró segítségével beadta és
még abban az évben elbírálták. Nem volt egyszerû megfelelni a feltételeknek, komoly
vállalásokat kellett tennie. A
céljai érdekében azonban szívesen tett eleget ezeknek. Például fõállású vállalkozást indított, közben pedig azt is
vállalta, hogy a harmadik év
végére eléri a teljes gazdaság
mérete a 250 családot.
– Csak úgy nyerhettem el
a 12 millió forintos vissza
nem térítendõ támogatást,
hogy egy éven belül egy 1000
fõ alatti településre költözöm – mesélte. – A családdal,
Nagybakónakon telepedtünk
le, s ezen túl a megtermelt
mézemmel támogatom a kanizsai református gyülekezet
fiataljait.
A támogatási összeg 90
százalékát egy összegben kapta meg 2013-ban. Ekkor elkezdõdött a gazdaság felépítése.
Csapi közelében vásárolt területet, ahol a méhészet telephelyét alakította ki. Méhcsaládokat, kaptárokat vásárolt és elkezdte készíteni is ezeket.
Majd fejlesztésként nagymértékû állományszaporítást hajtott végre, hogy tudja tartani

Herbel Ferenc gyakorlatilag a nulláról indulva építette fel a
méhészetét.
az arra az évre vállalt üzem- melyeket teljesíteni kell, illetméretet. A következõ évet de- ve amikkel egyáltalán meg lerékba törte az akácvirágzás het nyerni a támogatást lényealatt tomboló Yvett ciklon. A gesen könnyebbek lettek. Ez a
2015-ös év átlagosnak mond- pályázat 2009 óta létezik,
ható méhészeti szempontból, azonban kezdetben a vállaláa gazdaság elérte a vállalt sokban bekövetkezett hiámaximális méretet 260 méh- nyosságokért az MVH (Mezõcsaláddal. Így ebben az évben gazdasági és Vidékfejlesztési
beadhatta a maradék 10 száza- Hivatal) komoly pénzbírságot
lék kifizetésére vonatkozó ké- rótt ki. Ezen viszont már enyrelmet, melyet elbíráltak és hítettek, ami szintén a vállalkifizették.
kozó kedvûeknek kedvez.
– A saját példámból is vilá- Csak ajánlani tudom, hiszen
gosan látszik, hogy ez a pályá- nincs is annál jobb érzés, amizat óriási segítség és kiugrási kor a hõn áhított álom valólehetõség fõleg a falvakban, sággá válik. A jövõ évre is kiírtanyákon élõknek – folytatta ták már és a beadás ideje febHerbel Ferenc. – A feltételek, ruár hónapra várható.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

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

ssen
Hirde k !
nálun

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

2016. december 15.
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nemzetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.
Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat képviselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.
A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizottság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, amelyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.
A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transznacionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének javítása, 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 célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek bevonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat megszólító, speciális igényekhez szabott marketing kommunikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, találkozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.
A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógytényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megismertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs 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.
(Folytatás a 9. oldalon)

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Giliga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).

2016. december 15.
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit
(Folytatás a 8. oldalról)
A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneológiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-specifikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vágyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.
A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nemzetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anyagokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturizmushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szolgáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredményeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kialakítására.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános életkedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magányosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kapcsolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz
Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett
át a Zalavíz Zrt. október 24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pályázat célja
a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a jó gyakorlatok bemutatása
és elismerése.
A pályázatot mikro- és kisvállalkozások, közép- és nagy- A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.
vállalkozások, illetve a köz- rendezvények és üzemlátogaszféra szervezetei számára ír- tások szervezésével, valamint
ták ki. Az értékelésnél fi- a közép-és felsõfokú tanulgyelembe vették azt is, hogy a mányokat folytató fiatalok
felelõsen gondolkodó válla- szakmai gyakorlatát és képzélatoknál a képzés és a szak- sét tesszük lehetõvé.
képzés is kiemelt fókuszban
A társaság nagy hangsúlyt
van, ezzel hozzájárul a mun- fektet munkatársainak képzékavállaló tudásának növelé- sére, munka- és egészségvéséhez és ahhoz, hogy a válla- delmére, a munkahelyi léglatnál karrierút álljon elõtte.
kör fejlesztésére. A munkatárA Zalavíz Zrt. pályázatá- si stabilitás jelenti a biztoban azt értékelték, hogy már sítékot arra, hogy a jövõben
az óvodás kortól részt vesz- is a társaságra háruló feladanek a gyermekek szemlélet- tokat sikeresen megvalósítformálásában, Víz Világnap-i sák. (x)

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Volt egyszer egy B-közép... (4.)
– avagy ki volt a besúgó?
Nem gondoltam volna, hogy
ennyire felkorbácsolja az érzelmeket a ZTE egykori
B-közepének története. Újabb levelet
kaptunk.
Ezúttal
Böcskey Jenõ özvegye jelentkezett.
(Böcskey Jenõ 1998ban meghalt – a
szerk.) A vele készített interjú következõ epizódjával folytatjuk sorozatunkat.
– Kiket említett a férjed besúgóként?
– Neveket nem Böcskey Jenõnek nem volt befolyásos
mondok, mert még pártfogója.
nem lehet száz százalékosan
– Késõbb sokáig Északbizonyítani. Talán egyszer Amerikában élt...
ezekbe az iratokba is bele
– Ezt nem tudom.
lehet majd tekinteni. Meggyõ– S szóba került másnak a
zõdése szerint az egyik jelentõ neve is?
egy belvárosi férfi volt. Már
– Az apósom egy érdekes
nem él, így nem lenne célsze- nevet is említett, a B-közép
rû nevet említeni. Sok zûrös egyik vezéréét. Most már tényügye volt, gondolom nem volt leg nagyon kíváncsi vagyok
nehéz a beépítése.
arra, hogy kik voltak a spiclik.

Talán van lehetõség arra, hogy
belenézzek a korabeli jegyzõkönyvekbe. Akit megfigyeltek,
az kikérheti. A férjem már nem
él, de engem is figyeltek miatta. Esetleg megpróbálkozhatom azzal, hogy megismerjem
ezeket az iratokat.
Szabó Tibor, vagyis Tike
volt az elsõrendû vádlott...
– Õt kimentették, neki befolyásosabb pártfogói voltak.
– A városi rendõrkapitányságon viszont agyba-fõbe
verték...
– Az elsõfokú tárgyaláson
többen felfüggesztett szabadságvesztést kaptak, de nem
hagyták abba. Nem gondoltak
arra, hogy ez nem egyszerû
balhé, hanem politikai ügy,
úgymond a rendszer elleni

zendülés. A másodfokú tárgyalás elõtt a legtöbbjük szülõje elkövetett mindent, hogy
mentse a gyermekét. Én sem
tettem volna mást.
– A Jenõ esetében is így volt?
– Õ nem mondta meg az
édesapjának. A szakmában Jenõ édesapját úgy hívták, hogy
a vén reakciós. Szókimondó,
egyenes ember volt. A munkahelyén sok felkapaszkodott
pártkáderrel dolgozott együtt,
s bizony mindenkinek megmondta, hogy kinek a hátsó
részét fényesítve jutott odáig.
Éppen ezért nem szerették. S a
Jenõ talán ezért nem szólt az
édesapjának. Még a másodfokú tárgyalás elõtt sem. Pedig
ha szólnak neki, az apósom
minden követ megmozdít. Sze-

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

Politikai ügy lett a B-közép létezése…
rintem ki is tudta volna menteni. Úgy, mint a többieket
kimentették. Mert Jenõ bácsitól azért tartottak is.
– De nem mondták meg
neki, hogy bajban van a fia...
– Nem. A férjemnek nem
volt pártfogója, a többieknek
igen. S ez meg is látszott a
másodfokú ítéleten.
– Hogyan viselte Jenõ a
megaláztatást?
– Nem sokat beszélt otthon. Amikor láttam, hogy nagyon maga alatt van, próbáltam vele beszélni. Kitérõ választ adott. Nekünk végül is jó
életünk volt. Tizenkilenc évesen lettem a felesége, végig kitartottam mellette. Szeretett,
tiszteletben tartott, a gyermekeit imádta.
– A fiúk hogyan emlékeznek az édesapjukra?
– A nagyobbik fiam a mai
napig rajongással szereti az

édesapját. A kisebbik fiú azt az
apát ismerte, aki már sajnos
leépült. A kamasz korára már
ez jutott. Ezt nehezen tudta elfogadni.
– Nehéz volt ez az idõszak?
– Az utolsó öt-hat év igen.
Borzasztó. Kórházból ki és
be... Neki a tüdejében pattant
el az ér, nem a gyomrában...
Ezt a kisebbik fiúnk élte meg
nehezebben.
– Kapott elégtételt egyáltalán Jenõ? Azon túl, hogy a
bíróság 1993-ban megsemmisítette a korábbi ítéletet.
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– A köztársasági elnöktõl,
Göncz Árpádtól kapott egy levelet, amelyben elnézést kért,
hogy ezt el kellett szenvednie.
Ezt a levelet állandóan magával
cipelte. Önigazolásul. Bár nem
engesztelték ki, de önigazolást
kapott.
***
Íme az ítélet, ami a korábbi
büntetést semmissé nyilvánította:
„A Magyar Köztársaság nevében!
A Zalaegerszegi Városi Bíróság Zalaegerszegen 1993. június 30. napján meghozta a
következõ ítéletet:

Böcskey Jenõ elítéltet (aki
Zalaegerszegen 1952. október
8-án született…)
1. A Zalaegerszegi Járásbíróság 1973. február 26. napján
kelt B.III.61/1973/5. számú
1973. február 26. napján jogerõre emelkedett ítéletével nagyobb nyilvánosság elõtt hatóság megsértésének büntette
miatt 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte.
2. A Zalaegerszegi Járásbíróság 1974. március 7-én kelt
3.B.64/1974/5. számú, illetve a
Zala Megyei Bíróság mint másodfokú Bíróság Bf. 106/1974/3.
számú, 1974. április 2. napján
jogerõre emelkedett ítéletével
nagyobb nyilvánosság elõtt
elkövetett izgatás büntette
miatt 1 év 4 hónapi fegyházbüntetésre ítélte.
A fenti két elítélést a Zalaegerszegi Járásbíróság 1974.
április 9. napján kelt 3.B.208/
1974/2. számú, illetve a Zala
Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság Bf. 186/1974/2.
számú 1974. május 3. napján
jogerõre emelkedett ítéletével
összbüntetésbe foglalta és az

összbüntetés tartalmát 1 év és
7 hónapi szabadságvesztésben
állapította meg.
Böcskey Jenõ elítélt az
összbüntetésként kiszabott szabadságvesztést 1974. május 11tõl 1975. december 11. napjáig
töltötte.
A fentiekben írt mindkét
elítélést a bíróság semmissé
nyilvánítja.
A végzés ellen a kézbesítéstõl számított 8 napon belül
fellebbezésnek van helye.
Indoklás:
A bíróság a fenti 1. és 2.
pont alatti alapítéletekben írt
elítélést az 1992. évi XI.
Törvény 1. §. c/ és e/ pontja,
illetve a 3. §. /1/ bekezdés
alapján semmissé nyilvánítja,
mivel a bûncselekmények elkövetése az 1976. évi 8. Törvényerejû rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi
Egyezségokmányában rögzített alapjogok
gyakorlását illetve az abban
foglalt elvek és célok megvalósítását jelentette…”
E.E.
(Folytatjuk)

Ügyvédi meghatalmazás Böcskey Jenõ büntetõperében.

A B-közép, amelyre felfigyelt az ország.

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

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. január 19-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
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Ha kozmetika, akkor Asbóth…

Beke Barbara az Asbóth iskola eddigi legkiemelkedõbb versenyeredményét érte el.

2016. december 1-3. között rendezték meg Göteborgban az Euroskills nevû versenyt, ahol az európai országok legjobb fiatal szakmunkásai mérik össze tudásukat a
különbözõ szakmákban. Hazánk 14 szakterületen képviseltette magát, a szépségápoló
szakmában a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt érdekelt.
Beke Barbara a 3 napos
versenyen bronzérmet szerzett. Ez kiemelkedõ szakmai
eredménynek számít, hiszen

egy-egy versenyzõ akár öt évig
is készül a megmérettetésre.
Rengeteg szorgalmat, lemondást és kitartást követel versenyzõtõl, felkészítõtõl és a
szponzoroktól egyaránt.
A versenyzõ mellé a szponzor és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara rendel egy
fõszakértõt – jelen esetben
Linhart Ritát, az Asbóth iskola gyakorlatioktatás-vezetõjét, aki a felkészülési folyamatot irányítja, a versenyen a
szakmai zsûri tagjaként is dolgozik, természetesen a saját
versenyzõjét nem értékelve.
Az iskola immáron 2. alkalommal vett részt Euroskills

Minden típusú szivattyú
javítása és értékesítése
Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

Légrádi Ferenc
Pum PR Kft.

Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633

versenyen, 3 alkalommal pedig Worldskills versenyen. Az
idei 3. helyezés volt a legkiemelkedõbb szereplés, de
már 2014-ben Lille-ben is csak
1 ponttal maradt le a magyar
versenyzõ a dobogóról. Szerencsére az idei versenyen
Barbarának sikerült bekerülnie az elsõ háromba.
Ez az Asbóth iskola eddigi
legkiemelkedõbb versenyeredménye, melyhez foghatót a
magyarországi szakképzõ iskolák 99%-a még nem tudhat
magáénak. Nem csak az iskolának és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnak, hanem
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarának, illetve az
egész magyar szakképzésnek
büszkeség és hatalmas elisme-

rés az elért eredmény. Jó lehetõség arra, hogy felhívja a
figyelmet a kiemelt nemzetgazdasági célként kezelt szakképzésfejlesztés ügyére, rávilágítson a szakmai területeken
végzett munkákban rejlõ kiemelkedõ lehetõségekre.
A rendezvény rangját és
fontosságát jelzi, hogy a svéd
miniszterelnök személyesen
nyitotta meg azt. Magyarországot is magas rangú vezetõk
képviselték
a
helyszínen
mind a kamara, mind az NGM
részérõl.
Jó volt magyarnak lenni a
versenyen, a centrum vezetõjeként örülni az ünnepélyes
díjátadáson.
Szabó Károly
fõigazgató

Jó volt magyarnak lenni… Balról Csótár András, Beke Barbara, Linhart Rita, Szabó Károly és Bangó-Rodek Viktória.

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg

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

30

00

00

Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Új üzemeltetõje lesz az Egervári Várkastélynak
felfuttatásig éltette a várat és
hatalmas nyilvánosságot szervezett minden program köré.
Kommunikációs tanácsadónak
kértem fel a várkastély korábbi
sajtófõnökét, Manninger Beátát, aki elfogadta a felkérésem.
Reményeim szerint a következõ esztendõtõl egy olyan lendülettel mûködik majd hazánk
egyik legszebb reneszánsz várkastélya, amely mind a helybeliek, mind az önkormányzat,
mind a szomszédos települések és a tulajdonos állam megelégedésére szolgál – hangsúlyozta Saary Danny.

Új üzemeltetõje lesz Magyarország egyik legszebb várkastélyának.
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere december 9-én sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy 2017. január elsejétõl új üzemeltetõje lesz a magyar állam tulajdonában lévõ,
az önkormányzat által kezelt
reneszánsz várkastélynak.
– Egy viszonylag hosszas tárgyalássorozat után örömmel
jelentem be, hogy 2017-tõl új
üzemeltetõje lesz az Egervári
Várkastélynak. Nagy öröm ez
nekünk, hiszen az újdonság és
a fiatalos lendület, vagyis a
frissítés szükséges minden területen és nincs ez másként a
várkastéllyal kapcsolatban sem.
A kastélyban szervezésre kerülõ Gyerkó Gábor (balról) és Saary Danny a sajtótájékoztatón.
– információim szerint – rengeteg program kizárólagossági
jogát a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület kapja meg,
amely garanciát jelent számunkra a színvonalas és minden korosztályt érintõ események szervezésére – mondta a polgármester.
Az új üzemeltetõ, Saary
Danny az elmúlt több, mint
másfél évtizedben külföldön
dolgozott a vendéglátás, gasztronómia területén.
– Már egy ideje érlelõdik
bennem a gondolat, hogy újra
szülõhazámban telepedjek le
és valami olyan dologba szerettem volna belevágni, amelyben
a külföldön szerzett tapasztalataimat kamatoztathatom. Az is
fontos volt számomra, hogy a
vendéglátás és a gasztronómia
mellett valami plusz is legyen,
mint például a kultúra, a rendezvényszervezés és a hagyományok õrzésének területe.
Több, mint negyedéves tárgyalássorozat elõzte meg azt,
amit Gyerkó Gábor polgármester az imént bejelentett, vagyis, hogy cégem 2017-tõl a
legmagasabb szakmai tudásával igyekszik úgy mûködtetni a
várkastélyt, amivel kihozzuk
belõle a maximumot. Számtalan program várja újra a várkastélyba látogatókat az esküvõi
kiállítástól a már jól megszokott hatalmas gyermeknapi forgatagon át az egyéb kulturális,
zenés programokig már az elsõ esztendõben.
Visszahívtam a várkastélyba
dolgozni egy olyan embert, aki
a felújítástól egészen a korábbi
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Fõzni jó!
Ti is örüljetek…

Készülünk a karácsonyra. Kisgyermekes családoknál ez még több szervezkedést igényel, hiszen nem
mindegy, ki hozza az ajándékot… Amíg Jézuska hozza
az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony
hangulata. Szívesen veszünk
részt ebben a varázslatban,
és talán azok is részt vesznek benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Így volt ezzel Péter és
családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le a gyerekek
elõtt. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította: mi
azért ügyesebbek vagyunk,
még nem buktunk le a
lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy mennie kell. De a feleségének mindig jó megérzései voltak. Ezért elkezdett
gyanakodni. Úgy döntött, ki
kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
itt az õ szülei valamit nagyon ki akarnak deríteni.
Csak nem tudják, hogyan
kérdezzék meg.
Lányuk pár perc után
rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – Amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is úgy örüljetek, ahogy én…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A stadion már NB I-es

A csapat viszont csalódást okozott
A ZTE Aréna felújítási
munkálatai lassan befejezõdnek, az elvégzett munkákkal
kapcsolatban tartott december 9-én a sajtó képviselõivel
bejárást dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetõje, Vigh
László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester és Végh Gábor, a ZTE FC
Zrt. többségi tulajdonosa. A
2002-es stadionrekonstrukciós
program a kormányváltás miatt
félbeszakadt, ennek befejezésére az idén nyílt lehetõség. A
beruházás után a ZTE Aréna
11.200 fõ befogadására lesz alkalmas, UEFA 4. kategóriás besorolást kapott.
Végh Gábor a fejlesztésekrõl elmondta: elsõ körben még
tavaly megépült az utánpótlás
számára egy új klubépület, valamint a Városi Sportcentrumban egy új, nagyméretû mûfüves pálya. A ZTE Aréna centerpályája a 21. század követelményeinek megfelelõen fûtött, alácsövezett, automata
öntözõrendszerrel
ellátott
gyepszõnyeget kapott, melyet
már tavasztól igénybe vehetett
a felnõtt csapat. Teljes felújításra került a ZTE Aréna mögötti mûfüves pálya. Mintegy
20.000 négyzetméteren megépült egy új füves edzõterület,
melyen szabványos pálya is
kialakítható, folyamatban van
a másik edzõpálya új gyepszõnyeggel való telepítése is.
A klubépület eddig szerkezetkész állapotban volt, most
„megtelt” élettel, valamint egy
plusz hozzáépített részt is
kapott, hogy további funkciókat is elláthasson. Helyet ka-

pott itt egy – még berendezésre váró – étterem, egy szurkolói shop, konditerem a felnõtt és utánpótlás csapatok
részére, rehabilitációs terem,
valamint a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ öltözõk, kiszolgáló helyiségek. Az elsõ
emeleten elkészültek a klub
irodái, valamint 22 fõ befogadására alkalmas pihenõszobák, illetve a VIP helyiségek is
a második szinten. A fõépület
elõtt a szakmai résznek és a
VIP vendégeknek zárt parkoló
készült. Elkészültek továbbá a
keleti és nyugati tribün mögötti vizesblokkok, folyamatban van még a nyugati tribün
mögötti büfé kialakítása. Lecserélésre került a teljes hangosító rendszer és az eredményjelzõ tábla is. Az északi
tribün is újjászületett, ülõhelyeket és fedést is kapott, valamint elkészült mögötte a
közlekedõút.
Végh Gábor a további fejlesztésekrõl elmondta, hogy a
mûfüves pálya elõtt készül egy
speciális atlétikai-erõnléti pálya rekortánnal, külön erre a
célra készült több nehézségi
szintet tartalmazó lépcsõsorral. A Zala Plaza mögötti parkoló megújul, a vendégszektor
is új bejáratot kapott, büfé,
külön toalett is természetesen
rendelkezésére áll majd az
idelátogatóknak.
A sajtó képviselõi bejárhatták a teljes épületet, betekinthettek a hazai öltözõbe is.
***
Reméltük, hogy a pénteken
elhangzott jó hírekhez vasárnap a ZTE labdarúgó-csapata is
hozzáteszi azt, amivel megör-

Fotók: Zalatáj
Öt mosonmagyaróvári között egy egerszegi. Esély sem volt.

Végh Gábor fogadja a vendégeket. Balról Balaicz Zoltán, Vigh
László, a házigazda és dr. Sifter Rózsa.

Hát ez igencsak hatékony „belsõhármas” Végh Gábor mellett...
vendeztetheti maradék szurkolóit, s legyõzi a Mosonmagyaróvárt. Azt az újoncot,
amelytõl a bajnokság elsõ fordulójában vereséget szenvedett.
Nos, csalódnunk kellett,
mert a vendégek Zalaegerszegen magabiztosabban verték a ZTE-t, mint pályaválasztóként.
El kell gondolkodnunk (s
nem csak nekünk, a csapatnak
szurkolóknak) Csató Sándor
szavain. Az egerszegiek vezetõedzõje a kínos vereség (0-3)
után elismerte, hogy a hiányzó
alapembereket nem sikerült
pótolni, minden tekintetben
jobb volt a Mosonmagyaróvár.
Meg kell találni azokat a játékosokat, akik tavasszal mindent megtesznek a ZTE-ért.
Csató Sándor megjegyezte,
hogy ezúttal több játékosnál az
akarati tényezõkkel is probléma volt.
Hát ez baj. Azért is, mert
köztudott, hogy a jelenlegi
ZTE-ben nem labdazsonglõrök
szerepelnek. S ha már az „akarati tényezõkkel” is gondok
vannak, akkor konzerválódik a
szomorú helyzet. Zalaeger-

szegnek egy középszerû csapata lesz (van) az NB II-ben.
Miközben befejezés elõtt
áll egy olyan stadion építése,
amelyet sok élvonalbeli csapat
is megirigyelhetne…
E.E.

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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Ismét nagy siker volt
1972-ben indult útjára a
viadal, amely 1981-ben, a Városi Sportcsarnok átadásakor
vette fel mai nevét.

Az elmúlt években nagy
népszerûségre tett szert a
Csarnok Kupa teremlabdarúgó-torna, ami idén a napok és

A ZTE és a Videoton öregfiúk csapatának játékosai.

A Csarnok Kupa gyõztese, a Lap-Land együttese.

Sportbarátoknak karácsonyra!
A Zalatáj Kiadó korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.
Íme ajánlataink:
Bajnokcsapat: A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
300 Ft
meg a kiadvány.

a kategóriák számát tekintve is
bõvült.
A legnagyobb mezõny a
felnõttek kategóriájában volt,
37 csapat küzdött az elsõ helyért. A keszthelyi Lap-Land a
döntõben 2-0-ra legyõzte a
Lucullus (Zalaegerszeg) együttesét, így – megvédve tavalyi
elsõségét – idén is elnyerte a
Csarnok Kupát.
A 45 évnél idõsebbek
kategóriájában a zalalövõi
Ostrom Gumiszerviz szerezte meg az elsõ helyet. A 34
év felettieknél a Sárvár
gyõzött.

Két találkozón is láthatta a
közönség a ZTE egykori kiválóságait, s nem is okoztak csalódást: a Rába ETO öregfiúkat
7-1-re, a Videotont 6-4-re
verték.
Zalaegerszeg és Marosvásárhely 20 éves testvérvárosi
kapcsolata apropóján a két
város önkormányzati hivatalainak dolgozóiból álló csapatok
is megmérkõztek. A találkozó
4-2-es hazai sikerrel zárult.
Az idei – immár 4 napos –
Csarnok Kupa nagy sikert aratott a játékosok és a szurkolók
körében is.

Megkoronázva: A könyv a ZTE 2002-ben bajnokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
1 000 Ft
idézi fel.
ZTE-mozaikok: Emlékezés az elõdökre. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé800 Ft
keznek a sikerekre.
A nagy csapat I-II.: A ZTE férfi kosárlabda-csapatának elsõ és második bajnoki címére emlé800 Ft
kezünk.
A nagy csapat - 10 év múlva: Hogyan emlékeznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté800 Ft
vel az aranyéremre?

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:
Farkas László kötete a rendszerváltásnak nevezett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.
1 000 Ft
Égi per: „A huszadik század drámája” – írták róla Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelenhetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.
800 Ft
Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com.
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.
Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!

Madár Gábor, a ZTE egykori kiváló játékosa és vezetõedzõje
díjat ad át.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Ajándékozzon élményt!
Wellness vagy fitness?
Bérlet vagy csak néhány alkalom?
Ön és a pénztárcája dönt!
Ajándékutalványaink személyre szabottak!

ARANY BÁRÁNY HOTEL***
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.

Tel.: +36 92 550 040 • Fax: +36 92 550 041
Web: www.aranybarany.hu

2016. december 15.

GUMISZERVIZ
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.
Tel.: 92/599-182 • Tel./Fax: 92/599-183
Mobil: 06 30/235-2482
E-mail: karmacsigumi@mobilio.hu

– Gumiköpenyek, alufelnik
kis- és nagykereskedelme
– Gumiszerelés
– Kerékkiegyensúlyozás
– Futómûbeállítás
– Felnijavítás

Ha jól akar járni...

Valamennyi partnerünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi
ügyfelünknek,
partnerünknek
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

ZALAISPA Nonprofit Zrt.
8798 Zalabér 3096/12 hrsz
Lev. cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Tel: 92/695-775
Mobil: 30/997-4435

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

