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Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Államalapító nagy kirá-
lyunk, kultuszát a
létezõ szocializmus éveiben a
hivatalos kultúrpolitika min-
den eszközzel igyekezett kitö-
rölni az országlakók emléke-
zetébõl. Tiltással, elhallgatás-
sal, a nevéhez kapcsolódó ün-
nepek elsorvasztásával (pl.

) próbál-
ták csökkenteni a keresztény
magyar állam megalapítójának
mai napig elévülhetetlen ér-
demeit.

Szent István

Szent Jobb-körmenet

Szent István, a király…

1983 augusztusában aztán
történt valami, amirõl akkor
még senki, maga ,
a teljhatalmú
kultuszminisztere sem tudta,
hogy milyen lavinát indít el. A
fenti idõben került bemuta-
tásra és

rockoperája, az
a városligeti szán-

kózódombon.
A ma már külön utakat járó

szerzõpáros minden bizonnyal
legjelentõsebb mûve megfog-

Aczél György
kádári éra

Szörényi Levente Bró-
dy János Ist-
ván, a király

ható közelségbe hozta István
király személyét mindazok szá-
mára, akik a Kádár-rendszer
történelemtanításának köszön-
hetõen alig-alig tudtak valamit
államalapítónk múlhatatlan ér-
demeirõl. Szörényi szárnyaló
zenéje, Bródy veretes versei
milliók szívét érintették meg a
rockopera diadalútjának kö-
szönhetõen, s a zenemû alig-
hanem az egyik „klopfoló” volt
a rendszer puhításának folya-
matában.

A rockopera bemutatója
utáni hatodik évben, 1989-ben
bekövetkezett a rendszerváltás,
s vele polgárjogot nyert István
kultuszának újraélesztése is.
Újra ünnepelte õt a hivatalos
Magyarország augusztus 20-án.

Újra szentként tisztelhettük ál-
lamalapítónkat, újraszervezõd-
tek a Szent István-napi kör-
menetek, kijöhetett templomi
óvóhelyérõl a Szent Jobb, újra

nevezték
István uralkodói jelvényét.

Mindazok, akikkel évtize-
deken át inkább csak az alkot-
mányt és az új kenyeret ün-
nepeltették, találkozhattak a
számukra új fogalmakkal. Talál-
kozhattak azzal a szellemiség-
gel, ami néha talán sokak szá-
mára eltúlzott külsõségekben
jelent meg, de demonstratív
módon közvetítette, tette kéz-
zelfoghatóvá azt az örökséget,
amit I. István, Szent István, a
király hagyott ránk.

Szent Koronának

f.l.

2003. júliusában Erdélyben, Csíksomlyón több mint 300 ezren
látták az István, a királyt.
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Színes programkavalkáddal
készül a

augusztus 20-ára,
amikor a hagyományok szerint
nagyrendezvénnyel ünneplik a
múzeumalapítás és a népi gaz-
dálkodás jeles napját.

A szabadtéri kiállítóhely
1968. augusztus 20-án nyi-
totta meg kapuit – emlékezte-
tett a prog-
ramismertetõ sajtótájékozta-
tón. A Göcseji Múzeum igaz-
gató-helyettese jelképesnek ne-
vezte, hogy a falumúzeum nap-
ja az államalapítás és állam-
alapító Szent István ünnepé-
hez, valamint az új kenyérhez
kapcsolódik.

Hozzáfûzte: az új kenyér
ünnepe fontos fordulót jelen-
tett a paraszti gazdálkodásban,
hiszen ezen a napon sütöttek
elõször az új gabonatermésbõl
kenyeret.

A Magyarok kenyere prog-
ram az összetartozást, és egy-
ben a paraszti életet szimbo-
lizálja – emelte ki

zalaegerszegi Göcseji
Falumúzeum

Kostyál László

Süle Kata-

A Göcseji Falumúzeumban szegik meg a Magyarok kenyerét

lin

Süle Katalin

tüskeszentpéteri malomban

, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala megyei elnöke.

Kitért arra is, hogy idén a
gazdálkodók az idõjárás vi-
szontagságai miatt – a téli hek-
tikus idõjárás és a nyári szá-
razság – sokat aggódtak, hogy
milyen lesz az idei búzater-
més. A megyei elnök összeg-
zése szerint – bár a mennyiség
nem érte el a tavalyi rekordot
– évek óta nem termett Zala
megyében ilyen jó minõségû
búza, mint idén. Augusztus
13-án kiváló minõségû búza
érkezett Zalából Nemeshanyba,
az összeöntés helyére: eddig
68 gazda juttatta el adomá-
nyát, több mint 19 tonna búzát
a gyûjtõhelyre – hangsúlyozta

.
Az összeöntött búzából

visszahozott mennyiséget a

õrlik meg, és ebbõl a lisztbõl
sütik meg a Magyarok ke-
nyerét.

A kenyér hagyományos mó-
don, három-négyórás kovásszal

készül és kizárólag természe-
tes alapanyagokat tartalmaz –
errõl már , a
Korona Pékség ügyvezetõje
beszélt. Elmondta, hogy a ko-
vász érlelése után a pékmes-
terek formázzák, gömbölyítik
a három kilogrammos kenye-
reket, a pihentetést, kelesztést
követõen pedig kemencében
sütik ropogósra.

A Magyarok kenyerét au-
gusztus 20-án, a falumúzeum-
ban szegik meg. A kenyérsü-
tés, kóstolás mellett hagyo-

Buzsáky Ferenc

mányõrzõ programokra, gyer-
mekcsoportok bemutatójára is
várják a látogatókat. A gyer-
mekek számára tésztaformázá-
si versenyt hirdetnek, a szépen
formázott cipókat helyben ki
is sütik.

A falumúzeumban lesz íjá-
szat, kézmûves játszóház, fajá-
ték, kirakodó és kézmûves vá-
sár, valamint lehetõség nyílik
lovaglásra és íjászatra is. A prog-
ram mexikói
zenész mûsorával zárul.

Forrás:

Augusto Vazquez

MTI

A falumúzeum napja kapcsolódik Szent István ünnepéhez és
az új kenyérhez.

Fotó: Horváth Lilla ÉvaFotó: Horváth Lilla Éva

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048
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Elindult új felületünk, ahol a szolgálta-
tásban már regisztrált felhasználónk továbbra is elektronikus
úton kaphatja meg számláit, intézheti befizetéseit. A Szám-
ladirekt regisztrációs adatokkal (felhasználónév, jelszó) be
tud jelentkezni, újra regisztrálni nem szükséges. Amennyiben
elfelejtette jelszavát, módjában áll azt megváltoztatni a
bejelentkezési felületen.

A szolgáltatást ingyenes regisztrációt követõen minden,
korábban még nem regisztrált ügyfelünknek is lehetõsége van
igénybe venni.

https://e-ugyfelszolgalat.zalaviz.hu/

Amennyiben van lejárt számlája, a Fizetés gombra kattint-
va azonnal kiegyenlítheti azt. Az összeg Társaságunknál tör-
ténõ lekönyvelésével zárul a feldolgozás folyamata, melyet a
felületen Ön is nyomon követhet.

Felhalmozódott és nagy terhet jelentõ magas összegû
számlák esetén Társaságunk lehetõséget biztosít a részlet-
fizetésre, a feltételek fennállása esetén.

Az e-számla elõnye, hogy kényelmes és gyors, ráadásul a
környezetet is óvja vele.

Ha vállalkozása van, akkor elektronikus számlánkkal
könnyebben rendszerezi az adatokat, automatizálhat funkció-
kat, riportokat készíthet, így üzleti sikerei javára fordíthatja.
Elektronikus számlánk megfelel minden vonatkozó törvényi
elõírásnak.

1. Keresse fel honlapunkat, ahol a szolgáltatásra re-
gisztrálhat

2. A regisztráció megerõsítését követõen kérjen e-számlát
a felületen történõ igényléssel

Kérdése van? Munkatársaink készséggel állnak rendel-
kezésére a e-mail címen valamint a
92/500-390, 500-391 telefonszámokon.

SzámlaDirekt

zalaviz@zalaviz.hu

Váltson e-számlára!

Hogyan igényelhet elektronikus számlát?

Elektronikus számlafelületünk
megújult formában

A jótékony célra befolyt
teljes összeg 5.432.000 forint,
amelybõl a 44 támogató vál-
lalkozás elõzetes felajánlásai
3.040.000 forintot, míg a 64
fõzõcsapat által gyûjtött pénz
1.460.000 forintot jelentett.
Ezek a keretszámok jellemzik a
zalaegerszegi AquaCityben au-
gusztus 12-én megrendezett
évi rendes jótékonysági fõzõ-
napot, amelyen több rekord is
megdõlt.

A rendezvényt immár ti-
zenhatodik alkalommal hozták
tetõ alá a rendezõk, s a befolyt
összegek és a résztvevõk szá-
mát tekintve is minden idõk

*

Több mint 5 millió forint gyûlt össze
Sikeres jótékonysági nap az AquaCityben

legsikeresebb Aquacity-s fõzõ-
napjának tekinthetõ az ese-
mény. A szokásosnál kicsit hû-
vösebb idõ a strandolásnak
ugyan nem kedvezett, viszont
így még nagyobb hangsúlyt
kapott a nemes cél. A hagyo-
mányos rendezvény során
ezúttal két célra gyûjtöttek a
szervezõk: a

medencéjé-
nek felújítására és a

részére. A
fizioterápiás medencében ed-
dig évi 5000 esetet láttak el, a
tervezett korszerûsítés után
közel harmadával növekedhet
az ellátott betegek száma. Az

Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Fiziote-
rápiás Osztálya

Zala Kü-
lönleges Mentõk

utóbbi, 38 fõs mentõszervezet
katasztrófák esetén Zalaeger-
szegen is segítséget nyújthat,
egyébként pedig a világ bár-
mely pontján bevethetõ ku-
tató-mentõ csoportként. A
mostani támogatásból további
képzéseket, felszerelések be-
szerzését tervezik.

Ezen a napon egyébként a
strandolók is jól jártak: A za-
laegerszegi „Egerszeg kártyás”
vendégek 500, míg a vidékrõl
érkezett látogatók 1000 forin-
tért strandolhattak egész nap,
s a csúszdákat is korlátlanul
használhatták. A létesítmény-
ben összesen 2100 vendég for-
dult meg ezen a napon, a
belépõkbõl 932.000 Ft gyûlt
össze.

A fõzõcsapatok által készí-
tett ételeket a zsûri minõsí-
tette, amelyben

, a kórház fõigazga-
tója és , az
Egerszegi Sport és Turizmus
Kft. ügyvezetõje is feladatot

dr. Halász
Gabriella

Bánhegyi Péter

vállalt. Gyõztest nem hirdet-
tek, ám valamennyi étel –
pörköltek, gulyások, palacsin-
ták, paprikás krumpli… – egy-
aránt kitûnõre sikerült, így el-
mondhatjuk, hogy ezúttal is
mindenki nyert. Mint ahogy
azt is közzétehetjük, hogy a
zalai megyeszékhely lakossága
ezúttal is olyan mértékû össze-
fogásról tett tanúságot, amely
példát mutathat mások számá-
ra is. ország-
gyûlési képviselõ és

polgármester minden
fõzõcsapatnak emléklapot ado-
mányozott.

A városban a következõ jó-
tékonysági rendezvényre szep-
tember 2-án, szombaton kerül
sor az

, ahol a vadfõ-
zés keretében a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Onkoló-
giai Osztályának támogatására
gyûjtenek a szervezõk.

Kép és szöveg:

Vigh László
Balaicz

Zoltán

Országos Vadpörkölt és
Bor Fesztiválon

Farsang Lajos

A kilátóból is látható volt a rendezvény nagyságrendje.

Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgár-
mester a mozgássérültek megyei egyesületének is emléklapot
adományozott.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Flamot
Farkas Lászlót.

Zalatáj

(2000.08.10.)

(2000.10.05.)

(2000.10.19.)

Szent István-nap

Pletykapad 2000

Növekvõ gyermekbûnözés

– A Kádár-rendszerben augusztus 20-a is augusztus 20-a
volt…

– Hát aztán azt hallottad-e, Mári, hogy a Fidesz meg kilépett
a Liberális Internacionáléból?!

– Eszébe ne jusson a Makarenkó-i pofon-elmélet, tanár úr!
Fegyvernek látszó tárgy van nálam!

Harmony Wellness és Spa!

Nem csak szállóvendégeknek!

www.aranybarany.hu

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!
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Magyarország versenyké-
pességének javítása érdeké-
ben törvénymódosítás történt
a közelmúltban, és ennek kö-
vetkeztében változás történt
az ivóvíz és szennyvízbeköté-
sekre vonatkozó jogi szabályo-
zásban is. Az elmúlt hetekben
a médiumok többsége foglal-
kozott a július elsején életbe
lépett változásokkal, ugyanak-
kor néhány félreérthetõ meg-
állapítások is történtek. Mit
takar pontosan a jogi szabá-
lyozás és hogyan érinti a fo-
gyasztókat? – errõl kérdeztük

, a
elnök-vezérigazgatóját.

– Teljesen egyetértek a
versenyképesség javításával,
és a szabályozás három fõ vál-
tozásával – kezdte a vezérigaz-
gató. – A vállalkozásokat érinti
az a passzus, mely szerint nem
kell víziközmû-fejlesztési hoz-
zájárulást fizetni, de ez a leg-
feljebb 32 milliméter átmé-
rõjû ivóvíz bekötõvezeték és a
legfeljebb 160 milliméter át-
mérõjû szennyvíz bekötõveze-
ték esetében áll fenn.

Minden érintett fogyasztó
mentesül az igénybejelentés
elbírálásának díja alól, és nem
kérhetnek pénzt a terv- és

Arnhoffer Andrást Zalavíz
Zrt.

Olcsóbb és egyszerûbb lett a víz- és szennyvízbekötés
adategyeztetéséért, valamint a
nyomáspróba díja is megszû-
nik. Ingyenes lesz a vízmé-
rõóra és annak felszerelése. A
törvény világosan megfogal-
mazza, miért nem lehet dí-
jat kérni. Fontos tudni, hogy
a vízóránál csak az új rá-
csatlakozás ingyenes. Az ivó-
víz és szennyvízbekötés a fen-
tieken kívül nem térítés-
mentes!

Szeptember elsejétõl to-
vábbi változások várhatók, ami
a piaci versenyhelyzetet erõ-
síti. Arnhoffer András elmond-
ta: nem lesz monopolhelyzete
az aktuális szolgáltatónak. Jo-
gi és természetes személyes is
lehetnek a kivitelezõk (feljo-
gosított vízszerelõk), akik ki-
építhetik a bekötéseket. Tehát
az igénybejelentõ a víziköz-
mû-szolgáltató helyett választ-
hat jogosultsággal rendelkezõ
szakembert. Ugyanakkor a
szolgáltató köteles az igénybe-
jelentõvel, valamint az általa
megbízott személlyel együtt-
mûködni. Mirõl is van szó
pontosan? A jogszabály sze-
rint „az ivóvíz-bekötõvezeték
kiépítésére, fertõtlenítésére, a
helyszíni szemlére, a nyomás-
próbára, a mûködõképességi
és vízzárósági próbára, a be-
kötési vízmérõ beszerelésére,
továbbá a szennyvíz-bekötõ-
vezeték létesítésére, annak a

már üzemeltetett szennyvíz-
törzshálózatra való bekötésé-
re” a fogyasztó választhat a
nyilvántartásban szereplõ víz-
szerelõk közül.

– Az ivóvíz bekötõ vezeték
rákötését a fõvezetékre az ed-
digi elõírásokhoz hasonlóan
kizárólag a vízi-közmû szol-
gáltató végezheti, e tevékeny-
ségért továbbra is díjat kér. A
Zalavíz Zrt. az eddigi gyakor-
latában is hozzájárult a be-
kötõ vezetékek jogosultsággal
rendelkezõ harmadik fél által
történõ kiépítéséhez. Most
annyi a változás, hogy a feljo-

gosított szerelõ a vízmérõt is
felszerelheti, melyet térítés-
mentesen biztosít a megren-
delõnek – mondta a vezér-
igazgató, hozzátéve: ugyan-
csak piaci versenyhelyzetet te-
remt és a bekötésnél a fo-
gyasztó érdekeit tartja szem
elõtt, hogy a szolgáltatónak
nyolc napja van az átvételre.

A Zalavíz Zrt. elnök-vezér-
igazgatója szerint a feltételek
változtak, olcsóbb és egysze-
rûbb lett a víz-és szennyvíz-
bekötés, de nem ingyenes, ez
legfeljebb néhány elemére vo-
natkozik.

Arnhoffer András: – A feltételek változtak…

• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezõgazdasági

érdekeltségû,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831
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Szeptembertõl a
köz-

ponti telephelyén, egy újon-
nan beszerzett korszerû be-
rendezéssel végzik a tüdõszû-
rést – közölte
az intézmény fõigazgatója szer-
dai sajtótájékoztatóján.

arról
számolt be, hogy eddig a kór-
ház külsõ, városrész-
ben lévõ telephelyén, egy 14
éves, gyakran meghibásodó
géppel végezték a tüdõszûrést.
Az

által biztosí-
tott több mint 33 millió forint-
ból új berendezést vásárolt a
zalaegerszegi intézmény, amely-
nek központi, Zrínyi úti telep-
helyén állították üzembe az új
diagnosztikai eszközt, így szep-
tembertõl már itt fogadják a
pácienseket.

A zalai megyeszékhely kór-
házában az új tüdõröntgengép
beszerzésén kívül az elmúlt
hónapokban a teljes intéz-
ményt kamerarendszerrel lát-
ták el, szigetelték a diagnosz-
tikai épület tetõzetét, továbbá
új liftet állítottak üzembe az I.
belgyógyászati osztálynak és a
fertõzõ osztálynak helyet adó
épületben.

A fõigazgató elmondta:
négy év alatt mintegy 23 millió
forintot takarítanak meg azzal,
hogy a vagyon- és személyi
biztonság növelése érdekében
az eddigi 25 kamera mellé to-
vábbi 84-et szereltek fel a kór-
ház területén, ezzel ugyanis
megspórolják a külsõ õrzõ-
védõ szolgálat biztosításának
költségeit. A tetõszigetelés

Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház

Zalaegerszegen

Dr. Halász Gabriella

pózvai

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

Új tüdõszûrõ berendezés az egerszegi kórházban

költségével együtt 15 millió
forintos beruházást az ÁEEK
pályázati forrásából tudták
megvalósítani, és a fenntar-
tó 28 millió forintos támo-
gatása fedezte az új lift besze-
relését is.

Vigh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje mind-
ehhez hozzátette: a zalaeger-
szegi intézményben az elmúlt
öt-hat évben már több mint
kilencmilliárd forint értékû
beruházás zajlott. Mindez nem-

zetgazdasági szempontból is
fontos, hiszen a kórháznak az a
feladata, hogy a betegek minél
hamarabb visszatérhessenek a
családjukhoz és a munká-
jukhoz.

Forrás: MTI

Balról Vigh László, Halász Gabriella és Limbach Viktor, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ területi igazgatója.

Szeptembertõl a központi telephelyen új géppel végzik a tüdõ-
szûrést Zalaegerszegen.
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Az egészséges étkezés je-
gyében halfogyasztásra buzdí-
tanak bennünket szinte na-
ponta, a kormány 2018. január
elsejétõl 5 százalékra csökken-
ti a halhús ÁFÁ-ját is.

Szeptemberben újra kinyit a halbolt Egerszegen?

Azt hinné az ember, hogy
mindez kedvet csinál a halfo-
gyasztáshoz, s nem csak ün-
nep alkalmával kerül az asz-
talra. Ezzel szemben egészen
mást tapasztal az ember: nem-

rég bezárt a
Deák téren tavaly nyílt halbolt.
Az értesítésen csak a bezárás
dátuma szerepelt, az nem,
hogy mikor lesz újra nyitva. A
kiírás szerint nyári szünetrõl
van szó, de amikor a bezárás
tényét közlõ papíron szereplõ
telefonszámot tárcsáztuk, ez a
hang fogadott: a hívott szám
jelenleg nem kapcsolható.

Próbáltuk egy másik tele-
fonszámon is elérni a

-t, de itt sem jár-
tunk sikerrel. Aztán egy másik
forrásból azt az információt
kaptuk, hogy hosszú nyári
szünet lesz, valószínûleg ki
sem nyit a bolt újra.

A pillanatnyi helyzet sze-
rint a 60 ezres Zalaegerszegen
nincs olyan üzlet, ahol élõ ha-
lat lehetne vásárolni. A Tesco-
ban egykor lehetett, most már
ott sem. Az Interspar esetében
sem különb a helyzet.

Idõközben azt a tippet kap-
tuk, hogy próbálkozzunk a

.-nél, s
valóban: (aki
egyébként zalaegerszegi szár-
mazású) vezérigazgató készsé-
gesen tájékoztatta lapunkat.

Elmondta, hogy a Tógazda-
Trade Kft.-hez a részvénytár-

Zalaegerszegen

Tógaz-
da-Trade Kft.

Tógazda Halászati Zrt
Németh István

saságnak is köze van, így a nyá-
ri szünet alatt változtatásokat
terveznek. Egy olyan termék-
szerkezet kialakításán dolgoz-
nak, ami növeli a feldolgozott
haláruk arányát, de természe-
tesen továbbra is kapható lesz
majd élõ hal. Utalva az egykori
Sütõ utcai halboltra, Németh
István elmondta: ahogy akkor
ott, most itt is tervezik barom-
fihús árusítását, sõt a vadhú-
son is gondolkodnak.

Megemlítettük a vezérigaz-
gatónak, hogy néhány olva-
sónk szóvá tette a magas ára-
kat. Véleménye szerint ebben
szerepet játszik a jelenlegi 27
százalékos ÁFA, de ez 2018.
január elsejétõl csak 5 százalék
lesz. A hal egyébként sehol
sem tartozik az olcsó élelmi-
szerek közé. Ez azzal is ma-
gyarázható, hogy amíg egy
brojler csirke hat hét múlva
boltba kerülhet, a ponty ese-
tében ez akár három év is
lehet.

Németh István arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy egy
átalakított, kibõvített áruszer-
kezettel várhatóan szeptem-
berben újra kinyit Egerszegen
a Deák téri halbolt.

E.E.

Hosszú nyári szünetre lehet számítani?

Átalakított áruszerkezettel várják majd a vevõket, de továbbra
is lesz élõ hal.
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Bizony bácsi és kordéja
A hétköznapi Egerszeg szereplõi voltak (2.)

Bizony bácsi
Zalaegerszeg-

nek

Fiumében

Zala Bú-
torgyárnál

nem akármi-
lyen alakja volt

. Több nyelven beszélt,
ezért sokszor hívták tolmácsol-
ni. Miután született,
az olasz anyanyelve volt. S nem
is felejtette el… Az 1970-es
évek elején olasz mérnökök és
technikusok automata gépso-
rokat szereltek be a

. Az alábbi történe-
tet jól ismerem, hiszen csalá-
dom szinte minden tagja ott
dolgozott.

Bizony bácsi megjelent a
gyárban. Akkor még nem a
mai rendszer mûködött, a por-
tán is könnyebben szót lehe-
tett érteni, mint a mostani biz-
tonsági szolgálatokkal. Szóval
Bizony bácsi egyszer csak ott
állt az olasz szakemberek gyû-
rûjében és anyanyelvén hango-
san elõadta kérését: a kocsijá-
hoz szeretne alkatrészt kérni!
Az olasz mérnökök, techni-
kusok rögtön megkérdezték
tõle: Milyen márkájú a kocsija?

– Uno momento (egy pil-
lanat) – válaszolta Bizony bá-
csi, aztán elrohant. Egy-két
perc múlva pedig megjelent
kétkerekû kordéjával…

Humorosnak tûnhet a fenti
történet, de igaz. Mint ahogy
az is, hogy a buszsofõrök meg-
álltak és elsõbbséget adtak Bi-
zony bácsinak, ha Egerszeg
utcáin trappolt kétkerekû kor-
déjával. A rendõrök is szemet

hunytak, ha nem éppen a
KRESZ elõírásai szerint köz-
lekedett elválaszthatatlan társá-
val a városban.

Bizony bácsi legfiatalabb
gyermeke jelenleg az olaszor-
szági él. 1971-ben
költözött Zalaegerszegrõl Bu-
dapestre, ott nyitott fodrász-
üzletet. 1998
októberében ment férjhez egy
olasz állampolgárhoz, öt hó-
nappal azután, hogy édesapja
1998. áprilisában, 90 évesen
meghalt. Azóta Leccében él, a
házasságukból született két
leány viszont Budapestet vá-
lasztotta.

Mint azt az elõzõ részben
már írtuk, Bizony bácsi egy
Fiumébõl induló nemzetközi
expresszvonat egyik szerelvé-
nye alá kötözve szökött meg
Olaszországból a katonai be-
hívó miatt.

Budapest közelében a vo-
nat összeütközött egy másik
szerelvénnyel, Bizony bácsi
csodával határos módon élte
túl a sok halálos áldozatot kö-
vetelõ tragédiát. A Rókus kór-
házban kezelték, majd nyolc
hónapot töltött az olasz nagy-
követségen. Válaszút elé állí-
tották: vagy visszamegy és har-
col, vagy lemond az olasz
állampolgárságról. Bizony bá-
csi, vagyis az
utóbbit választotta, s felvette a
magyar állampolgárságot.

Leccében

Bizony Piroska

Stefano Bertini

Bizony bácsinak egyébként
16 testvére volt, s õ a legfia-
talabb volt.

Aztán õ is népes családot
alapított Zalaegerszegen.

Bizony bácsi egy másik
leányával, , s annak
férjével Zalaegerszeg andráshi-
dai városrészében beszélget-
tünk. Takaros családi ház, kel-
lemes terasz, gondozott kert.
Van mondanivaló bõven.

– Amint azt húgom, Piros-
ka is mondta, vagyis írta Lec-
cébõl, édesapám súlyos sérü-
lést szenvedett egy vonatba-
lesetnél. Nyolc seb nyomait vi-
selte koponyáján élete végéig.
Kilenc gyermek született édes-
apám és édesanyám házassá-
gából, még valamennyien él-
nek. Többen már nem Zalában
– mondja Erzsébet asszony.

Erzsébettel

Mint ahogy az a testvér
sem, aki õrzi Bizony bácsi tár-
sát, az elmaradhatatlan kéziko-
csit, ami „védjegye” volt. Szom-
bathelyen él Bizony bácsi fia,
az õ garázsában „pihen” szét-
szedve, lezsírozva a járgány.

Stefano Bertini, vagyis Bi-
zony István eredeti szakmáját
tekintve cipész volt. Szerszám-
készletét még ma is õrzi a csa-
lád. Mivel több nyelven be-
szélt, sokszor kérték fel Zala-
egerszegen tolmácsolásra. A
bicikliszerelés sem volt idegen
tõle. Több évig dolgozott –
mint ezt az elõzõ részben írtuk
– a Finommechanikai Vállalat
háztartási gépkölcsönzõ rész-
legénél, aztán a cukrászüzem-
ben, ahonnét triciklin szállí-
totta ki a süteményeket a zala-
egerszegi presszókba.

Épületek, lakások felújítása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Épületek, lépcsõházak takarítása

Asztalos- és lakatosmunkák

•

•

•

•

• Ingatlankezelés

Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása

Hibaelhárítás

Kémény-béléscsövezés

Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

•

•

•

•

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

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

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

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu

A felvétel tökéletesen megõrizte Bizony bácsi karakterét.

A volt Zala Bútorgyár, ahol egykor alkatrészt kért „kocsijához”.
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Ahogyan ritkán látták Bizony bácsit. Ülni nem szeretett…

Az egykori helyõrségi klub területén mûködött a cukrászüzem,
ahonnét Bizony bácsi triciklivel hordta ki a süteményeket a
presszókba.

Bizony bácsi leánya szerint édesapjuk rendet tartott a csa-
ládban.

– Nagyon szép írása volt.
Szigorú, becsületes, jószívû –
így emlékszem rá, aki udvarias
volt mindenkivel – folytatja
Erzsébet. – Nyugdíjba vonulá-
sa után sem adott magának
pihenõt. A rendõrkapitányság
egyik vezetõjének leányánál –
szép asszony volt – segédke-
zett, egy kétajtós szekrényt ho-
zott le az emeletrõl a Jókai
utcában, amikor sérvet kapott.

Erzsébet asszony kárpitos-
ként, a férje asztalosként hosz-
szú ideig dolgozott a Zala
Bútorgyárban. Bizony bácsi
elõszeretettel kereste fel az

üzemet. Egy alkalommal magá-
tól az igazgatótól kért maga-
sított sámlit, mert „olyan ma-
gas a felesége…”

Mint Erzsébet asszony
mondja, édesapját jó kedélyû
embernek ismerte mindenki.
Az alkohollal nem kötött ba-
rátságot, viszont a Pepsi Co-
lának nagy kedvelõje volt.

Hogy gyötörte-e honvágy?
Bizony Erzsébet elmondása
szerint egyszer visszament szü-
lõhazájába, Olaszországba, a
bátyját akarta meglátogatni,
aki elõször nem fogadta. A
rendõrök közbenjárására aztán
létrejött a találkozó. Többet az-
tán nem ment Olaszországba.

Tizenhat testvér, kilenc
gyermek, 7 év orosz hadifog-
ság, 7 nyelven beszélt… Fiu-
mében látta meg a napvilágot
1908 november 20-án, kalan-
dos körülmények között szö-
kött Magyarországra, ahol né-
hány év múlva egy súlyos
vonatbaleset szenvedõ alanya
volt. Már a letakart halottak
között feküdt, amikor magá-
hoz tért. Nyolc helyen sérült
meg a koponyája.

A kör bezárul. Bizony bácsi
egyik leányánál, az Andráshi-
dán élõ Erzsébetnél kezdtük
riportsorozatunkat, s ott is fe-

jezzük be. A háziak kutyája,
most is barátságosan

fogad, a háziasszony és férje
szintén.

– Sokan jelezték, hogy ol-
vasták a Zalatáj honlapján a
riportsorozatot édesapámról –
mondja. – Nem gondoltam vol-
na, hogy ennyien emlékeznek
még most is rá.

– Hát igen... Aki az én apá-
mat nem ismerte, vagy legaláb-
bis nem hallott róla, az nem is

Manó

– Bevallom, engem, a cikk-
sorozat szerzõjét is meglepett,
hogy Bizony bácsit, Bizony Ist-
vánt, vagyis Stefano Bertinit
még mindig ilyen szeretet
övezi Zalaegerszegen...

egerszegi volt. Mi azért más-
képp láttuk a dolgokat, gye-
rekek, mint a kívülállók... Szi-
gorú ember volt.

– Igen. De most már más-
képp értékelem a dolgokat.
Valamennyi gyermeknek szak-
mája lett, tisztességes életet él,
nem lettünk betörõk, bûnö-
zõk. Édesanyánk lágyszívû
asszony volt, most már tudom,
hogy kellett apánk szigora. Õ
rendet tartott a családban.

– A tûzhely melegét édes-
anyánk biztosította. Édes-
apánknak különleges szokásai
voltak. Nem egyszerre adta
oda anyánknak a keresetét,
hanem részletekben. S persze
volt a fusizásból szerzett pénz,
azt is így osztotta be. Kez-
detben a Tejipari Vállalatnál
dolgozott, ahonnét hordta az
írót, így disznókat tartottunk.
Olyan ólat épített, hogy annak
mindenki a csodájára járt.
Amíg nem foglalták el a disz-

– Egy-egy pofon is elcsat-
tant idõnként?

– Olasz vér... Kilenc gyer-
mek felnevelése óriási feladat
volt. Akadtak gondjaik?

nók, mi házi színháznak hasz-
náltuk az ólat.

– Azt nem mondanám, de
voltak gyengéi. Nagyon szeret-
te a narancsos cukrot és a cso-
kival bevont nápolyit. Fizetés-
kor ezekbõl bespájzolt, aztán
apránként osztogatta a gyer-
mekeinek is. Fõleg akkor, ha
jól viselkedtünk. De õ is édes-
szájú volt.

– A bicikliszerelés. De azt
ki kellett várni... Nagyon sze-
rette Bud Spencer filmjeit és
rajongott Mario Lanza opera-
énekesért. Mondani sem kell,
mindkettõ olasz volt.

– Nem mondanám. A ko-
rábban már említett sérv dön-
tötte le a lábáról. Egy kétajtós
szekrényt cipelt le egyedül az
emeletrõl... 1998 február vé-
gén került be a kórházba, áp-
rilis 30-án temettük el... Ki-
lencven éves lett volna…

(Vége)

– Szórta a pénzt?

– Mi volt a kedvenc idõ-
töltése?

– Hosszú ideig beteges-
kedett?

E.E.
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Alig valamivel több, mint
egy éve írtunk az akkor 10
éves egerszegi -rõl,
amely a Dunántúl egyik meg-
határozó épületgépészeti cége.
Most arra voltunk kíváncsiak,
hogy az akkor optimistán
nyilatkozó alapító ügyvezetõ,

hogyan látja a
gazdaság helyzetét, s benne
természetesen saját cégükét.

– Köszönöm jól vagyunk, s
ez annak köszönhetõ, hogy az
építõipar az elmúlt egy évben
felfelé ívelõ pályára állt. A ko-
rábban megalapozott jó hí-
rünknek köszönhetõen verseny-
képes helyzetben vagyunk.

– Komolyan vettük a jelsza-
vunkat, vagyis a jó minõségbõl
nem engedtünk. A régi partne-
rek továbbra is számítanak
ránk, sõt már a munka bõsége
okoz fejtörést. A kapacitásunk
felsõ határát súroljuk. Nem
szeretnénk abba a hibába esni,
hogy túlvállaljuk magunkat,
mert azt a minõség sínylené
meg.

– A szakembergárdánk az
ország különbözõ részein sta-
bil jelenleg, de az utánpótlás-

Kozma Kft.

Kozma Tibor

– Mi volt ez az „alapozó
anyag”?

– Van elég szakember?
Mostanában ez már gond Ma-
gyarországon.

„A minõségbõl nem engedtünk…”
nál már látok gondokat. Az
elmúlt húsz évben a mûszaki
szakemberek képzése terén
voltak hiányosságok, ezt kár
lenne tagadni. A motivációkkal
is akadtak problémák.

– Ez kétségtelen. Ennek na-
gyon örülök, s remélem, hogy
még több fiatal számára lesz
vonzó a mûszaki pálya, s to-
vább nõ a presztízse.

– Mint közismert, ipari
épületgépészettel foglalkozunk,
nagy beruházásoknál dolgo-
zunk országszerte. Egy közeli
munkánk például a szombat-
helyi, 15 milliárdos stadion
építésénél az épületgépészet
kivitelezése. Jelenleg az ország
több pontján dolgoznak szak-
embereink.

– Kedvezõen. Számos beru-
házás zajlik, vagy éppen kez-
dõdik. A legnagyobb probléma
az iparágon belül a szakem-
berek hiánya. Sokan elmentek
külföldre a jobb kereset re-
ményében, de már szállingóz-

– Most már vannak bizta-
tó jelek, ráadásul felfedezték a
spanyolviaszt, a duális szak-
munkásképzést.

– Milyen munkákkal ke-
resik meg mostanában a Koz-
ma Kft.-t?

– Hogy látja a jövõt az
iparágon belül?

Kozma Tibor: – A kapacitásunk felsõ határát súroljuk.

Az ország több pontján dolgoznak a cég szakemberei.

Venyige

Pethõhenye

egy kiscica, talán
kéthónapos lehet. A minap ér-
kezett egyik portá-
jára. A kerítésen keresztül dob-
ták be. Egy turistacsoport járt
arra, a manapság divatos bot
segítségével gyûrték a métere-
ket (a sífutók használnak ha-
sonlót, sítalp nélkül), aztán
landolt a cica – az udvaron.

A Venyige nevet kapta,
mert csak csont, bõr és szõr
volt. S kimerült. Azóta is csak
alszik a nap nagyobb részében.
Idõnként piszkit, többnyire az
alomba. Néha azonban meg-
tréfálja gazdáit.

Venyige a kerítésen át landolt
Egy kiscica vesszõfutása

A kölyökmacskák ilyenkor
általában örökmozgó rossz-
csontok. Venyige nem tartozik
közéjük.

Vajon milyen trauma ér-
hette?

Új gazdáik (ha volt egyálta-
lán gazdája elõtte) mindent el-
követnek azért, hogy Venyigé-
nek szép kölyökkora legyen. S
majd egy gondtalan felnõttkora.

Hétköznapi történet, figye-
lemre sem méltó, hiszen nem
celebekrõl van szó. Csak egy
kölyökmacskáról.

Aki otthonra talált…
(e)

Venyige egyelõre nem a kölyökmacskák szokásos aktivitását
mutatja.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

nak vissza. Hozzánk is vissza-
tért két korábbi kolléga. Én
országos pályán „focizok”, te-
hát látom, hogy szépen emel-

kednek a bérek. De az után-
pótlásról gondoskodnunk kell,
mert különben nagy baj lesz.

E.E.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ünnepélyes keretek között,
virágcsokorral köszöntötték a

hetven-
ötezredik ügyfelét minap. Az
alkalomból tartott sajtótájékoz-
tatón , a

vezetõje
kiemelte, hogy a kormányab-
lak 2014-es megnyitása óta fo-
kozatosan nõtt ügyfeleik száma:

– Második generációs kor-
mányablakunkat már a nyitás
évében 14 ezer ügyfél kereste
fel, akkor tíz fõvel kezdtük el a
munkát. Évrõl évre nõtt a bi-
zalom a szolgáltatásaink iránt,
amit a mai ünnepi alkalom is
mutat, hiszen a hetvenötez-
redik ügyfelünket köszönthet-
jük. Ügyköreink száma is nõtt,
ma már több mint 1500 féle
ügy intézhetõ, kezdeményez-
hetõ, valamint folyamatosan
bõvül az elektronikusan in-
tézhetõ ügyek száma is.

Megtudtuk, hogy a legtöb-
ben személyi igazolvány, lak-
cím ügyekben és gépjármû
igazgatási ügyekben keresték
fel a hivatalt. Egyre inkább
népszerûvé válnak a kiegészítõ
szolgáltatások is, mint például
az ügyfélkapu regisztráció, Er-
zsébet program és egyéb pá-
lyázatokkal kapcsolatos segít-

Lenti Kormányablak

Drávecz Marianna
Zala Megyei Kormányhivatal
Lenti Járási Hivatal

A hetvenötezredik ügyfelet köszöntötték

ségnyújtás. A további fejlesz-
tési lehetõségekrõl a hivatal-
vezetõ elmondta: jelenleg a
helyi kormányablakban a Zala-
egerszeg Járás Nyugdíjbiztosí-
tási Osztály kihelyezett ügy-
félszolgálata is mûködik, to-
vábbá július elsejétõl a NAV
kihelyezett ügyfélszolgálata is
jelen van heti három napon,
ahol az adóhatóság teljes körû
ügyintézésére van lehetõség.

– Továbbra is igyekszünk
megfelelni azoknak az elvárá-
soknak, ami a gyors, egyszerû
és hatékony ügyintézést teszi
lehetõvé – zárta tájékoztatóját
Drávecz Marianna.

Az ünnepi eseményen je-
len volt ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri
biztos is, aki érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a kormányhi-
vatalok kialakítását azért kez-
deményezték, hogy egy he-
lyen, gyorsan tudják a polgá-
rok intézni ügyeiket.

– Az ügyfélközpontúságot
tartottuk szem elõtt, „legyen az
állam az állampolgárért” gon-
dolat jegyében, ami bevált, hi-
szen szívesen, bizalommal for-
dulnak az emberek a kor-
mányablakokhoz, a nagy szak-
tudással rendelkezõ, udvarias
munkatársakhoz.

Vigh László

Lentiben
hetvenötezredik ügyfél-

ként kereste fel a helyi hiva-
talt, éppen Európai Egészség-
biztosítási kártyáját intézte.

– Nagyon meg vagyok elé-
gedve az itt tapasztalt szol-

Máténé Czigány
Ilona

gáltatással, még a nyitva tartás
is ügyfélbarát, hiszen nem kell
a munkahelyrõl elkéretõzni,
akár késõ délután is intéz-
hetjük ügyeinket – tette hozzá
a hetvenötezredik ügyfél.

dj

A hetvenötezredik ügyfelet köszöntik.

Elhelyezték a biztonsági
kerítéseket az egykori

körül, ami azt jelenti,
hogy megkezdõdött az egykor
ízletes konyhájáról közismert
zalaegerszegi vendéglõ felújí-
tása, ami egyben funkció-
váltást is jelent.

Mint arról korábban ír-
tunk, a beruházás során meg-
valósul az épület vízszigete-
lése, valamint az egyes elöre-
gedett, tönkrement tartószer-
kezetek megerõsítése. A nagy
belmagasságra tekintettel acél-
szerkezetes osztószintek ke-
rülnek kialakításra a kedve-
zõbb helykihasználás érdeké-
ben. A mai kor elvárásainak
megfelelõen megújul az épület
teljes gépészeti és villamos
rendszere, különös tekintettel
a speciális informatikai rend-
szerekre. A teljes alapterületen
új burkolatok készülnek, vala-
mint megújulnak a felületkép-

Zóna
Étterem

Zóna a Zóna körül

zések is. A beruházás során
energetikai fejlesztés is meg-
valósul, mely érinti az épület-
határoló szerkezetek szigetelé-
sét, a nyílászárók cseréjét, vi-
lágításkorszerûsítést, fûtéskor-
szerûsítést, valamint a napele-
mes rendszer kiépítését.

A beruházás részeként a
földszinten a

második kor-
mányablakát alakítják ki. A
beruházás közel 300 millió
forint hazai, valamint európai
uniós forrásból valósul meg.

A munkálatok ütemezésé-
rõl folyamatosan tájékoztatják
a lakosságot. Az érintett te-
rületen az építkezés ideje alatt
forgalmi változásra kell szá-
mítani.

A
kéri és köszöni a zala-

egerszegi lakosok és az arra
közlekedõk türelmét a munka-
végzés ideje alatt.

Zalaegerszegi
Járási Hivatal

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

Már kerítés veszi körül az egykori éttermet.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Zalatáj Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nemrég ün-
nepelte 70. szüle-
tésnapját

, minden
idõk egyik legki-
válóbb magyar
kosárlabdázója. A
kerek évforduló
alkalmából fel-
idéztük a vele 22
évvel ezelõtt ké-
szített interjút,
ami kiadónk

címû
kötetében jelent
meg. Ebben össze-
gezte a

töltött
évek tanulságait,
szólt örömökrõl,
bánatokról.

Az újra megje-
lent riport beve-
zetõjében jelez-
tük, hogy 22 év
elteltével ismét

Gellér
Sándor

ZTE-
mozaikok

Zalaeger-
szegen

„Zalaegerszeg visszaadta a kosárlabdába vetett hitemet”
Számvetés Gellér Sándorral (1.)

szembesítjük az akkori idõ-
szakkal Gellér Sándort. Válto-
zott-e látásmódjában valami az
elmúlt több, mint két év-
tizedben?

– Másképp látod az akkori
éveket, vagy a lényeg nem
változott?

– Minden prob-
lémával együtt az
1986-tól 1988-ig
tartó idõszak fe-
lejthetetlen ma-
rad. S még ide
számítom vissza-
térésem három
hónapját is. Az
elsõ évben ugyan
csak az ötödik
helyen végeztünk,
sérülések is súj-
tották a ZTE-t, hi-
szen nem számít-
hattam többek
között Góczán
Gáborra és Bod-
rogi Csabára, a
két irányítóra. Ám
még ennek az
idõszaknak is volt
pozitívuma, hi-
szen be tudtam
építeni a csapat-
ba két fiatalt,
Bencze Tamást és
Gáll Tamást. Ez is
fontos tényezõje
volt annak, hogy
1988-ban kupát
és bajnokságot
nyertünk. Együtt
volt a csapat, cso-
dálatos volt a kö-

zönség, s ez volt az egerszegi
csapatsport történetének addi-
gi legnagyobb sikere. Most
sem tudok másképp emlékez-
ni erre az idõszakra, mint 22
évvel ezelõtt.

– Mit kaptál akkor a csa-
pattól, Zalaegerszegtõl?

– Erre csak úgy tudok vá-
laszolni, ha felidézem az 1986
elõtti éveket. Talán kevesen
tudják, de már játékosként is
készültem a ZTE-hez.

– Ha valaki közel 20 év
után elvágyódik szeretett klub-
jától, annak nyomós oka van. A
Honvédnál megváltozott a
helyzet, a Zalaegerszegen ta-
pasztalt légkör viszont rend-
kívül vonzó volt. Nem éreztem
magam öregnek, hogy leveze-
tésként eljövõk a ZTE-hez, s
majd elbohóckodom. A Hon-
véd gyakorlatilag akkoriban
megfizethetetlen összeget kért
értem, ráadásul olyan szabály
volt életben, hogy megegyezés
hiányában egy év kihagyás várt
volna rám. Úgy érzem, az utol-
só idõszakban méltatlanul bánt
velem a Honvéd, még búcsú-
mérkõzésem sem volt. No, de er-
rõl már nincs értelme beszélni!

– Igen, erre emlékszem!
Sokszor szóba került, hogy
jön a Gellér Sanyi. Mint ahogy
késõbb Dávid Kornélt is össze-
boronálták a ZTE-vel…

– Hátat fordítottál a ko-
sárlabdának…

– A vendéglátóipar követ-
kezett. Jól éreztem magam ab-
ban a közegben, szerintem
sikeres is lettem volna. S ekkor
jött a ZTE vezetõinek megke-
resése. Boldogan mondtam
igent.

– Egerszegi származású ko-
sárlabdázóval igen, hiszen Recs-
ka Lászlónak csapattársa, majd
edzõje is voltam a Honvédnál.
A többiekkel nem volt szo-
rosabb kapcsolatom Szûcs Jó-
zsef és Góczán Gábor kivé-
telével.

– Nem. De a mérkõzések
hangulata megfogott. Mint
késõbb a szurkolók mondták,
a Honvéd kosárlabda-együtte-
sének vendégjátéka azt jelen-
tette, mint amikor az FTC
futballcsapata látogatott Eger-
szegre.

(Folytatjuk)

– Honvéd-játékosként volt-
e szorosabb kapcsolatod a
ZTE-kosárlabdázókkal?

– Leszámítva, hogy a ZTE
elleni mérkõzésekre Zalába
jöttél, jártál korábban Zala-
egerszegen?

E.E.

Nem levezetni akart Zalaegerszegre jönni
játékosként Gellér Sándor.

1980 õszén a Bp. Honvéd 102-92-re legyõzte
az 1979. évi BEK-gyõztest, a Boszna Szara-
jevót. Piros 14-es mezben Recska László,
a háttérben Gellér Sándor (11), szemben
Heinrich Róbert.

Az 1988-as kupagyõzelem után a ZTE csapata.

Fotó: Képes Sport archívFotó: Képes Sport archív

Fotó: Képes Sport archívFotó: Képes Sport archív
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Az augusztus hatodiki idõ-
közi választáson a voksolásra
jogosult 414
polgárból 243-an járultak az
urnákhoz. 240 szavazat volt
érvényes, ebbõl 84-et az eddigi
alpolgármester,

kapott, így õ

babosdöbrétei

Szinayné Csar-
masz Bernadett

Babosdöbréte választott
Szinayné Csarmasz Bernadett a polgármester

irányítja a jövõben a tele-
pülést.

A második legtöbb szavazat
(56) az áprilisban lemondott fa-
luvezetõnek,
jutott, aki újra jelöltette magát.

Mint korábbi cikkeinkben
olvasható volt, 7 (!) polgár-

Kaczor Tamásnak

mesterjelöltre lehetett szavaz-
ni az idõközi választáson Ba-
bosdöbrétén.

Kaczor Tamás korábbi le-
mondásával kapcsolatban fur-
csa hírek keltek szárnyra a
faluban és környékén. Annak
idején lapunknak megnöve-
kedett munkahelyi elfoglaltsá-
gára hivatkozott lépése után
Kaczor Tamás.

Szinayné Csarmasz Berna-
dett – akkor még alpolgár-
mesterként a következõket
mondta:

– Március utolsó napjaiban
a képviselõ-testület tagjaival
átvizsgáltuk a falu számláit, s
olyan pénzügyi tranzakciókra
bukkantunk, amikrõl a testü-
letnek nem volt tudomása. Fel-
jelentést tettem a rendõrsé-
gen, ezt követõen pedig a jegy-
zõ az ügyészségen. Nemrég
kaptunk hivatalos értesítést a
NAV Nyugat-dunántúli Bûn-
ügyi Igazgatóságától, hogy
pénzeszközök jóváhagyott cél-

–

tól eltérõ felhasználásával, je-
lentõs vagyoni hátrányt okozva
elkövetett költségvetési csalás
büntettének gyanúja miatt is-
meretlen tettes ellen folyamat-
ban lévõ büntetõügyhöz újabb
ügyet egyesítenek.

Az új polgármester így nyi-
latkozott terveirõl:

– Úgy érzem, hogy jó az
összhang a képviselõ-testület
tagjaival, a közmunkásokkal és
a falugondnokkal. Fõ tervem
az újavasi településrész fejlesz-
tése, hiszen a csodálatos kör-
nyezetnek köszönhetõen egy-
re nagyobb az érdeklõdés az
ingatlanok iránt, ráadásul Za-
laegerszeg is nagyon közel
van. Nagyobb figyelmet szeret-
nék fordítani a pályázati le-
hetõségekre. Azon kívánok a
jövõben is dolgozni, hogy a
babosdöbrétiek szeressenek itt
élni, jó közösséget alkossanak,
s elégedettek legyenek a falu
érdekében tett szolgálatommal.

E.E

Szinayné Csarmasz Bernadett: – alpolgármesterbõl polgármes-
ter lett.

A megyeszékhely és kör-
nyékének egyik legnagyobb
érdeklõdéssel várt, nagy múlt-
ra visszatekintõ

szentmiséje a
köthetõ.

Itt található ugyanis az ál-
lamalapító királyunk nevét vi-
selõ hegyi kápolna, amely év-
századokon keresztül

község közigazgatási
területéhez tartozott. Néhány
éve aztán Zalaegerszeghez csa-
tolták egy helyi népszavazás
következményeként, ám a hit-
élet irányítása továbbra is a

, illetve a
plébániához tartozik.

Szent István
napi Kápolna-
hegyhez

Pethõ-
henye

nemesapáti zala-
szentiváni

Változik a Szent István napi szentmise idõpontja
Pethõhenye búcsúnapja

augusztus 20-a, kötõdve
Szent István ünnepéhez. Év-
tizedek óta délelõtt 11 óra-
kor kezdõdött a szentmise,
most azonban változik az idõ-
pont.

plébános ar-
ról értesítette lapunkat, hogy
ezúttal augusztus 20-án 15 óra-
kor kezdõdik a szertartás. En-
nek oka, hogy az ünnep most
vasárnapra esik, s neki a két
plébániához tartozó falvakban
is miséznie kell.

Szeghy Csaba a hívek meg-
értését kéri, s a ke-
resztül is arra kéri õket, hogy

Szeghy Csaba

Zalatájon

az eddigi évekhez hasonlóan
most is sokan vegyenek részt a
csodálatos környezetben fekvõ

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

Bor-Épker Kft.

Ezúttal délután lesz az ünnepi szentmise.

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

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

Hónaptól hónapig…
megyei közéleti havilap Ára: Ft190

XXIV. évfolyam
731. szám

2012. augusztus 16.

kápolna kertjében rendezendõ
tábori szentmisén.

(e)
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2017. szeptember 21-én jelenik meg.

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

– A klíma okozta a legna-
gyobb nehézséget – fejtette ki

nagykanizsai
ultra maratonfutó és három-
szoros Spartathlon gyõztes, a
Magyar Becsület Rend kitün-
tetettje a Lenti Balance Hotel-
ben a „Badwater” futás alkal-
mából tartott sajtótájékoz-
tatóján.

– A Halál-völgyében éjszaka
40, nappal közel 50 fokos hõ-
ségben kellett futni. A Neva-
dai-sivatagban további nehéz-
séget okozott a szintemelke-
dés, ugyanis három nagyobb
hegyen – több ezer méteres

Lubics Szilvia

Visszamenne a Halál-völgybe…
Lubics Szilvia Lentiben beszélt emlékezetes futásáról

szintkülönbség – kellett átküz-
deni magunkat. Európai em-
ber számára – ha nem tud si-
vatagi körülmények között fel-
készülni –, ez ugrás az ismeret-
lenbe, nem tudni, hogy mi-
ként reagál a szervezet ilyen
szélsõséges körülményekre. A
felkészülésem jól sikerült, bár
nem voltam sivatagi körülmé-
nyek között, hiszen gondol-
nom kell a családomra, a há-
rom fiamra, praktizálok fogor-
vosként, tehát nagyobb utazás
szóba sem jöhetett. „Európai
szintû” volt a felkészülésem,
szaunában történt futóedzé-

sekkel. Nem voltak helyezés-
beli elképzeléseim, idõtervem,
hiszen nem ismertem a ver-
senyt, mindezek ellenére elsõ
európai befutóként negyedik
helyezést értem el a 95 induló
között. A mezõny harmada
volt hölgy, elõttem csak olyan
futónõk érkeztek be a célba,
akik már többször teljesítették
ezt a versenyt, amerikaiak vol-
tak, hasonló körülmények kö-
zött edzhettek, vagyis tapasz-
taltak voltak. A verseny után
most azt érzem: ha lehetõ-
ségem lenne, újra visszamen-
nék, felhasználnám a több
mint 36 órás futás tapasztala-
tait, akár olyan céllal, hogyan
lehetne még elõbbre végezni –
foglalta össze a kaliforniai
verseny tapasztalatait Lubics
Szilvia.

A sajtótájékoztatón a támo-
gatók képviseletében jelen
volt a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke, aki el-
mondta: nagy elismerés illet
egy olyan sportteljesítményt,
ami folyamatosan az emberi
teljesítõképesség határait fe-
szegeti.

dr. Pál Attila,

– Egy szerény emberrõl be-
szélünk, aki napi teendõi, csa-
ládja mellett ûzi ezt a sportot.
Ehhez próbáltunk Zala Megye
Díszpolgárának segíteni ab-
ban, hogy fennmaradjon ez az
élmény, megörökíthetõ legyen
ez a teljesítmény, amely ké-
sõbb – várhatóan õsszel bemu-
tatásra kerülhet – mondta az
elnök.

Kiderült, hogy a felkészü-
lés alatt nemigen akadt olyan
filmfelvétel, amely bemutatna
ilyen, vagy hasonló versenyt,
így a majdani film egyedül-
álló lehet az érdeklõdõk
számára.

A sajtótájékoztatón
szállodaigazgató el-

mondta: 2016. õsze óta mû-
ködnek együtt Lubics Szilviá-
val, aki a szálloda „arca”. Mos-
tani teljesítménye mérföldkõ-
nek is tekinthetõ az együtt-
mûködésben. Az októberre
tervezett futó- és jógatáborban
a kiváló sportember átadhatja
szemléletmódját a helyi szálló
és környezete adottságait ki-
használva.

Kárpá-
ti Zoltán

dj

A lenti sajtótájékoztatón… Balról dr. Pál Attila, Lubics Szilvia
és Kárpáti Zoltán.

megyei közéleti havilap

Ha elolvasta, adja tovább!



16 2017. augusztus 17.Zalatáj

Baji Balázs

londoni
atlétikai világbajnokságon

bronzérme
kapcsán az újságírók már el-
koptatták a jelzõket, nem sze-
retnék ismétlésekbe bocsát-
kozni.

A történet ismert: a 28 éves
békéscsabai atléta a

harmadik helyen végzett a 110
méteres gátfutásban, megsze-
rezve ezzel az elsõ érmet
sprintszámban a világbajnok-
ságok történetében Magyaror-
szágnak.

Az atlétikával foglalkozó
szakemberek nyilván elemzik
majd Baji Balázs csodálatos
teljesítményét, pontosan ana-
lizálják, hogy mennyi volt a láb
és a fej szerepe ebben a nagy-
szerû futásban.

A világ leggyorsabb állatorvosa
Dr. Baji Balázs példamutatása

Nem állok messze laikus-
ként az igazságtól, ha azt mon-
dom, hogy sok múlt a fejtõl.
Baji Balázs ugyanis bebizonyí-
totta, hogy ebben a kímélet-
lenül kemény munkát követelõ
sportágban is össze lehet
egyeztetni az edzéseket, a ver-
senyeket a tanulással. A kiváló
atléta ugyanis ez év február-
jában vette át diplomáját az

, május-
tól pedig állatorvosként prak-
tizál. „Mellesleg”

is rendelkezik, amit
2013-ban kapott meg. Példa
lehet tehát a fiatalok számára
Baji Balázs pályafutása, men-
talitása.

Talán még emlékeznek ar-
ra, hogy volt az labdarúgó-

Állatorvosi Egyetemen

Magyar Fair
Play díjjal

FTC

csapatának egy tehetséges já-
tékosa: hív-
ták. Azért a múlt idõ, mert ma
már dr. Koch Róbert a teljes
neve. Állatorvos lett. Igaz,
válaszút elé állították: vagy
foci, vagy egyetem? Õ az egye-
temet választotta. Jól döntött a
magyar labdarúgás állapotát
tekintve.

Dr. Baji Balázs nem állt
ilyen válaszút elõtt. Sem az õt
körülvevõ közeg nem kény-
szerítette döntésre, de ön-
maga sem bizonytalanodott
el. S hogy ezt helyesen tette,
arra a londoni világbajnok-
ság sporttörténeti jelentõ-
ségû bronzérme adta meg a
választ.

Koch Róbertnek

E.E.

Baji Balázs és a gyõztes Omar McLeod.

Dr. Baji Balázs és felesége, Szikszai Johanna.

Fotó: AFPFotó: AFP

Fotó: Herczeg ZoltánFotó: Herczeg Zoltán

Egy adózó bejelentése sze-
rint valaki a

nevében telefo-
nál és bankszámla-adatokat
kér. A telefonban egy udvarias
hang közli az ügyféllel, hogy
túlfizetése van az adóhiva-
talnál, de ezt csak nevének és
bankszámlaszámának megadá-
sát követõen tudják utalni.

A NAV telefonon soha nem
értesíti ügyfeleit, és soha nem
kér bankszámlaszámot, vagy
egyéb bizalmas adatot! Kérjük,

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Nem a NAV telefonál!
hogy ha valaki ilyet tapasztal,
haladéktalanul tegyen bejelen-
tést a NAV bármelyik igaz-
gatóságán, ügyfélszolgálatán,
és semmiképpen se adja meg
adatait! Az ebbõl eredõ kelle-
metlenségekért a NAV nem
vállal felelõsséget, mert a hiva-
tal kizárólag ügyfélkapun, pos-
tán, illetve folyószámla-kivo-
naton értesíti az adózókat a
túlfizetésekrõl.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Óvatosságra int a NAV.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


