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KÉT TORONY, KASZINÓ, DÍSZTEREM A HAZAI OLAJIPAR MÚLTJÁT ÕRZI
125 ÉVES AZ ARANY BÁRÁNY SZÁLLÓ ÉPÜLETE

 125 évvel ezelõtt, vagyis 1894-ben épült fel az Arany Bárány
Szálló jelenleg is látható épülete. Az évforduló kapcsán partneri
találkozót szerveztek a szálloda egykori – ma Télikertként ismert
– díszteremben. A vendégeket Varga Csaba igazgató és Simonné
Mester Ildikó szállodavezetõ fogadta.
– pet –

Csaba személyében egy ízig-vérig
vendéglátós igazgatója van a hoAz eseményen Balaicz Zoltán telnek, aki nemcsak az ideérkezõ
polgármester mondott köszöntõt. vendégekre, hanem a kollégáira is
Beszédében kiemelte: a szálló maximálisan odafigyel. Szerteága-

épület rajza látható. A kép (ami tulajdonképpen egy korabeli reklám
és a dokumentum eredeti példánya a levéltárban található) értékét
az adja, hogy ez az egyetlen ma
ismert ábrázolás a régi fogadóról.
Már a 18. században is állt itt
egy szálláshely Arany Bárány néven. A püspöki fogadó 1750 és
1760 között épült, 1805-ben azonban leégett. Azt követõen építették

50 ÉVES AZ OLAJIPARI MÚZEUM

 Több programelembõl álló,
nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum (MOGIM). Az
eseményen volt és jelenlegi
kollégák, családtagok, a társintézmények képviselõi, valamint
közéleti személyiségek vettek
részt.
– pP –

EGYÜTTMÛKÖDÉS
 A megyei közgyûlés legutóbbi ülésén jóváhagyta az INTERREG V-A Szlovénia–Magyarország Együttmûködési Program
2014–2020 keretében a Zala Megyei Önkormányzat partneri
részvételével benyújtott „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erõsítése a határon átnyúló regionális együttmûködés
terén” elnevezésû projektet.
Az együttmûködés célja egy határon átnyúló területfejlesztési hálózat létrehozása, az intézményi
kapcsolatok és kapacitások erõsítése a tervezési, illetve helyi és regionális szintû stratégiai dokumentumok elkészítésében való szerepvállalás elõsegítése érdekében.
TOP-os, turizmusfejlesztéssel
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
is döntés született. Az érintett települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását, a meglévõ utak csomópontjának megépítését, forgalombiztonság korszerûsítését célozzák
a megye több térségében.

zó kapcsolatokkal rendelkezik, így
a szálloda ma is fontos szerepet
tölt be a város életében.
Balaicz Zoltán ajándékképen
annak a grafikának a bekeretezett
másolatát nyújtotta át Varga Csabának, melyen az 1894 elõtti, szintén Arany Bárány Szálló néven
mûködõ, ám még egyemeletes

fel azt az egyemeletes épületet,
melynek korabeli ábrázolását most
ajándékba kapta az igazgató. A
szálló történetének néhány érdekes mozzanatába Megyeri Anna
történész, fõmuzeológus (Göcseji
Múzeum) avatta be a hallgatóságot a születésnapi rendezvényen.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Ünnepi pillanat.

Az akció 2019. november 15-ig tart!

mindig fontos szerepet töltött be a
város életében. Egyrészt ez Zalaegerszeg legrégibb szállodája,
másrészt pedig a 19. század végén itt nyílt meg az elsõ igazi reprezentatív bálterem. Számos kulturális, közéleti és jótékonysági est
zajlott itt az évtizedek alatt.
A polgármester szerint Varga

Az estébe hajló ünneplés szoboravatóval vette kezdetét, majd
kiállítások nyíltak, de vetített képes elõadás is elhangzott az intézmény elmúlt évtizedeivel kapcsolatban. A jubiláló múzeumot, illetve annak agilis, örökmozgó
igazgatóját, Tóth Jánost köszöntötte L. Simon László országgyûlési képviselõ, a parlament kulturális bizottságának alelnöke, Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester,
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, valamint Zelei Gábor, a Magyar Geofizikusok
Egyesületének elnöke, Farkas Imre Józsefné, Gellénháza polgármestere és Horváth László, a Dr.
Papp Simon Általános Iskola
(Gellénháza) intézményvezetõje
is. Amire szinte minden szónok
utalt: az országos hatókörû szakmúzeum az 1969-es megnyitása
óta, fontos szerepet tölt be a hazai
múzeumi életben. Mind a város és
a megye, mind pedig az országos
kultúrpolitika számára nélkülözhetetlen az itt folyó kutató- és gyûjtõmunka.
Mint arra L. Simon László beszédében utalt: a rendszerváltozás egyik vesztese a hazai bányaipar volt. A mai fiatalok már nem is
nagyon tudják, hogy mit jelent a
bányászat és a bányászat kultúrája. Hiszen alig van olyan szakma,
melynek nemcsak külön egyenruhája, hanem saját himnusza, üdvözlése és ünnepe is van. Hozzátette: jó, hogy a ’90-es éveket sikeresen átvészelte az intézmény, és
alapítványi fenntartással, valamint
a MOL támogatásával életben tudott maradni.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELNEK
A CSÁNY LÁSZLÓ SZAKGIMNÁZIUM ELISMERÕ CÍMET KAPOTT

 Fogyasztatói tudatosságra nevelõ iskola címet kapott a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerését Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkár
adta át Németh Andrea igazgatónak.
– AL –
Az ünnepélyes átadáson Németh Andrea elmondta, hogy iskolájuk mindig is nagy figyelmet tulajdonított a környezettudatos szemlélet kialakítására, a tanulók személyiségformálására. A miniszté-

adása nagyon fontos a környezeti
illetve a fogyasztói tudatosságra
nevelés szempontjából. Ez azonban nem köthetõ csupán egy tantárgyhoz, ezeket az ismereteket
be kell építeni minden tantárgy
anyagába, valamint a tanórán kívüli tevékenységekbe.

korlati ismeretekre oktatják a gyerekeket a pénzügyi tudatosság tekintetében is. Felnõttként majd sokat tehetnek a megtévesztõ kereskedelmi gyakorlatok ellen is. Végül
meghívta a pedagógusokat és a
diákokat a tárcához tartozó mûszaki és vegyipari akkreditált laboratóriumba, amelyekben a piacra
kerülõ termékek biztonságát vizsgálják

Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban arra emlékeztetett,
hogy Zalaegerszeg 2018-ban
nyerte el a Fogyasztóbarát Település címet. Beszélt a város környezetvédelmi programjáról, melynek
keretében egy 2020-ban bevezetendõ klímastratégián dolgoznak.
Ez a következõ tíz évre vonatkozó
feladatokat fogja össze, amelyeket
városi és intézményi szinten is el
kell végezni a környezet védelme
érdekében.
Vigh László országgyûlési képviselõ kiemelve a környezet- és a
klímavédelem fontosságát, szintén gratulált a gimnázium nevelési
szemléletéhez, valamint az elnyert
címhez.

BÁTHORYSOK SZAKMAI
NAPJA TILAJBAN
 A zalagerszegi Báthory István Szakgimnázium és Szakképzõ
Iskola elsõ éves kereskedelem és vendéglátás szakos hallgatói
„Kiskerti gazdálkodás és vegyszermentes tartósítási eljárások”
címmel szakmai napon vettek részt Tilajban, a helyi önkormányzat szervezésében.
– AL –

Németh Andrea és Keszthelyi Nikoletta az elismeréssel.

rium pályázata új lehetõséget
adott számukra, hogy eddigi munkájukat összegezzék, átgondolják,
és új terveket szõjenek. Éppen
ezért nagy öröm számukra, hogy a
minisztérium pályázatukat sikeresnek ítélve, Fogyasztatói tudatosságra nevelõ iskola címet adományozott a gimnáziumnak.
Az igazgató beszélt arról is,
hogy a környezettudatos gondolkodás alapjait a gyerekeknek már
a családból, az óvodából kellene
hozni az iskolába. Ugyanakkor az
iskola szerepe is elengedhetetlen
ebben, hiszen a pedagógus minta-

Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkár elmondta: a minisztérium
pályázatának célja, hogy azokat
az iskolákat díjazzák, amelyek valamilyen módon becsempészik a
fogyasztóvédelmet az oktatásba,
annak ellenére, hogy ez a köznevelésben, mint tantárgy nem jelenik meg. Ennek ellenére az intézmények illetve a pedagógusok felismerték azt, hogy fontos fogyasztói tudatosságra nevelni a gyerekeket, hiszen õk a jövõ generációi.
Ilyen iskola a Csány László Szakgimnázium is, ahol valóban gya-

A KAMPÁNY HAJRÁJÁBAN

 Látszik, hogy a kampány hajrájába értünk, mert kapkodás érezhetõ az utóbbi hetekben a városban – fogalmazott Keresztes
Csaba, a Tiéd a Város Egyesület – ellenzéki polgármesterjelöltje.
Szerinte nem most kellene rohamtempóban járdákat, utakat
parkolókat felújítani, faültetési akciót hirdetni, mindezt az elmúlt öt
évben kellett volna megtenni. Az
egyesület nehezményezi, hogy
amikor nyár elején be akarták jegyeztetni a „Mindenki Egerszegért Egyesület” nevet, a bíróság azzal dobta vissza, hogy már
ezzel a névvel volt bejegyezve
egyesület. Még egy hasonló esetrõl van tudomásuk, a „Szeretlek
Egerszeg Egyesület” történetérõl,
mindkét civil szervezet az EZE
képviselõjelöltjeit
támogatja,
ugyanakkor fideszes érdekeket

szolgál – fogalmazott Keresztes
Csaba.
Hangsúlyozta továbbá, amenynyiben lehetõségük lesz a következõ képviselõ-testületben, vizsgálóbizottságot állítanak fel a közvilágítással kapcsolatban, mert valódi korszerûsítésrõl volt szó, de
ez nem sikerült, helyette faágakat
vágnak le a városban és „okos”
járdákat telepítenek, ami világít,
hogy elkerülhetõ legyen a baj.
Keresztes Csaba elmondta,
azért dolgoznak, hogy tiszta közéletet teremtsenek, ahol a tehetség
és a szorgalom kerül elõtérbe a
politikai lojalitással szemben.

Senkó Balázs, Tilaj polgármestere a kiskertmegõrzõ program mûködésérõl, eredményeirõl,
továbbá a helyi õshonos gyümölcsfajták jelentõségérõl és
azok megõrzésének módjairól
tartott tájékoztatást. Darázsi
Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány elnöke a tájegység régi gyümölcsfajtáiról és azok termesztésérõl beszélt. Elõadást
hallhattak a helyben termelt gyümölcsök, zöldségek és a gyógynövények feldolgozásáról Sebestyén Csillától, a több szervezetet
tömörítõ Csáford-völgyi Natúr
Pont munkatársától. SzederKummer Mária, a Zalai Falvakért
Egyesület ügyvezetõje a kistelepüléseken élõk mindennapjait támogató falugondnoki szolgálatok
megalakításáról és jelenlegi mûködésérõl beszélt.
Az elõadások után a termékfeldolgozás folyamatával ismerkedtek; lehetett kóstolni, tapasztalatokat átadni és cserélni. A jelenlévõ
diákok mindegyike Zalaegersze-

gen tanul, de többségük a kisfalvakban él, vagy szülõk, nagyszülõk révén kötõdnek a vidéki élethez. Jórészt ismerik az évszakok
kínálta termények betakarítását,
feldolgozását és talán ízüket is. A
fiatalok mégis inkább a boltok és
szupermarketek polcairól emelik le
a gyümölcsleveket, a frissítõ italokat, és jellemzõen inkább a déligyümölcs-kínálatot kedvelik.
Az elõadások a vidéki élet más
vonatkozásaira is rámutattak. A
fiatalok maguk is érzékelik a közlekedés, a szabadidõ eltöltésének, a
vásárlás lehetõségének korlátait.
Tudják, tapasztalják, megélik,
hogy óvodába, iskolába is naponta utazni kell. Orvos, gyógyszertár,
gyakran már bolt sincs a kisfalvakban, bármilyen ügyintézéshez is el
kell utazni. Nagy a különbség a falusi és a városi lét között. Talán
nem is csoda, hogy emiatt komfortosabb, kényelmesebb életet képzelnek el a fiatalok. A szakmai
nappal arra igyekeztek felhívni figyelmüket, hogy vidéken, a zalai
kisfalvakban is megtalálhatják a
boldogulás útját.

ÖTEZER ÚJ FA
KÖZTERÜLETEN, PARKOKBAN
 Vállaltuk, hogy a klímaváltozás hatásainak kivédése érdekében az önkormányzat klímastratégiát dolgoz ki. Csatlakoztunk a Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz. A szövetség tagjai vállalták, hogy
2050-re 80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó
szén-dioxid-kibocsátást az
1990-es évek értékeihez képest.
Mindez a kertvárosi faültetésen
hangzott el, melyen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester,
Gecse Péter alpolgármester, Bali
Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke, Orosz Ferencné önkormányzati képviselõ és Horváth István, a VG Kft. ügyvezetõje. Zalaegerszeg jelentõs forrásokat fordít
az egészséges ivóvízellátásra és
a biztonságos szennyvízkezelésre. Megvalósul a búslakpusztai
hulladéklerakó környezetkímélõ
megoldással történõ bõvítése. Az
északi ipari parkban napelempark
épült, és újabb napelempark építése várható az Elena program keretében Búslakpusztán.
Ugyancsak az Elena program

Fotó: Seres

keretében 20 önkormányzati intézményre helyeznek el napelemeket, 15 intézményen pedig energetikai korszerûsítést végeznek. Zalaegerszegen már 13 elektromos
töltõt építettek. Néhány év alatt 25
kilométer kerékpárút készül, valamint növelik a zöldterületeket a városban: 5 ezer új fát ültetnek a
közterületeken, parkokban intézmények udvarán.

NE LEGYEN KIVÁNDORLÁS
 A Tiéd a Város Egyesület utcafórumot tartott a hétvégén a Dísz
téren, ahol a vendég a Momentum Mozgalom országos elnöke,
Fekete-Gyõr András volt.
Elöljáróban elmondta, szeretné, ha több fiatal vállalna közéleti szerepet, ezért is örül annak,
hogy Zalaegerszegen az ellenzéki együttmûködés polgármesterjelöltje egy 30 éves fiatalember.
A politikus szerint olyan polgármesterre és olyan városvezetésre van szükség, aki nem hordja
magán az országos politikát, és
kizárólag a helyi ügyekkel foglalkozik.
A magyar fiatalokat leginkább
az elvándorlás sújtja, véleménye

szerint nem bevándorlási, hanem
kivándorlási válságban élünk. Ez
utóbbi jellemzi az egészségügyet
is, lassan nem tudnak magyar kórházakban orvosokat felvenni, mert
máshová mennek dolgozni. Az
egészségügyi válság Zalaegerszeget is érinti. A kormány az adófizetõk pénzét költi, sokkal többet
kellene egészségügyre fordítania.
Arra kéri Zalaegerszeg lakosságát, menjenek el október 13-án
szavazni és támogassák a Tiéd a
Város Egyesületet.

MÛSZERT VÁSÁROLNAK
 Az Altatás Biztonságáért Alapítvány volt az egyik kedvezményezettje az AquaCity idei jótékonysági fõzõversenyének. Az rendezvényen összegyûlt mintegy 4 millió 334 ezer forintot sajtótájékoztató keretében vehette át dr. Kovács Tamás, az alapítvány
képviselõje Balaicz Zoltán polgármestertõl. Az eseményen jelen
volt dr. Halász Gabriella, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fõigazgatója is.

MÁV-GONDOK

 A Mi Hazánk Mozgalom zalaegerszegi szervezete képviseletében Kiss Ferenc polgármesterjelölt a MÁV lakosságot érintõ
problémáiról beszélt sajtótájékoztatóján. Nincs elég munkavállaló, vonatok maradnak ki, zárva tartanak a jegypénztárak.
„Mi lesz veled zalaegerszegi
vasútállomás”? – tette fel a kérdést. Úgy véli, mielõtt még teljesen
a pusztulásé lesz, funkciót kell
kapnia, akár a megyei kórházhoz
csatolva, akár hasznosításra átadva. Az állomáshoz tartozó kihasználatlan területeken parkolókat le-

hetne kialakítani, és meg lehetne
oldani a páterdombi városrész
összeköttetését a Kertvárossal, a
landorhegyi városrésszel, a Zrínyi
úttal.
A Mi Hazánk Mozgalom 50 százalékos, azonnali béremelést követel a MÁV-alkalmazottaknak.

Elhangzott: a 2018-ban létrejött
alapítvány célja az, hogy támogassa a kórház – idén éppen 50 esztendõs – intenzív és aneszteziológiai osztályát. Legyen szó szakmai továbbképzések támogatásáról, vagy eszközbeszerzésrõl. Ennek megfelelõen a fõzõversenyen

befolyt összeget is infrastruktúrafejlesztésre fordítják. Egy olyan, az
altatás biztonságát szolgáló, mobil
mûszert vásárolnak, melyet nemcsak mûtétek közben, hanem akár
egyes szakrendeléseken végzett
vizsgálatok, kisebb beavatkozások
alkalmával is lehet használni.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

3

Aktuális

HIDAK, ALULJÁRÓK ÉPÜLNEK A JOBB PARKOLÁSÉRT
JÓL HALAD AZ M76-OS GYORSFORGALMI ÚT KIVITELEZÉSE

FELÚJÍTJÁK A SPORTCSARNOK ELÕTTI TERET

 Munkagépek törik az aszfaltot a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok elõtti téren, melynek rendbetételét igencsak elavult
állapota indokolja. A bruttó 182 millió forintba kerülõ rekonstrukció a zalaegerszegi önkormányzat 1,7 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztési csomagja egyik legnagyobb beruházásaként
valósul meg.

 Zalaegerszeg határában és Balatonszentgyörgy térségében is
jól halad az M76-os gyorsforgalmi út építése, ami a zalai megyeszékhely összeköttetését biztosítja majd az M7-es autópályával.
A Modern városok programban megvalósuló 170 milliárdos beruházással Zalaegerszeg szorosabban kapcsolódhat az ország közúti és gazdasági vérkeringéséhez.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson azt mondta, az
M76-os végre bekapcsolja Zalaegerszeget abba közlekedési úthálózatba, amelybõl évtizedeken
keresztül hiányzott. Gyorsabbá és
könnyebbé válik a megközelíthetõség a zalai város és Budapest
között. A korszerû közlekedési infrastruktúra léte a befektetések, így
a város és térsége gazdaságfejlesztése szempontjából is rendkívül jelentõs lesz. A polgármester
kiemelte, hogy a nyomvonal érinti
a sármelléki nemzetközi repülõteret, ami ugyancsak jó hatással bír
majd a befektetési kedvre.
Vigh László miniszteri biztos el-

mondta, hogy az M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út egyes
szakaszai tesztkörnyezetet biztosítanak a jármûipari tesztpályának, ami a világon egyedülálló.
Éppen ezért sehol nem lesz szintbeli keresztezõdés sem más úttal,
sem vasúttal, ami tovább növeli a
közlekedés biztonságát. Lehajtók,
felhajtók ugyanakkor lesznek az
autóúton, amelyen 110 km/órás
maximális sebességgel lehet majd
haladni. A gyorsforgalmi út teljes
szakaszát az autópályákhoz hasonlóan kerítés védi majd a vadaktól. A zalaegerszegi másfél kilométeres bevezetõ szakaszán a gyalogos- és kerékpáros-forgalmat aluljáró segíti majd. Ugyancsak aluljáróval biztosítják a tehergépjármû-

vek és vadak átjárását az út hídja
alatt. Mindkét mûtárgy szerkezete
készen van. Az M76-os M7-es
holládi csomópontja és Balatonszentgyörgy közötti épülõ szakaszán is jól halad a kivitelezés. Itt
egy 600 méteres híd épül, ami átíveli a közutat, a vasutat és a Zala
folyót.
Kiss Boglárka, a beruházó NIF
Zrt. szóvivõje a munkák jelenlegi
állásáról többek között elmondta:
Zalaegerszegnél idén tavasszal
készült el a terelõút. A forgalom tehát már ezen halad, így a kivitelezõ el tudta kezdeni a 2x2 sáv kialakításának munkálatait. A bal
pálya két sávja már aszfaltburkolattal rendelkezik, a jobb pálya építése folyamatban van.
Mórocz József, a Magyar Közút
Zrt. Zala megyei igazgatója hozzátette, a leágazásokkal együtt
összesen 56 kilométerrel bõvül az
úthálózat, ami egy új üzemmérnökség létesítését teszi szükségessé Nemesrádó térségében.

NETIKETT: 116 JÓ TANÁCCSAL
DIGITÁLIS IMMUNERÕSÍTÉS A KÖLCSEY-GIMNÁZIUMBAN

 Etikus hackerként a Kölcsey Ferenc Gimnázium 12 éves kort
már betöltött diákjai azt is kipróbálhatták, milyen könnyû feltörni
egy Facebook-profilt a Digitális immunerõsítõ program (DIP) zalaegerszegi roadshowján, az Új Nemzedék Központ és a Nemzeti
Bûnmegelõzési Tanács közös rendezvényén.
– AL –

mellyel meg tudják védeni magukat a digitális térben. A biztonsáEzt egy aktuálisan létrehozott gos netezéshez több mint száz
álprofilon tehették meg. Ma Ma- szakértõ bevonásával 116 jó tanágyarországon 10 másodpercenként támadnak meg egy otthoni
számítógépet, rajta keresztül
használóját. Ehhez szolgált tanulságul egy igaz történet alapján
2015-ben készült Internetes zaklató (Cyberbully) címû amerikai film,
amit a bemutatók elõtt tekinthettek
meg. Továbbá teszten mérhették
meg, mennyire erõs a digitális immunrendszerük, játékos formában
tapasztalhatták meg, milyen félrevezetõ lehet a hangulatjelekkel
történõ kommunikáció.
Poór Csaba, a Digitális immunerõsítõ program vezetõje elmondta, hogy az Új Nemzedék Központ
2016-ban egy felmérést készített
az EMMI megbízásából, miszerint
minden ötödik magyar fiatal 0–24
órában online elérhetõ. Ezt a prog- csot fogalmaztak meg, ami egy kiramot azért indították el, hogy a adványban is megjelent. Az
fiataloknak a digitális vagy online internet veszélyei valamint a digitérben is erõs legyen az immun- tális védelmi lehetõségek témarendszerük. Nem szoftvereket és körében a pedagógusoknak olyan
hardvereket ajánljanak ehhez, ha- tananyagokat mutattak be, amenem olyan magatartásformák, lyeket jól tudnak majd hasznosítamondhatni „netikett” elsajátítását, ni az osztályfõnöki órákon.

Makovecz Tamás, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium szeptembertõl
kinevezett igazgatója, valamint
Bognár Ákos, az Új Nemzedék zalaegerszegi közösségi tér vezetõje
is köszöntötte a diákokat a rendezvényen, amely stílusosan ért véget.
Egy külföldi álomutazást ígérõ
álpromócióval a szervezõk arra

kívántak rámutatni, hogy kortól
függetlenül mennyire könnyen
adjuk meg adatainkat bárkinek,
akár ilyen nyereményért cserébe.
Ezt egy tavalyi kísérlet bizonyította, amelyben a megkérdezettek
87 százaléka bedõlt az ajánlatnak.

7-én kezdõdik a Göcseji Múzeum
1 milliárd 850 millió forintos rekonstrukciója, majd másnap a Dózsa-iskola 318 millió forintos energetikai korszerûsítése.
Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselõje azt mond– AL –
tot tud utakra és járdákra fordítani. ta: a lakosság régi kérése valósul
A polgármester a városrész két meg a sportcsarnok elõtti tér felújíAz új sport- és rendezvénycsar- közelgõ beruházási projektjérõl is tásával. A terület szinte állandóan
nok 2022 és 2024 között épül meg szót ejtett. Mint mondta, október zsúfolt. Egyrészt parkolóként funka mostani mögött. Ezcionál a hétköznapokzel együtt a régit elban és a sportcsarnokbontják, a helyére pebeli események alkaldig parkolókat alakítamával. Másrészt, mint
nak ki. Ezért felmerült a
a város legnagyobb
kérdés, miért kell most
fesztiváltere, évente
hozzányúlni, kezdte tátöbb nagyrendezvényjékoztatóját Balaicz Zolnek ad helyet. Rekonsttán polgármester. A várukciója ezért nem válasz önmagáért beszél:
rathatott magára.
a tér mostani állapota
Az új parkoló 126 fémiatt még öt esztendõt
rõhelyes lesz, a sportnem bír ki, így egyszecsarnok bejáratánál
rûen nem lehetett tomozgássérült-parkolóvább halasztani felújítáhelyekkel. A pláza felõsát. Az eredeti elképzeli oldalon új járdát épíléshez képest visszafotenek, amit két, 6–6
gottabb mûszaki tartaméter szélességû szelommal újítják meg a temélygépkocsi-bejáratret, melynek célja egy
tal szakítanak meg. A
nagy befogadóképestér ezen a két bejáraségû parkoló kialakítáton keresztül lesz megsa, ami alkalmas szaközelíthetõ az autók
badtéri rendezvények
számára. A Stadion út
lebonyolítására is. A
felõli járdát újraaszfalbruttó 182 millió forinttozzák. A tér keleti és
ba kerülõ beruházás
nyugati oldalán 2–2
nem valósulhatott volna
modern közvilágítási
meg, ha nem áll rendeloszlop biztosítja majd
kezésre az 1,7 milliárd
a megújult tér megviláforintos állami támogagítását, ahová 6 hullatás. Az önkormányzat
dékgyûjtõt és 12 kerékugyanis önerõbõl évenpártámaszt is kihelyezA bejárás résztvevõi a sportcsarnok elõtti téren.
te csak 200 millió forinnek.
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Kitekintõ

KÉSZ-RENDEZVÉNYEN
KÜLPOLITIKÁRÓL, BÉKÉRÕL

szervezetek erõteljesebben megjelenhetnek Európában.
Balaicz Zoltán polgármester a
KÉSZ-szel való együttmûködésrõl
szólt, a jó kapcsolatról, a közös
programokról. Jelezte: a város
számára fontos a béke és a biztonság. Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos a keresztény értékrend melletti kiállás
fontosságáról beszélt.

MÁSOKÉRT EMLÉKPLAKETTET KAPTAK

A mostani ünnepélyes díjátadón Siklósi Vilmos, a helyi hitközség elnöke elmondta: az idei kitüntetettekkel együtt, immár harminchárman vehették át a Máso-

 A modern apaság volt a kiemelt témája az idei családfesztiválnak. A programot immár 26. alkalommal rendezték meg a lelkes
önkéntesek, a külön erre „szakosodott” alapítvány tagjai.

PROGRAM
2019. OKTÓBER 3.

– b. k. –

13.00–14.00
Pótbeiratkozás
14.00–14.50
Klausz Melinda közösségi
média szakértõ
Hogyan védd meg magad
az interneten
14.50–15.05
Szünet
15.05–15.55
Horváth Rudolfné táj- és
kertépítészmérnök és
dr. Puskás Lajos okl. tájépítészmérnök
A szomszéd fája mitõl
zöldebb?

 A zsidó újév (Rós Hásáná) közeledtével idén is sor került a hagyományos „Másokért” emlékplakett átadására. A Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség és a Remény Közalapítvány által alapított díjat
minden évben két személynek adományozzák.
– pet –

MODERN APASÁG ÉS A CSALÁDI HAZUGSÁGOK

2019–2020.
tanév õszi félév

 A nemzetközi humanitárius kapcsolatokért felelõs miniszteri
biztos, dr. Juhász Hajnalka (KDNP) országgyûlési képviselõ volt
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának a vendége. A fórum elõtti sajtótájékoztatón dr. Császár Zoltán, a KDNP
megyei választmányának elnöke mutatta be az elõadót, aki az Országgyûlés külügyi bizottságának alelnöke is.
Dr. Juhász Hajnalka a kormány humanitárius politikáját mutatta be, szólt a közel-keleti helyzetrõl, a keresztény értékek megvédésérõl. „Ne a bajt engedjük
Európába, a segítséget vigyük
helybe” – mondta. Hozzátette: a
Közel-Kelet békéjének megõrzése belpolitikai kérdés is, a cél,
hogy ne bomoljon fel a vallási
egyensúly, mert akkor a terror-

SZÜLÕI SZEREPKÖRÖK

SENIOR
AKADÉMIA

vehette át az elismerést. Elõbbi
többek között a Vas megyei zsidó
közösségi élet szervezésében
végzett ténykedéséért, a szombathelyi zsidóság múltjának bemutatásáért kapta a díjat. Horváth A.
Attilát pedig az értékek figyelem-

A már hagyományos rendezvényt Balaicz Zoltán polgármester
nyitotta meg. A szervezõk nevében
Kováts Lívia elmondta: háromnegyed éves munka felkészülni a
családfesztiválra, mely feladatot
töretlen lelkesedéssel és nagy
örömmel végeznek. Az apaság,
mint kiemelt téma, még nem szerepelt a fesztivál kínálatában, de érdemes ezzel foglalkozni, hiszen
manapság sok a kérdõjel a szülõi
szerepkörök körül. S hogy lehet-e
még majd huszonhetedjére is új
dologgal elõrukkolni, azt felelte,
mindig változik az élet, a programra betérõ közönség, a gondolkodásmód, így mindig lesz új is a nap
alatt. Egyébként megvan a törzsközönség, akik hûségesen visszajárnak évrõl évre, s van, aki egykor
gyerekként jött ide a szüleivel, s
ma már õ hozza a saját gyerekét
kézen fogva. Az idei újdonság volt
még a témaválasztás mellett a legkisebbek megszólítása, zenés mûsor a bölcsis korosztálynak.
A fõ téma elõadójaként Léder
László Pro Familiis díjas pszichológus, író, az Apa Akadémia alapítója tartott elõadást, melyen nagyob-

bik kislánya is közremûködött. Az
ecsetelt témáról egyébként könyvet is írt „Csendes Apa forradalom”
címmel. Itt a médiában, óriásplakátokon, reklámokban, filmekben
szereplõ apa, apává válás sztereo-

Léder László kislányával

típiát állította szembe a valós tényekkel, melyek az ösztönök, a
hormonok, az érzelmek és az agyban bekövetkezõ változások alapján a gyermekükre vágyó, azokról
gondoskodni kívánó férfiakat jelentenek. Az elõadása során hivatkozott több külföldi kutatásra is, melyek az apai jelenlét meghatározó
fontosságát támasztják alá, évekre

elõrevetítve ezzel a gyermek sorsát. Ugyanígy utalt arra a problémára, miszerint eltûnnek a férfiak
és az apák a családok életébõl a
munka oltárán. A kettõt összevetve
vette vállára az Apa Akadémia feladatait, hangsúlyozva, hogy nem
az anyák szerepét kívánja csökkenteni, hanem felhívni a figyelmet
az apai jelenlét és apai gondoskodás életre szóló fontosságáról.
A nap prominens elõadója, dr.
Papp Lajos professzor az õseink
hagyatékáról beszélt. Délután pedig Molnár János atya a családban
és a párkapcsolatokban megjelenõ
hazugságokkal kapcsolatban vetett fel átgondolandó kérdéseket.
Onnan indult, hogy egyáltalán mi is
a hazugság, s mennyire nem egyértelmû és milyen nehéz is konkrét
szituációkban a helyes utat választani, kimondani vagy elhallgatni a
szavakat, tetteket. S az elhallgatásra hazugságként tekintsünk
vagy éppen a bizalomépülés jelére, ha utólag mégis megvalljuk kisebb-nagyobb titkainkat. S a kérdést akár élet-halál szintig lehetne
boncolgatni, például az elvek mellett kiálló hõsök esetében. S vajon
õk-e az igazabbak vagy az az
anya, aki megtagad számára fontos dolgokat, akár a hitét is, a gyermeke életben maradásáért. A témát bibliai jelenetekbõl hozott példákkal is kiegészítette az atya.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

kért plakettet. A díj az emberrõl
szól, arról az emberrõl, aki igazából semmi különöset nem tesz,
csupán tiszteli, támogatja embertársait.
Ebben az évben Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség vezetõje, valamint Horváth A.
Attila, a Zala Hírlap fõszerkesztõje

bevételéért, és a másság/kisebbségi kultúra elismeréséért jutalmazták, mely szemlélet a megyei
lap hasábjain és az általa korábban írt tudósításokban is mindig
megjelent. Ezáltal a helyi zsidó hitközség tevékenysége és programjai a nagyközönség számára is ismertebbé váltak.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de legkésõbb az attól számított egy évig
illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események
(így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ
bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA:
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június
30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap
15. napjáig.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE:
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. szeptember 25–október 11. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 11-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a
kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
•

A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a
felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier irodáiba kell eljuttatni postán,
vagy személyesen.
hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között
péntek
8.00–14.00 óra között
Landorhegyi u. 33. (hétfõ, szerda, péntek) és Gasparich M. u. 18/A. (kedd, csütörtök, péntek)
Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.
A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak
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Kultúra

A DIGITÁLIS VESZÉLYEKRÕL ÉRTEKEZTEK
FÓRUM ÉS KIADVÁNY AKTUÁLIS IFJÚSÁGI KÉRDÉSEKRÕL

 Tizedik alkalommal került sor a Zalaegerszegi Ifjúsági
Kerekasztal PIKNIK-programjára. Az évente megrendezett fórumon most is a fiatalságot érintõ aktuális kérdésekrõl tárgyaltak,
különféle – ifjúsági ügyekkel foglalkozó – szakágak közremûködésével.
– pet –
A város dísztermében zajló
eseményen részt vett dr. Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtéséért felelõs helyettes államtitkár, aki elõadást is tartott a jelenlegi ifjúságpolitikai irányelvekrõl. A
rendezvényen Szilasi Gábor, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal
elnöke értékelte az elmúlt egy esztendõt, majd szervezeti kérdésekrõl tárgyaltak. Bemutatkozott továbbá a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete és a Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület is.
A fórum részeként egy friss kiadvány is debütált: a „Láss a felszín alá 4.0” címû kötet a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és
a Holnapocska Nonprofit Kft. kö-

tet is a digitális világ és a fiatalok
kapcsolatrendszerében bekövetkezõ változásokra fókuszál. Ez
azért fontos téma, mert az utóbbi
tíz évben sok minden történt e téren a technikai fejlõdés miatt. A
zös finanszírozásában látott nap- polgármester szerint a fiatalok
világot. Mint azt a szám is jelzi, ez kapcsolatrendszerében nem felegy kiadványsorozat negyedik része, mely mind-mind ifjúsági problémákra reflektál, illetve keres
megoldást. A mostani rész a digitális térbõl érkezõ veszélyekre hívja fel a figyelmet.
A kötet részleteirõl sajtótájékoztatón számoltak be az érintettek. Az eseményen jelen volt dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár,
Balaicz Zoltán polgármester,
Kajári Attila tankerületi elnök,
Szabadics Zoltán, a Holnapocska
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, valamint dr. Zacher Gábor toxikológus,
egyetemi tanár, akivel egy interjú
is készült a kötetbe.
Balaicz Zoltán elmondta: a
mostani kerekasztal és a friss kö-

tétlenül jó irányú változások történtek, hiszen egyre inkább a digitális térben zajlik a kommunikációjuk, és kevésbé élnek közösségi
életet. A kötet többek között arra
keres választ, hogy a szülõk, tanárok hogyan nézzenek szembe ezzel a kihívással.

A gyerekek õslakosok, az idõsebb korosztály pedig csak afféle
betelepült a digitális térben – fogalmazott dr. Zacher Gábor a sajtótájékoztatón. Viszont fontos,
hogy a „betelepültek” tudjanak úgy
kommunikálni az „õslakosokkal”,
hogy azok azt ne unják. Tiltani
nem lehet – és nincs is értelme – a
mobileszközök használatát, és a
digitális térben való jelenlétet, ám
szükség van keretekre és értékekre. Ezt mindenekelõtt a család tudja megteremteni. Az a család,
amelyik kommunikál egymással,
amelyik ismeri a másik rezdüléseit. Ha ezek az antennák mûködnek, akkor szabadon lehet engedni a gyereket az új világba, mert ha
probléma adódna, úgyis felénk fordul bizalommal.
A szakember a cyber bullying
(vagyis online erõszak) jelenségre hívta fel a figyelmet. Az online
térben gyakran megszûnik az ember magánélete, és az ott megjelent tartalmak alapján ítélkezünk.
A feltöltött adatok pedig adott
esetben manipulálhatóvá válnak,
illetéktelen kezekbe is kerülhetnek.
Ezt erõsítette meg dr. Illés Boglárka is, aki egy kutatásra hivatkozva azt mondta: ma már ott tartunk, hogy a fiatalok fele egy napnál tovább nem bírná okoseszközök nélkül. Az internet és a közösségi média a 3. szocializációs kö-

zeg lett. A technológia adta lehetõségekkel persze érdemes élni, de
a veszélyekre is fel kell készülni. A
fiatalokat meg kell tanítani arra,
hogy kritikusan és tudatosan használják az internetet – fogalmazott.
Ebben a folyamatban a családokon túl a pedagógusok, pszichológusok és ifjúsági szakértõk szerepe is fontos.
Kajári Attila, mint a kiadvány
egyik támogatója kiemelte: minden eszközt szeretnének megragadni a tájékoztatásra, illetve arra,
hogy a téma kapcsán kiadványok
jelenhessenek meg. A tankerület
számára is fontos, hogy felhívják a
figyelmet a digitális világ veszélyeire. Nem mindegy, hogy a gyerekek mennyit ülnek a számítógép
vagy a mobileszközök elõtt, és
hogy az ott töltött idõ alatt hasznos, értékes dolgokkal foglalkoznak-e.
A Holnapocska Kft. részérõl
Szabadics Zoltán köszönte meg a
szerkesztõknek és többi támogatónak, hogy megjelenhetett a kiadványcsalád negyedik része. Mint
fogalmazott, a kötet a tisztánlátásról szól. Arról, hogy jobban eligazodjunk a digitális világban és az
ehhez kötõdõ fogalmakban, kifejezésekben. Mint például influenszerek, digitális detox, sharen thing…
Az ifjúsági kerekasztal további
részében dr. Zacher Gábor tartott
elõadást a fiatalok függõségeirõl.

LENYÛGÖZTE A JAZZ SZABADSÁGA A HAZAI OLAJIPAR MÚLTJÁT ÕRZI
GITÁR ÉS ÉNEK TELJESSÉGE

 Mi lehet jobb egy könnyed, ám tartalmas délutáni beszélgetésnél, némi jazz társaságában? Mondjuk az, ha maga a beszélgetés
is a jazzrõl szól. A nemzetközi szinten is ismert és elismert hazai
duó, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint volt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége a minap.
– pP –
Az „Õszi hangulatok, jazzdallamok”
címû
rendezvényen
Karáth Anita beszélgetett zenészekkel. Harcsa Veronika kedvelõi lehet, hogy már többször is

hallották: az énekes nem zenésznek készült. Matek tagozatos osztályban érettségizett, aztán a Budapesti Mûszak Egyetem mûszaki informatika szakán tanult tovább. Persze a zenélés már kiskorától része volt életének, hiszen a szülei zeneiskolába is járatták. A zenei – és pláne a jazzhez való – kötõdése azonban sokáig nem volt tudatos. Zeneiskolás kamaszként aztán már érezte,
hogy valami vagányság is kellene
a dologba. Mivel szaxofonozni is
tanult, a jazz irányába terelõdött a
figyelme. Mint mesélte: lenyûgözte a jazz szabadsága! Ez egy igazi kitörés volt számára. Lelkesen
mesélt azokról az idõkrõl, amikor
még kazettákra másolta át külföldi jazzelõadók lemezeit, hogy minél többet tanulhasson tõlük. Ám
még így is csak 21 éves korában
merte kimondani, hogy hivatásszerûen szeretne ezzel foglalkozni. A zenemûvészeti fõiskola
jazz–ének szakán végül 2008ban szerzett diplomát.
Itt ismerte meg zenésztársát,

Gyémánt Bálintot is. A gitáros elárulta: õ is viszonylag késõn,
13–14 éves korában került a zenei
életbe. A klasszikus zenei pályához ennyi idõsen már „túlkoros” az
ember. Gyémánt Bálint szerint viszont a jazz sokkal szabadabb

mûfaj, kevésbé versenyzõs, ezért
is volt szimpatikus számára. Gitárosként persze sok mindent kipróbált: zenélt rockbandában, de
klasszikus gitárt is tanult.
Harcsa Veronika és Gyémánt
Bálint több zenekaron és kísérletezésen keresztül jutott el egymáshoz. Mégpedig egy pici lemezboltnak köszönhetõen, melynek vezetõje egyszer egy szülinapi fellépésre hívta Verát. Csakhogy a
hely szûkössége miatt az akkori
kvartettjével nem fért volna el a kicsi üzletben, ezért megkérte Bálintot, hogy kísérje gitáron. Ez azóta
is tart. Így állt össze tehát kettejük
duója, mely az elmúlt években
meghódította Európát.
Az érdekli õket, hogy hogyan
lehet egy gitárral és egy énekkel
minél változatosabb és teljesebb
hangzást elérni; szélesen mozogva a jazz, a sanzon, sõt adott esetben a blues vagy a könnyûzene
mûfajában. A duó ugyanis átdolgozásokat is készít, de magyar költõk verseit is megzenésítették már
(ezek a Lámpafény címû lemezen

hallhatók). Legújabb lemezük februárban jelent meg Shapesifter
(Alakváltó) címmel. Az elnevezés
pont arra utal, hogy a stíluson belül igyekeznek új alakokat felvenni;
a kísérletezés mindig fontos marad számukra.
A mûvészek arról is beszéltek,
hogy sok kollégájuk azért fél a
jazztõl, mert az improvizációkat
esetleg nem tudja a közönség kellõen dekódolni. Õk azonban azt
vallják, hogy ha jó az improvizáció,
akkor a hallhatóság sokkal inkább
érezheti úgy, hogy egy történetet
mesélnek nekik a zenészek. És ha
a gyerekeknek kell elmagyarázni,
hogy mi is a jazz? Harcsa Veronika szerint talán az a legjobb hasonlat, hogy a jazz olyan sokszínû
és sokféle, mint a világ legszélesebb választékú fagyizója. Közte
vannak a klasszikusok (csoki, vanília, puncs), de a gorgonzolást
(olasz penészes sajt) is érdemes
kóstolgatni.
Ebbõl a zenei sokszínûségbõl pedig a közönség is hallhatott
némi ízelítõt a délután folyamán.

50 ÉVES AZ OLAJIPARI MÚZEUM

(Folytatás az 1. oldalról.)
Viszont némi ráncfelvarrás, korszerûsítés ráférne a múzeumra.
Erre jó volna forrást, szponzort találni.
Balaicz Zoltán köszöntõjében
elmondta: a MOGIM 50 évvel ezelõtti megalapítása jól példázza
azt, hogy a ’60-as években milyen
sokrétûen fejlõdött a város. Számos oktatási és kulturális intézmény, cég ünnepli ezekben az
években a fél évszázados évfordulóját; így például a szomszédos
skanzen is. Örömteli, hogy az ország elsõ falumúzeuma és az olajipari múzeum szinte szerves egységet alkotva vesz részt a város
kulturális életében.
A rendezvényen felavatásra került Tóth Ferenc múzeumalapító
mellszobra is (Koplár Katalin alkotása). A ceremónia elõtt Marton
Zsombor, a MOL kutatás-termelés
igazgatója és a MOGIM Alapítvány
Kuratóriumának elnöke többek között elmondta: bár az intézményt
50 évvel ezelõtt alapította Tóth Fe-

renc, a múzeum a hazai olajipar
közel nyolcvan évét öleli fel, és
mutatja be. Kül- és beltéri munkaeszközök, tárgyak, dokumentumok
jóvoltából. A szobrot dr. Pap Géza
és dr. Szalóki István aranydiplomás bányageológus mérnökök
avatták fel. Tóth Ferenc munkásságából pedig kiállítás is nyílt az
egyik bemutatóteremben. Ezt dr.
Szabó György TDE-ügyvezetõ
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint fogalmazott: Tóth Ferenc
már kamaszként (1943-ban) Budafára került a MAORT-hoz. A háború után Lovásziban dolgozott, majd
1951-tõl a nagylengyeli üzem igazgatója lett. Ennek székhelye
Gellénházán volt. A múzeumalapítás gyakorlatilag már ekkor megkezdõdött, hiszen selejtezés közben mindig egy leendõ múzeum
gondolata lebegett az akkori igazgató és stábja szeme elõtt.
Az 1969. szeptember 27-én,
akkor még mint Dunántúli Olajipari Múzeum néven megnyílt intézmény elmúlt 50 évét Tóth János

udvari és 11 utcai vendégszobát
alakítottak ki; a kívül-belül impozáns szállóban pedig összesen
harminc szoba várta az utazókat.
Nemcsoda, hogy a 19–20. század
fordulójára a város egyik legrangosabb épülete lett az Arany Bárány. Annál is inkább, mert díszterme fontos eseményeknek (báloknak, jótékonysági esteknek, kiközponti fûtéssel, csodás mennye- mindenkit – fogalmazott Megyeri állításoknak, színháznak és esküvõknek) is helyet adott. (A szállozetfestéssel is ellátták. Ez a terem, Anna.
Az épület második emeletén 5 da épületét 1965-ben bõvítették a
vagyis a Télikert, ma is elbûvöl
Kazinczy téri, modern szárnnyal,
ekkor helyezték át a fõbejáratot
is.)
A fogadáson Vigh László országgyûlési képviselõ is köszöntötte az résztvevõket, a program
további részeként pedig Prikryl József mesterszakács beszélt a közelmúltban megjelent, hagyományos zalai ételeket bemutató könyvérõl.
A szálloda a jubileum alkalmából más rendezvényekkel is készül: pénteken például a Zalaegerszegi Tourinform-irodával közösen
„125 perc a 125 éves Arany Bárány Szállodában” címmel szerveztek várostörténeti sétát.

KÉT TORONY, KASZINÓ, DÍSZTEREM
125 ÉVES AZ ARANY BÁRÁNY SZÁLLÓ ÉPÜLETE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Többek között elmondta: a források szerint 1845-ben egy nagyterme és 14 szobája volt a fogadónak, 1848-ban pedig már kávéház
is mûködött a földszinten. A fokozatosan emelkedõ vendégforgalmat ez az egyemeletes szálló már
nem tudta megfelelõen ellátni,
ezért lebontották. Helyén épült fel
1894-ben a most jubiláló, háromszintes, eklektikus stílusú épület,
homlokzatán két toronnyal.
Fõbejárata akkor még a Széchenyi téri oldalon volt. Földszintjén kávéház, étterem várta a betérõket, hátul istállót és kocsiszínt is
kialakítottak. Utcafronti helyiségeiben üzletek nyíltak. A szállodában
két kaszinó mûködött, díszes
nagytermét karzattal, páhollyal,

igazgató elevenítette fel. „50 év,
50 kép” címû elõadásában régi fotográfiákat, plakátokat, sõt reklámul szolgáló, a múzeum logójával
ellátott korabeli bõröndcímkéket is
bemutatott. Azt is megtudtuk: a
múzeum területén található neves
geológus, Papp Simon és felesége sírja, nemzeti sírhely is egyúttal. Az elõadást követõen egy 14
tablóból álló kiállítás is nyílt a
MOGIM történetébõl. A fotókat és
más értékes dokumentumokat bemutató tárlatot Kõrösi Tamás, az
Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület fõtitkára nyitotta meg.
Tóth János több ajándékot
(emléklapot, emlékplakettet, a
gellénháziak jóvoltából pedig egy
100 ezer forintos adományt) is kapott a résztvevõktõl. A bázakerettyei kis olajtörténeti múzeumot mûködtetõ Szalai Géza vállalkozó és felesége pedig Papp Simontól származó tárgyakat (kardot, kalapácsot, térképet) is átadott az igazgatónak.
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Útlezárás
 2019. október 6-án (vasárnap) 10.50 órától 12.30 óráig
városi megemlékezés miatt
lezárják a Kossuth utca Kisfaludy utca–Csány tér közötti szakaszát.
A fenti idõpontban a helyi
járatok terelõútvonalon közlekednek.

OKTÓBER 1. 18 ÓRA

Világjáró – Cyprus Sebestyén Bence elõadásában
(Keresztury VMK)

OKTÓBER 2. 17 ÓRA

Jó lenne 120 évig élni – nosztalgius énekmûsor humorral
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

Megértésüket köszönjük!
OKTÓBER 3. 11 ÓRA

A Kárpát-medencei Fa Sírjelek Emlékpark avatása
(Gébárti Kézmûvesek Háza)

ELMARAD
A FOGADÓÓRA
IFJ. SÁNDOR DÉNES
GYÖRGY képviselõ október
hónap elsõ szombatján esedékes következõ fogadóórája elmarad.

OKTÓBER 4. 18.30 ÓRA

Csillaglesõ sorozat (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 4. 19 ÓRA

Klasszikus bérlet 2019/20 – Balázs János Kossuth-díjas zongoramûvész hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

OKTÓBER 5.

Nálatok laknak-e állatok? (Göcseji Falumúzeum)

OKTÓBER 6. 11 ÓRA

Hõsök régen és ma… A XXI. század információs kora és a valóság
(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

OKTÓBER 6. 18 ÓRA

Nemzeti gyásznap (Csány László tér)

OKTÓBER 7. 17.30 ÓRA

Gyógynövényklub: Mikrobiomunk-pajzs a fertõzések ellen
(Apáczai Mûvelõdési Központ)

HIRDETMÉNY
A HELYI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG TAGJAIRÓL,
VALAMINT
A BIZOTTSÁG
ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

 Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése 124/2019.
(VIII. 08.) sz. határozatával
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és
póttagjait.
A Helyi Választási Bizottság
tagjai:
Dr. Pápai Ferenc (elnök)
Dr. Szakály Zoltán (elnökhelyettes)
Dr. Porkoláb Sándor László
(bizottsági tag)
póttagok:
Dr. Kelemen Péter Máté
Dr. Szabó László Levente

SENIOR AKADÉMIA
2019–2020. tanév õszi félév
PROGRAM • 2019. OKTÓBER 17.
14.00–15.45

Anno a televízió...
Találkozás Endrei Judittal – szórakoztató nosztalgiázás sok történettel, képpel, bejátszással.
(14.45–15.00 között szünet)

A bizottság postacíme:
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.
E-mail-cím:
valasztas@zalaegerszeg.hu
A Helyi Választási Bizottság
határozatai közzétételre kerülnek a www.zalaegerszeg.hu/
választások c. alatt.

OKTÓBER 7. 18 ÓRA

A pszichopaták köztünk élnek címû elõadás (Keresztury VMK)

OKTÓBER 8–NOVEMBER 19.
HÉTKÖZNAP: 9–15 ÓRA,
OKTÓBER 27.: 14–18 ÓRA

Vitrinkiállítás: Kékfestés a Nyugat-Dunántúlon

OKTÓBER 9.

Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban: Horthy Mik-

(Gébárti Kézmûvesek Háza)
lós I. rész – Dr. Raffay Ernõ elõadása
(Keresztury Városi Mûvelõdési Központ, VMK Caffé)
OKTÓBER 9–11.

Sport- és egészségnapok az Izsák-iskolában

OKTÓBER 10–NOVEMBER 2.

Pál Katja festõmûvész Korrelációk összecsapása, avagy a gond-

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
talanság mûvészete és ennek ellentmondásai címû kiállítása
(Keresztury VMK)
OKTÓBER 11–31.

Budaházi Tibor festõmûvész jubileumi kiállítása

MEGNYITÓ: 17 ÓRA

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

OKTÓBER 11. 14 ÓRA

Tök jó program mindenkinek!
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház – Izsák-iskola aula)

OKTÓBER 11. 19 ÓRA

Bazi nagy magyar lagzi (Art mozi)

OKTÓBER 14. 18 ÓRA

Ébredezõ(k) – A szabad akarat definíciója a magasabb szférák
tudásából (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 15. 13.30 ÓRA

Õszi játszóház iskolásoknak(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

OKTÓBER 15. 17.30 ÓRA

Pszichofilmklub: Getto balboa magyar dokumentumfilm

OKTÓBER 16. 9.30, 10.45.

Mesevarázs: Vlagyimir Szucsejev – Okoska botocska

OKTÓBER 16. 18 ÓRA

Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban – Horthy

(Keresztury VMK)
(Keresztury VMK)
Miklós II. rész Elõadó: Dr. Raffay Ernõ

2019. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK

(Keresztury Dezsõ VMK, VMK Caffé)
OKTÓBER 16. 19 ÓRA

Bálint, valamint a Szõke Nikoletta Quartet koncertje

FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS!
kozetkeztetes@zegesz.hu

 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019. OKTÓBER
hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady E. Ált. Iskola
Báthory István Szakgimn.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László Szakgimn.

2019. 10. 24.
2019. 10. 24.
2019. 10. 24.
2019. 10. 10.
2019. 10. 16.
2019. 10. 21.
2019. 10. 24.
2019. 10. 14.
2019. 10. 22.
2019. 10. 14.
2019. 10. 17.
2019. 10. 24.
2019. 10. 24.
2019. 10. 24.
2019. 10. 15.
2019. 10. 24.
2019. 10. 24.

SZEDÉS HELYE
9.00–17 óra
9.00–17 óra
9.00–17 óra
13.00–17 óra
13.00–17 óra
13.00–17 óra
9.00–17 óra
13.00–17 óra
13.00–17 óra
13.00–17 óra
13.00–17 óra
9.00–17 óra
9.00–17 óra
9.00–17 óra
13.00–17 óra
9.00–17 óra
9.00–17 óra

Kis u. 8.
Kis u. 8.
Kis u. 8.
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Kis u. 8.
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Kis u. 8.
Kis u. 8.
Kis u. 8.
Öveges-iskola
Kis u. 8.
Kis u. 8.

PÓTBESZEDÉS: 2019. OKTÓBER 24. (CSÜTÖRTÖK) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

JazzSzerda 2019/20 Jazz side story – Szõke Nikoletta és Gájer
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

OKTÓBER 16–NOVEMBER 11.

Táska, hátizsák, batyu, bugyor, szütyõ, tarisznya, tatyó…

18 ÓRA

s minden, ami bele való. (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

OKTÓBER 17. 18 ÓRA

Alkotás vidám gondolatokkal (Apáczai Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 17. 14–18 ÓRA

Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)

OKTÓBER 18. 19 ÓRA

ZegJam (Apáczai Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 18. 17 ÓRA

Ünnepség a nyugdíjasoknak

OKTÓBER 18. 19 ÓRA

Egerszegi páholy – D.Tóth Kriszta és D. Tóth András

OKTÓBER 19. 9–13 ÓRA

Baba-Mama Börze (Apáczai Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 19. 14–17 ÓRA

Októberi Tök-Muri (Apáczai Mûvelõdési Központ)

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház – Izsák-iskola tornacsarnoka)
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

OKTÓBER 19., OKTÓBER 20.
SZOMBAT 10.00–18.00 ÓRA
VASÁRNAP 10.00–17.00 ÓRA

Vasútmodell-kiállítás (Keresztury Dezsõ VMK)

OKTÓBER 22.

Megemlékezés a forradalom helyi eseményeirõl
(Zalaegerszeg-Andráshida, Gébárti út Csillagh-emlékmû)

OKTÓBER 23.

Városi megemlékezés (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

OKTÓBER 24.

Varnus Xavér orgonamûvész hangversenye

OKTÓBER 25. 20 ÓRA

New Level Empire-koncert (Keresztury VMK)

OKTÓBER 26–27.

XI. Zala Open standard és latin formációs verseny

OKTÓBER 26. 21–02 ÓRA

Retro Party Mix (Apáczai Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 27. 9–18 ÓRA

10. You&Me Esküvõ-kiállítás (Arany Bárány Hotel)

OKTÓBER 27. 14–18 ÓRA

Nyitott mûhelygalériák napja (Gébárti Kézmûvesek Háza)

OKTÓBER 31.

Halloween-éjszaka (Art mozi)

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
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Sport

A NÉGY KÖZÉ JUTÁST TERVEZIK HÁROM BAJNOKI CÍM A RÖVID TÁVÚ OB-N

NEMZETKÖZI SZEREPLÉS ELÕTT AZ EGERSZEGI TEKECSAPATOK
 Megkezdik nemzetközi szereplésüket az egerszegi szuperligás
tekecsapatok. A bajnokságot nyert ZTE ZÁÉV nõi együttese a Világkupában, a ZTK FMVas férfigárdája az NBC Kupában indul.
Nagyon jól sikerült a bajnoki
rajtunk – hangoztatta Baján János,
a ZTE ZÁÉV edzõje. – Csapatszinten végre annyi fát teljesítünk,
amelyet már régóta szerettünk volna. Sikerült egy rangadót is nyernünk, a Ferencváros otthonában
jó teljesítménnyel gyõztünk. Idegenbeli sikerünk még sokat érhet
a végelszámolásnál. A többi találkozón is biztosan hoztuk a papírformát.

Baján János

– A jó szereplést úgy érték el,
hogy közben sérülések is hátráltatták a munkát...
– Problémáink még továbbra is
vannak. Csurgai Anita, a csapat
egyik erõssége különbözõ okok
miatt nem tart velünk a Világkupára. Helyette a fiatal Sabján Csenge
került az utazó keretbe. Szeret-

dulhatunk. Innen szeretnénk mindenképpen eljutni a Bajnokok Ligájába. Ehhez azonban ott mindenképpen a dobogón kell végeznénk idén is beverekedni magun- nünk, amit nem tartok lehetetlenkat a legjobb négy közé, amihez nek.
hat egyéni eredményt összeadva
3500 fa körüli teljesítményre lenne
szükség. Utána már más rendszerben bonyolódik a verseny.
– Hol lesz a Világkupa?
– Németországban, Ludwigshafen városában.
– Mennyire ismerik az ellenfeleket?
– Szerencsénkre tavaly is szerepeltünk a Vk-n, így képben vagyunk. A németek nagyon erõsek,
az osztrákok úgyszintén, és ott
lesz még a szláv különítmény – a
horvátok és a szerbek, valamint a
cseh Rosice csapata, akiktõl tavaly kikaptunk a Bajnokok LigájáFehér László
ban. Nem lesz egyszerû a továbbjutás, de segíthet az, hogy edzés– Mennyire ismerik az ellenés meccsidõpontokban dobunk. feleket?
Nem pedig mondjuk hajnalban,
– Feltérképeztem õket, 25 csamivel a németek 12 sávos pályán pat indul, koncentráltan jól dobva
rendezik meg a Világkupát.
kell játszanunk. A német, a szlo***
vén, a cseh, a horvát és a szerb
A ZTK FMVas férficsapatának csapatok lehetnek veszélyesek
nem kell messzire utaznia, Horvát- ránk. A fiúktól a négy közé kerülést
országban, Slavonski Brodban elvárom. Ott már bármi megtörténrendezik meg az NBC Kupát.
het. Jó lenne olyan helyen végez– A bajnoki szereplésünkkel ed- ni, amely Bajnokok Ligája-szerepdig elégedett vagyok – értékelt Fe- lést ér, ha oda kerülünk a BL-ben
hér László, a ZTK FMVas edzõje. sem vár ránk kikövezett út, mivel a
– Már rangadót is nyertünk. Remé- harmadik számú kupából érkezlem, hogy az idei idényünk szebb nénk. Nehéz ellenfelekre számítlesz, mint a tavalyi. Sajnos, a tava- hatunk, egyelõre az NBC Kupára
lyi eredményünk alapján nemzet- koncentrálunk. Sérülések nem
közi porondon csak a harmadik hátráltatták a munkát. Fehér Zoli is
számú kupában az NBC-ben in- velünk tart családi gyásza után.

A ZÁÉV IS TÁMOGATJA A HÉTVÉGE
A FÉRFI KOSARASOKAT
 Rövid idõn belül harmadik Egerszegen mûködõ céggel – a
ZÁÉV Zrt.-vel kötött szponzori szerzõdést a Zalakerámia ZTE KK
NB I-es férfi kosárlabdacsapata.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az építõipari cég már
nagyon régóta jelen van a városban, több épület jelzi eredményes
munkájukat. A cég sosem maradt ki
a társadalmi szerepvállalásból
sem, rendszeresen támogatja a
kultúrát, az egészségügyet és a
sportot.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV vezérigazgatója kiemelte, a cég mindig is
elkötelezett volt a város irányában.
Tevékenységük nyoma nem csak
Zalaegerszegen, hanem az egész
megyében, sõt az országban is látható. Szívesen álltak a férfikosár-

labda mellé, mivel úgy érzik, ezzel
jobb eredményre lehet képes a
csapat.
Nagy öröm számunkra, hogy a
ZÁÉV hosszú távra – három évre –
felsorakozott a csapat mögé, hangoztatta Stárics Kornél, a klub ügyvezetõje. A szponzorációval tovább
erõsödött a csapat anyagi helyzete.
Dr. Gyimesi Endre, a klub társadalmi elnöke a legpatinásabb
egerszegi cégek közé sorolta a
ZÁÉV-et, amely teljesíti a társadalmi szerepvállalását. Reményét fejezte ki, hogy az új sportcsarnokot
is a ZÁÉV építheti fel.

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai
3 emeletes, blokktéglából épült társasházban 56 m2-es
földszinti, tehermentes lakás (2 szoba, konyha, elõszoba,
fürdõszoba, pince, tároló) eladó.

ÉRDEKLÕDNI A 30/235-4814-ES VAGY
A 30/410-5684-ES TELEFONON LEHET.

EREDMÉNYEI

ZTE FC–Paksi FC 3-1 (2-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg
Bátonyterenyei TK Viktória–
ZTE ZÁÉV TK 1:7
(3031-3397)
Szuperligás nõi tekemérkõzés.
Bátonyterenye.
Ferencvárosi TC–
ZTK FMVas 3:5 (3520-3634)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Budapest.
Atomerõmû SE Szekszárd–
ZTE NKK 89-62
(16-20, 29-15, 20-12, 24-15)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Szekszárd.
Soroksár SC–ZTE FC
1-0 (0-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓK KAPOSVÁRON

 Kaposvár belvárosa adott
otthont a tájékozódási futók
idei rövid távú országos bajnokságának, amelyen 1130 tájfutó állt rajthoz. A viadalról
nem hiányozhattak a zalai tájfutók sem, így a Göcsej KTFE
(45 fõvel) és a TRIÓ Egerszeg
ZTC (60 fõvel) sportolói is
küzdhettek a bajnoki helyezésekért.
A délelõtti selejtezõfutamokból
kategóriánként a legjobb 24 fõ jutott az „A” döntõbe, ahol bajnoki
érmekért és pontokért technikás,
de gyors pályákon futottak. A zalaiak számára jól sikerült a verseny, hiszen összesen hét érmet,
köztük három bajnoki címet gyûjtöttek.
Az utánpótlás korosztályban
Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE)
nagyszerûen futott, és mindössze
négy másodperccel a gyõztestõl
lemaradva a 2. helyen végzett. A
junior fiúknál Fekete Sámuel
(TRIÓ Egerszeg ZTC) és Takács
Ticián (TRIÓ Egerszeg ZTC) is közel volt a dobogóhoz, de a jó futá-

A zalai tájfutóérmesek.

suk ezúttal a 4. és 5. helyhez volt
elég.
A szeniorok között Császár Éva
(Göcsej KTFE – N35) és Varga József (Göcsej KTFE – F55) esélyesként nyert, míg Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE – F45) meglepetésgyõzelmet aratott. A N35-ben
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC)
a 3., N45-ben Porgányiné Henrich
Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC) a 2.,
míg F70-ben Vajda László (TRIÓ
Egerszeg ZTC) a 2. helyen végzett.
Bajnoki pontot szerzett Hor-

MEGKÖZELÍTENI A TAVALYI EREDMÉNYT
VÁLTOZÁSOK A ZTE FÉRFI RÖPLABDÁZÓINÁL

 Az elmúlt bajnoki idényben a röplabdabajnokság másodosztályában, a Nyugati csoportban az elsõ helyen végzett a ZTE férfiegyüttese. Az új idényre jelentõsen átalakult a csapat. A bajnokság október közepén kezdõdik.
– Szeptember elején kezdtük el
a felkészülést az új idényre –
mondta Markó Gábor vezetõedzõ.
– A csapat döntõ többsége nyáron
sem állt le, strandröplabdával melegített az új idényre.
– Mekkora változás volt a játékosállományban?
– Jelentõs mozgás történt keretünkben. Gellén Márton, Papp József Gyõrben folytat felsõfokú tanulmányokat, õk oda igazoltak.
Lesznyik Károly munkahelyi elfoglaltság miatt felhagy az aktív röplabdával. Gõczi Roland Sümegre
igazolt, Kiss Gergely Szombathelyre költözött, ott dolgozik, távozott a ZTE-tõl.
– Érkeztek új játékosok?
– Nem, az U–19-es csapatból
igyekszünk feltölteni a felnõttcsapat játékoskeretét. Három fiatalt
neveztünk a felnõttkeretbe.
– A rutin mindenképpen
hiányzik az idei csapatból…
– Valószínû, mellette a csapat

Markó Gábor

átlagmagassága is csökkent, és
kevesebben is vagyunk. Akik maradtak, évek óta együtt játszanak,
ez sokat érhet. Az újjászervezésünkkor alakult ki a mostani mag,
mondhatnám a kezdeti gyökerekhez kell visszanyúlnunk.
– Miként zajlik a bajnokság?

AZ EDDIGI LEGSIKERESEBB BAJNOKI ÉV UTÁN
AZ 5. LEGJOBB VIDÉKI KLUB AZ EUROPTEC ZÚK

 A 2019-es bajnoki év az úszóklub történetében az eddigi legsikeresebb volt, a pontversenyben az EuropTec-ZÚK a 165 hazai úszóklub közül az elõkelõ 14. helyen végzett, a vidéki klubok
között pedig az 5. legjobb helyet foglalja el a ranglistán.
A legkiemelkedõbb eredményeket Betlehem Dávid érte el –
korosztályában és az idõsebbek
között is, medencében, vagy nyílt
vízen, országos bajnokságon,
európai játékokon – mindenhol
érmet nyert (arany és ezüst a
nyíltvizi Eb-n, ezüst az ifjúsági
olimpián, aranyak és ezüstök 3
korosztályos országos bajnokságon is, több megyecsúcs). Hasonlóan jó eredményeket szállított Gergye Ákos is, aki már az if-

váth Zoltán (TRIÓ Egerszeg ZTC
– F75, 5. hely), Uhlír Tímea (TRIÓ
Egerszeg ZTC – N40, 6. hely), Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC
– F45, 6. hely) és Takács Orsolya
(Göcsej KTFE – N21 – 8. hely).
N35 – 8. Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg ZTC, N35 – 8. hely.)
A magyar bajnokság nyílt volt,
külföldiek is rajthoz állhattak. Köztük a Göcsej KTFE színeiben 2.
helyen végzett Tihon Salopek
(F16), 5. helyen végzett Dorja
Salopek (N14) és a 6. helyen végzett Tihomir Salopek (F45).

júsági korosztályt erõsíti, az országos bajnokságokról rendre
dobogós helyezésekkel tért haza,
több megyecsúcsot is megjavított. A két fiú személyében az
úszóklub és a város két úszóválogatott kerettaggal büszkélkedhet,
példaképként állnak a fiatalabb
versenyzõk elõtt.
Bajnoki pontok tekintetében
ugyan a két fenti versenyzõ viszi
a prímet, de egyáltalán nincsenek
egyedül: Betlehem Dorka már fel-

nõtt korosztályban szállította a
bajnoki pontokat, míg egyre többször hallatnak magukról a fiatalabb korosztályok versenyzõi is.
A szövetség is figyelemmel kíséri
a Zalaegerszegen zajló munkát, s
a „Jövõ bajnokai” nevû tehetségnevelõ programjába az idén 8
egerszegi úszót válogatott be
Belsõ Fanni, Molnár Noel, Markó
Sarolt, Dóra Csepke, Scheffer
Eszter, Paksa Borbála, Jakab Balázs és Nagy-Selmecy Bulcsú
személyében, akik a következõ
évek húzó sportolói lehetnek. A
korosztályos országos bajnokságokon szépen szerepeltek már az
idén is.

– Az alapszakaszon nem változtatott a szövetség, az NB I-es
csapatok juniorjai addig nálunk
szerepelnek. A csapat nem viszi
magával az alapszakaszban megszerzett pontokat, hanem a helyezések alapján kap pontot. Újdonság, hogy emelkedett a csapatok
létszáma az NB II-ben, mivel négy
csoport van. A Nyugati csoport két
csoportja, illetve a Keleti csoport
két csoportja rájátszást játszik. A
két gyõztes egy újabb körben
dönti el, hogy ki jut fel az élvonalba.
– Mik a tervek az új bajnokságra?
– A tavalyi évben kiugróan jól
szerepeltünk. Valamennyi NB II-es
ellenfelünket legyõztük, magabiztos játékkal nyertük a Nyugati csoportot. Tavaly a komolyabb sérülések is elkerülték a csapatot. Idei
keretünk szûk, mindenkinek jobban kell ügyelnie magára, hogy a
sérülések ne gátolják a jobb teljesítményt. Célunk a fiatalok csapatba építése. A megfiatalodott csapattal szeretnénk annyi gyõzelmet
szerezni, hogy a tavalyi eredményünket megközelítsük.
Az edzõi csapat Horváth Csabával az élen szívvel-lélekkel dolgozik, hogy egyetlen tehetség se
kallódjon el. Munkájukat dicséri,
hogy a ranglistán elért 14. (vidéki
klubok között 5.) helyezés ugyan
az eddigi legeredményesebb a
klub történetében, de hasonló kiváló eredményeket (válogatott
versenyzõket, olimpikonokat és
országos bajnokokat) hosszú
évek óta folyamatosan nevelt ki a
klub.
Az úszóklub taglétszáma Zalaegerszegen stabilan 100 fõ körül
mozog, melynek, mintegy harmada versenyszerûen sportol, rendszeresen, versenyekre jár, ott általában a pontszerzõ helyeken
végez. A többiek tömegsport
vagy hobbiúszás keretében járnak rendszeresen edzésre.
A szeptemberben indult,
2019–2020-as szezonban is törekszik a klub arra, hogy elért
eredményeiket megõrizze, tovább gyarapítsa.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2019. 10. 30., 31. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2019. 10. 25. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
1–4D szempillaépítés
Arckezelések, smink
Szempilla- és
szemöldökfestés
z Gyantázás
z
z
z
egyéni vállalkozó

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

