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RÉGI EGERSZEGI VENDÉGLÁTÓHELYEK NYOMÁBAN

 A férfiaknak mindig is szükségük volt arra, hogy egy kis nedûvel öblögessék a torkukat, miközben a nõk (kivéve az olyan nõket) a korábbi évszázadokban nem tehették be a lábukat a vendéglátóhelyekre. Ez alól maximum a cukrászdák voltak kivételek.
– pP –
Étkezés, sírva vigadás, aktív
társadalmi élet, meg néha egy kis
botrány, sõt gyilkosság. Sok minden kapcsolható a kávéházi és
kocsmai kultúrához. A Múzeumok éjszakáján az érdeklõdõk régi zalaegerszegi vendéglátóhelyek nyomába eredhettek Béres
Katalin történész-muzeológus
vezetésével. Az éjszakai séta a
Deák térrõl indult, és a belváros
kultikus helyeire kalauzolta el a

Fotó: Seres

 A marosvásárhelyi Kóródi Szász Albert festõmûvész kiállításának megnyitásával kezdõdött a Zalaegerszeg–Marosvásárhely
Baráti Társaság (ZA–MA) jubileumi ünnepsége. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Nemes László festõmûvész személyes élményeit is megosztva szólt a marosvásárhelyi kulturális és
mûvészeti élet történetérõl.
Mint fogalmazott, Marosvásárhely a székelyek legnagyobb városa, az egyetlen olyan székelyföldi település volt, amelyik szabad királyi város címmel büszkélkedhetett. A városi élet a 18. század során kezdett kibontakozni,
de igazi lendületet a 20. század
elején Bernády György polgármestersége alatt vett, aki európai
szintre emelte a várost. Szólt az
1911–13 között épült Kultúrpalota
jelentõségérõl, a példaértékû mûvészeti gimnázium mûködésérõl,
a székely amatõr mûvészeti világról. Kóródi Szász Albert kiállított
festményeirõl azt mondta: természetelvû alkotások, Erdély létét,
derûjét, örök motívumait mutatja
be.
Az ünnepségen Balaicz Zoltán

polgármester felidézte: Marosvásárhely és Zalaegerszeg között
1996 októberében jött létre a hivatalos kapcsolat. A szerzõdést dr.
Gyimesi Endre akkori polgármester valamint néhai Fodor Imre polgármester és Orbán Dezsõ alpolgármester jegyeztek. 2000-ben
jött léter Cseh Gábor elnök vezetésével a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör (MA–ZA),
majd 2003-ban dr. Hóbor Erzsébet vezetésével Zalaegerszegen
is megalakult a ZA–MA. Az elnöki
teendõket ellátta még Pintér János és Gecse László is. A Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti
Társaság jelenlegi elnöke dr.
Gyimesi Endre.
A nemzet sorsközösség – folytatta Balaicz Zoltán. – Nem más
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A GYERMEKEK BOLDOGSÁGÁÉRT
TEMPLOMIGAZGATÓSÁG A MINDSZENTY-ISKOLÁBAN

 A megyés püspök, dr. Székely János döntése alapján új egyhá- veszi a helyemet fiatal utódom, ifj.
zi intézmény alakult Zalaegerszegen, a Szent Kereszt TemplomMolnár János atya.
igazgatóság. Frissen kinevezett vezetõjét, dr. Kürnyek Róbert
– Hogyan fogadták ezt a híatyát kérdeztük ennek mibenlétérõl.
vek?
– A lelkészváltás mindig a kö– B. K. –
teendõre lehet koncentrálni, amit a zösség próbája. Ekkor derül ki,
püspökatya célul tûzött ki, hogy a hogy elég erõs-e az az összetar– Ez egy eddig nem létezõ jogi katolikus iskolákra nagyobb figye- tás, amin munkálkodtunk. A papok
forma. A templomigazgatóság a lem jusson. Valójában az iskola részérõl is embert próbáló. János
plébániákhoz hasonlóan önálló- lelkiségének hátterét biztosítja ez atya nyitott, lelkes, lendületes.
sággal bír, de nincs hozzá kap- az intézmény. A zalaegerszegi „Közös múltunk”, hogy mindketten
csolt terület. Zalaegerszegen je- mellett még Kõszegen is alakult voltunk püspöki titkár pozícióban.
lenleg négy plébánia van, amihez ugyanilyen, a Rózsafüzér Király- Számára ez lesz az elsõ plébánia.
utcák szerinti beosztással kapcso- nõje.
– Hogy érzi, elvégezte itt a
lódhatnak a hívek. A Szent Ke– Ez azt is jelenti, hogy Ön bú- feladatait?
reszt Templomigazgatóság pedig csúzik a kertvárosi plébániától.
– Öt évvel ezelõtt alakultunk.
kizárólag a Mindszenty-iskolában
– Igen. Jelenleg, amíg a Azóta kialakult itt az egyházi élet,
látja el a papi feladatokat, elsõsor- Mindszentyben az elõkészítõ a rutin. A váltás új lendületet hozban a diákokra, a pedagógusokra munka folyik, még a Kertvárosban hat a közösség életébe.
és a szülõkre koncentrálva. A vagyok, de augusztus elsejétõl át(Folytatás az 2. oldalon.)
szentmisék, akárcsak eddig, továbbra is nyilvánosak lesznek, tehát bárki részt vehet azokon. Ez a
forma lehetõvé teszi, hogy bizonyos plébániai feladatokkal nem
kell foglalkozni, és így teljesen a fõ

Az akció 2018. augusztus 15-ig érvényes.

VOKSH OKTATÁSI KFT.

tartja össze, mint a szeretet, a ragaszkodás, a hûség, az összetartozás. A magyarság így volt képes
arra, hogy ha fizikai valójában részeire is szakadt az ország, mégis újra és újra szellemi egységbe
kovácsolódott. A nemzetben gondolkodó magyar emberek egységére ma is szükség van.
Köszöntötte az ünnepségen jelen lévõket dr. Gyimesi Endre és
Cseh Gábor is, akik a testvérkapcsolat jelentõségérõl beszéltek. A
baráti kör volt elnökeinek munkáját kitüntetõ oklevéllel köszönték
meg.

szépszámú és kíváncsi közönséget.
A történész elöljáróban elmondta: Zalaegerszeg központjában mindig számos vendéglátóhely mûködött. A 18. századtól a
vármegye központja is itt volt, ami
annyit jelentett, hogy rendszeresen érkeztek a városba nemesek
a megyegyûlésekre, a megye legkülönfélébb részeirõl. A közügyek
lebonyolítására idesereglett urakat
persze el kellett szállásolni, meg
az élelmezésükrõl is gondoskodni

kellett. És persze arra is szükségük volt, hogy néhány pohár itallal
gyûjtsenek bátorságot a vitákhoz,
ellenfelek legyõzéséhez vagy a
tisztújításokhoz.
A belváros területén így már a
19. századtól számtalan kocsma
és vendéglátóhely mûködött. Köztük a legrégebbi és az egyik legkedveltebb hely, a Kummer kávéház volt. Az épület ma is áll a Batthyány–Kölcsey utca sarkán. A
vendéglátóhely történetéhez kapcsolódóan Béres Katalin megjegyezte: a kávéházat akkoriban az
különböztette meg a kocsmától,
hogy az elõbbiben biliárdasztal és
újságok is voltak.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

A KORSZERÛBB BELVÁROSÉRT MENNYIRE ZÖLD ZALAEGERSZEG?

KÖZMÛ-REKONSTRUKCIÓ AZ ARANY JÁNOS UTCÁBAN KIDERÜL AZ IDÉN 25 ÉVES VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYEN
 Október végére fejezõdik be
az Arany János utca közmû-rekonstrukciója, mely idõ alatt a
forgalmi rend változásaival is
számolni kell az építkezéssel
járó egyéb kellemetlenségek
mellett. A türelem azonban
megéri, mert útburkolatában is
teljesen felújított utcát kapnak
vissza az ott élõk.

 Zalaegerszeg idén is benevezett a Virágos Magyarország környezetszépítõ versenybe, melynek zsûrije az elmúlt pénteken tekintette meg a várost dr. Csemez Attila egyetemi tanár, tájépítészmérnök, a mozgalom szervezõbizottságának elnöke vezetésével.
– liv –

nyezet, miliõ fogadja õket. Szerencsések a zalaegerszegiek, fogalBelvárosi sétájuk a Dísz térrõl mazott Tolvaj Márta alpolgármesindult, ahol Vigh László országgyû- ter, mert a városépítõk mindig is
lési képviselõ, miniszteri biztos kö- ügyeltek arra, hogy az épületek kö-

– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson elmondta, hogy az
Arany János utca közmû-rekonstrukcióját négy ütemben hajtja végre
az önkormányzat, melybõl az elsõ
ütem a Rákóczi utca és az épülõ átkötõút között már elkészült. E mintegy 240 millió forintos beruházás
mellett további igen jelentõs infrastrukturális fejlesztések helyszíne a
környék. Ezek egyike a TOPprogram keretében 230 millió forint
ráfordítással megújuló Vizslapark,
ahol szintén megkezdõdtek már a
munkálatok. A volt Zalakerámia
gyártelep helyén új lakópark épül. A
társasházak, valamint a belváros
megközelítését szolgálja az az önkormányzati beruházás, amely révén létesítik az új átkötõutat az
Arany János utca és a Mártírok útja között. A polgármester ide sorolta egy helyi vállalkozás a Rákóczi
Ferenc utca sarkán épülõ új telephelyét is, hangsúlyozva, hogy
mindezen fejlesztésekkel olyan belváros képe rajzolódik ki, amelyre
mindnyájan büszkék lehetnek.
Mintegy két és fél évvel ezelõtt
kezdték el tervezni, hogy a belvároshoz méltatlan állapotot megszüntessék ezekkel a fejlesztésekkel, fûzte hozzá Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje. A munka két éve a Rákóczi utca felújításával kezdõdött, melynek folytatása az Arany János utca közmû-rekonstrukciója a közel
50 éves vezetékek, bekötések kicserélésével. Az elsõ szakasz már
elkészült, most a második ütem
zajlik az átkötõút és a Püspöki
Grácián út között a Kisfaludy utca
keresztezõdéséig. Ezen szakasz
újracsatornázása érinti az új átkötõutat és az új társasházakat, me-

lyek már az új rendszerre lesznek
rákötve. Mint mondta, itt komoly kihívással néztek szembe a kivitelezõk, mert ez a város legmélyebb
pontja, így a talajvízzel is meg kell
küzdeniük. A második ütemben a
keresztezõ utcák (Püspöki Grácián, Lõrinc barát, Batsányi utcák)
átkötése is megtörténik. A harmadik ütemben a Püspöki Grácián út
és a Jókai út, a negyedik ütemben
pedig a Jókai út és a Platán sor
keresztezõdéséig végzik el a közmûvek rekonstrukcióját. Ez utóbbit
követõen a teljes Arany János utcát újraaszfaltozzák, ahol szükséges, szélesítik a pályaszerkezet,
és új szegélyt építenek.

Bali Zoltán megemlítette továbbá, hogy az új csatornarendszerre
kötik be a kis Vizslaparkban létesítendõ pavilont is, ahol a kismamáknak, illetve a parkõröknek alakítanak egy-egy helyiséget. Mellé
épül az új belvárosi játszótér,
melynek felszereltsége, színvonala megegyezik majd a kertvárosi
Bóbita játszótérrel. Befejezésül
arról beszélt, hogy lakossági kérésre szakemberek bevonásával
döntenek a párhuzamos parkolóhelyek jobb vagy bal oldali elhelyezésérõl az Arany János utcában. A legfontosabb cél, hogy
sokkal biztonságosabb legyen itt
a közlekedés.

szöntötte elsõként a nagykanizsai
és hévízi szakemberekbõl is álló bírálóbizottság tagjait. A város nagyon sokat szépült az elmúlt idõszakban, ami a zalaegerszegiek
számára is fontos, mondta. Kitért
az épülõ jármûipari tesztpályára,
ahol már az õsszel megkezdõdnek
az elsõ tesztelések. Ennek kapcsán is több vendég érkezik a városba, nem mindegy, milyen kör-

MEGÚJULT A CSILLA UTCA

 A másfél milliárdos infrastrukturális fejlesztési csomagban
megvalósuló beruházások újabb helyszínén tartott sajtótájékoztatót a város vezetése. Ezúttal a csácsi Csillag utcában, ahol már
befejezõdött az úttest rekonstrukciója.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
munkálatokról elmondta, a 465
méteres útszakaszon négy méter
szélességben állították helyre az
aszfaltburkolatot, amelyre új kopóréteg is került. Az ingatlanok vízelvezetése érdekében négy darab
víznyelõt építettek, melyek az utca

döntöttek. A rendelkezésre álló
forrás határozta meg ezt a számot,
így mindenhol a legsürgetõbb
problémák megoldására koncentráltak. A csácsi városrészben így a
túloldalán lévõ árokkal vannak Csilla utcára, melynek útburkolata
összekötve. A beruházásra 27 mil- már jócskán tönkrement. Herkliné
lió forintot fordítottak a másfél mil- Ebedli Gyöngyi önkormányzati
liárdos infrastrukturális fejlesztési
csomagból, melyet teljes egészében a magyar állam finanszíroz.
Az összesen 29 helyszínen
megvalósuló felújításokról a választókörzetek
önkormányzati
képviselõinek javaslata szerint

HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
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–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással, érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918
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TEMPLOMIGAZGATÓSÁG A MINDSZENTY-ISKOLÁBAN

ni a „lazaság” és a papokat megilletõ tisztelet kivívása között?
– Úgy gondolom, hogy akit én
tisztelek, az tisztel engem is. Elsõsorban szeretni kell az embereket.
– Lesz nyári szünet? Egyáltalán a papoknak jár szabadság?
– Aki kéri, annak jár, nem igazán jellemzõ. Nekem a kikapcsolódást a táboroztatás jelenti. Több
mint hatvan ministránsfiúval táborozunk egy hétig július közepén.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS

(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

A GYERMEKEK BOLDOGSÁGÁÉRT
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hívek lelkesek, de idõvel természetszerûen ez a lelkesedés
csökken, amikor minden megy a
maga útján.
– Újból elsõ ember feladata
lesz az új helyén.
– A püspökatya ilyeneket szán
nekem, de nem bánom. Meg lehet
találni az értéket, az örömöt, izgalmas feladat volt a Kertvárosban is
elsõnek lenni, és remélem az lesz
a Mindszentyben is. Most még
többet tudok foglalkozni a gyerekekkel, ami nagyon közel áll hozzám. Eddig is ezt tettem, de most
intenzívebben lehet. Az idén végeztem el a hittantanár képzést.
De nemcsak a tanítás a fontos,
hanem amit ez az intézmény lehetõvé tesz, a jelenlét. Hogy a paphoz oda lehet menni akár a szünetben is, meg lehet szólítani, segítséget lehet kérni. A Mindszentyiskolának küldetése is ifjúsági
centrummá válni. Feladatuk a gyerekek boldogságának biztosítása.

zött tágas zöldfelületek maradjanak, számos lehetõséget biztosítva
a pihenésre, a feltöltõdésre. A környezet szépítését, a környezettudatosság erõsítését az önkormányzat is fontosnak tartja. Sokféle rendezvény szolgálja ezt, mint a Virágos Zalaegerszeg, a Zalaegerszeg
legszebb konyhakertje pályázat,
vagy a Te-tedd akció. A zöldfelületi
fejlesztések között megemlítette a
Vizslapark, a Gébárti-tó, a Zala-

holtág környezetének megújítását,
továbbá a Göcseji Falumúzeum
bõvítését, valamint a piacon létesítendõ, helyi termékeket bemutató
Göcsej látogatóközpontot. Kiemelte, hogy az önkormányzat mellett a
vállalkozások, az intézmények, a
lakóközösségek is ügyelnek a környezet rendjére, gondozottságára.
Végezetül azt mondta, bízik abban,
hogy a zsûri értékelni fogja eddigi
eredményeiket, azok fenntartása
érdekében végzett munkájukat, valamint az új ötleteket, melyekkel
igyekeztek egyediséget kölcsönözni a köztereknek.
A zsûri százpontos értékelési
rendszer szerint nézi a városokat,
tudtuk meg dr. Csemez Attilától.
Ebben, mint mondta, 50 pontot jelent a „zöldügy”, vagyis a zöldfelületeknek sokkal nagyobbaknak kell
lenniük, mint a kiültetett egynyári és
évelõ virágok területének. A zöldfelületeket tízféle szempont alapján
bírálják, többek között milyen képet
mutat a fõtér, a temetõ, a városkapu, a vizes élõhely, a kirándulóhely
valamint a játszótér.
Idén 25. alkalommal hirdették
meg az önkormányzatok számára
a Virágos Magyarország környezetszépítõ versenyt, amelybe Zalaegerszeg a kezdetektõl bekapcsolódott. Ezen idõ alatt több jelentõs
díjat nyert, melyek között kiemelkedik a 2015-ös elsõ helyezés a városok kategóriájában.

VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396

képviselõ hozzáfûzte, a felújítást
nem csupán ez indokolta, hanem
a megnövekedett közúti forgalom
is. A Balatoni út kivezetõ szakasza
egy sávra szûkül jóval a csácsbozsoki körforgalom elõtt, ahonnét
nem lehet balra kanyarodni a
Csácsi utcába, így a lakosság,
amióta ez a forgalmi rend fennáll,
a Csilla utcát használja a hazatéréshez.

Dr. Kürnyek Róbert

– Közben elkészült a fotó,
szabad ilyen mosolygós képet
felhasználni? Nem kell komolynak lenni?
– A gyerekekhez nem lehet komolyan közeledni – mondja vidáman.
– Könnyû egyensúlyt teremte-

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!
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Aktuális

KAGYLÓK, KÉPESLAPOK, FÜRDÕK KITÜNTETÉSEK ÉS KINEVEZÉSEK
PROGRAMOK, TERVEK AZ OLAJIPARI MÚZEUMBAN

 Csigák, kagylók, képeslapok,
fürdõk hallatán nyaralás lehet a
legkézenfekvõbb asszociáció.
Az írás témája azonban nem ez,
hanem a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban egyelõre csak
raktárban fellelhetõ képeslap- és
bélyeggyûjtemény, illetve a tároló, többnyire rendezésre váró albumok. Sajnálatos módon nem
elõször kell arról hírt adni, hogy
a nevezett intézményben rejlõ
akár világszenzációs értékeket,
bemutatóhely hiányában, nem
láthatja a nagyközönség.

 Hogyan lehetséges az, hogy
ez a járvány nem támadja meg
azokat, akik a kórházon kívül
szülnek? – hangzott el a kérdés
a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház Semmelweis-napi ünnepségén játszódó jelenetben,
melyben dr. Kecskés Gábor orvos igazgató személyesítette
meg az anyák megmentõjét,
míg Klein professzort dr.
Schmidt Béla, az ortopédia osztályvezetõ fõorvosa alakította.
– A. L. –

– Bánfi Kati –
Érdekes és látványos bélyeg- és
képeslapgyûjtemény rejlik Tóth János múzeumigazgató „fiókjában”.
Õslények, szebbnél szebb csigák,
kagylók és persze bányászati, kohászati létesítményeket bemutató
bélyegek és még több képeslap. Az
1800-as évek végétõl napjainkig

ÁLLÁS
ZALAEGERSZEGRE
KERESÜNK TÖBB
MÛSZAKOS MUNKARENDBE

TAKARÍTÓKAT
AZONNALI KEZDÉSSEL!

Hosszú távú
munkalehetõség
és céges buszjárat!
06-70/615-3526,
jelentkezes@azurfm.hu

DÍJAZTÁK A KIEMELKEDÕ MUNKÁT VÉGZÕKET

megjelent darabok, az egész világ
területérõl. Elsõ kiadások, elsõ napi
bélyegzések, emlékezetes események és helyek. Egyetértünk az
igazgató megjegyzésével, „Ezzel
valamit kezdeni kell.”
– Ujfalusi Endre néhai bányamérnök rendelkezett a világon kiadott olajipari bélyegek 90 százalé-

kával, és ezt átadta az intézményünknek. Néhai Vitéz Miskey Kálmán bányamérnök bányászati témájú bélyeggyûjteményének részbeni
tulajdonosai
lettünk
1993–2003-ig. Ez utóbbi gyûjteményen osztozunk a Miskolci Egyetemmel és a rudabányai Érc- és
Ásványbányászati Múzeummal.
Néhai Buda Ernõ hagyatékából 10
album, néhai Liszka János hagyatékából fõleg az erdélyi képeslapok
kerültek birtokunkba a 100 évvel
ezelõtti idõszakból. Mindezeket
egészítettük ki azóta saját gyûjtéssel is, ami végül is óriási kiállítási
anyaggá állt össze. Valószínûleg
mi rendelkezünk a legnagyobb bányászati
bélyeggyûjteménnyel,
köztük különleges darabokkal. A
legérdekesebbek, és ebbõl is van

néhány, amikor a képeslapon lévõ
embléma, grafika megegyezik a
bélyeg ábrájával – mondta Tóth János. – Ennek a gyûjteménynek
csupán egy kis része volt eddig alkalomszerûen kiállítva, de most tervezzük a nagyobb volumenû bemutatást, talán a jövõ évben, amikor a múzeum létrejöttének 50. évfordulóját ünnepeljük. Addig is készül két album, melyet Buda Attilával közösen jegyzünk, és ezen kereskedelmi forgalomba is kerülõ kiadványok Magyarország (NagyMagyarországgal együtt) bányászati és kohászati létesítményeit, illetve fürdõit mutatja be egykori képeslapok és esetenként a mai ábrázolás segítségével – utalt az
újabb könyvkiadásra, mely téren
szintén élen járó a múzeum. Évente legalább egy kiadvánnyal gazdagítják a nyomtatott kultúrát.
– Körvonalazódnak egyéb jubileumi programok?
– Múzeumtörténeti kiállítást,
konferenciát szervezünk, illetve elkészül az intézmény jogelõdjét
megalapító Tóth Ferenc bronz mellszobra, a szoborparkban (melynek
1987-es megnyitásakor szintén készült alkalmi bélyegzõs képeslap).
Valamint múzeumtörténeti kiadványt is megjelentetünk majd.
– Addig is?
– Az idén még két képzõmûvészeti kiállításunk lesz, õsztõl folytatódnak a múzeumpedagógiai órák,
és a Papp Simon Népfõiskola Tagozat elõadás-sorozata. Reménykedünk egy pályázat kedvezõ elbírálásában, mellyel fejleszthetnénk
a múzeumot, mivel regionális technikatörténeti, értékfeltáró és népfõiskolai feladataink is vannak, a
Lakitelki Népfõiskolával és a Nemzeti Mûvelõdési Intézettel együttmûködve.

Sajnálatos módon kortársai
nem fogadták el életében a klórmeszes kézmosás jelentõségét a
gyermekágyi láz megelõzésében,
mellyel rengeteg frissen szült anya
életét megmenthették volna, ha
hittek volna a nyilvánvalóban.
A korát megelõzõ felismerést
közzétevõ orvos 200 évvel ezelõtt
született, ezért a kormány 2018-at
Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánította. Ez az esztendõ egyben
az 1848/49-es szabadságharc kitörésének és a kórház alapításának
170. évfordulója is. Dr. Halász Gabriella fõigazgató beszélt errõl köszöntõjében, kiemelve, hogy a korszakváltó 19. században a gyógyítás legfõbb eszköze az orvosi tudás
és a tapasztalat volt. A tárgyi feltételeket néhány egyszerû kézi mûszer,
gyógyszer és vegyszer jelentette.
Ilyen körülmények között alkotta
meg új elméletét Semmelweis Ignác és vált több millió asszony megmentõjévé, ami a legismertebb magyar orvossá tette a világban.
A fõigazgató évértékelésében
elhangzott, hogy 2015 óta következetes stratégia mentén dolgoznak az ellátási területünkön élõ lakosság jobb egészsége és életminõsége érdekében. Fontos feladatuk a gyógyítás, a rehabilitáció fejlesztése, a legmagasabb minõségû ellátás biztosítása, egyúttal a
prevenció, az egészségmagatartás pozitív befolyásolása, melynek
egyik színtere a nemrég megnyitott járási egészségfejlesztési iroda. Az elvégzett munka nagyságrendjét adatokkal is illusztrálta. Tavaly 40 ezer fekvõ- és 800 ezer
járóbeteget láttak el, többek között
110 ezer köbméter orvosi gázt, 1,5
tonna kenõcsöt, félmillió liter infúziót használtak fel. Az elmúlt év
krónikáját egy videofilmben is
megtekinthették a jelenlévõk.

Dr. Nagy Gyöngyi és
dr. Halász Gabriella

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy az ország gazdasági
növekedésének alapját az egészségügyi dolgozók adják, ezért felbecsülhetetlen értékû a munkájuk.
Bejelentette, hogy folytatódik a zöld
épület abbamaradt rekonstrukciója,
ami 2019-ben fejezõdik be. A kivitelezõi megbízást egy zalaegerszegi
cég nyerte el.

Balaicz Zoltán polgármester
köszönetet mondott a kórházi dolgozók hivatástudattal végzett
munkájáért, hangsúlyozva azt,
hogy legfontosabb az egészség,
melynek birtokában az ember az
élet minden területét örömmel tudja megélni. Beszélt 1848-ról, annak zalaegerszegi történéseirõl,
hozzátéve azt, hogy ebben az évben kezdte meg mûködését a kórház elõdjét jelentõ ispotály.
Az Arany Bárány Hotel télikertjében tartott ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. A legrangosabb
elismerést, a kórház emlékplakettjét dr. Nagy Gyöngyi radiológus,
nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos vehette át. Kitüntetõ oklevelet
négyen kaptak, fõigazgatói dicséretben 17-en részesültek. A tudományos munkáért járó nívódíjat dr.
Rashed Aref (szívsebészet), dr.
Szabó József és Sipos Mária (pszichiátria) valamint Horváth Istvánné
(traumatológia) kapta. A minõségügy területén dr. Csordás Katalin
munkáját ismerték el, a rezidensek
legjobb segítõjének Magyarné dr.
Huszár Tünde bizonyult.
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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: 2018. 07. 26., 08. 30.

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Kék zsák: 2018. 07. 27., 08. 31.

Üveghulladék gyûjtése: július 27. péntek
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti
rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

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., 8961 Pf.: 33.
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:

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
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: 9–13 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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

SORSFINTOROKTÓL AZ ÖRÖKÖS TAGSÁGIG
BESZÉLGETÉS BALOGH TAMÁS SZÍNMÛVÉSSZEL

 Többször próbálta a sors eltéríteni, de nem adta fel. Balogh Tamás színmûvész bár már gyerekként rendre szerepeket kapott,
és színészi pályáról álmodott, csak 31 évesen talált rá erre az útra. Közben többször döntött e bizonytalan jövõ mellett a biztosabb másik lehetõség(ek) ellenére. Az idén a zalaegerszegi színház örökös tagjai közé választotta.
– Bánfi Kati –
– Az örökös tagság öröm,
vagy van benne fájdalom is?
Elég hozzá, hogy harmincegy
éve a színház tagja?
– Abszolút öröm, meglepetés, a
megbecsülés jele. Mindig direktori
döntés, és nem elég hozzá sok
éven át egy helyen dolgozni, hanem valamit le is kell tenni az asztalra. Jó társaságba került az arcképem a színház bejáratánál, és
ez megnyugtató.
– Sokféle „poszton” próbálta
ki magát a színészet elõtt.
Miért?
– Elõször a behatároltság miatt,
késõbb tudatosan. Állandóan jelentkeztem a színmûvészetire, sikertelenül. Végül harmadik alkalom után azt mondta az egyik tanár, „Tamás, maga inkább rendezõi alkat. Ha szerez egy diplomát,
felveszem.” A leggyorsabban népmûvelõ–könyvtáros szakot tudtam
elvégezni, aztán sajnos disszidált
a nevezett tanár, és megint nem
vettek fel. De hasznos volt ez a
szak, jó tanárok voltak, szerettem
a mûvészettörténetet.

– És valóban jó rendezõ lenne?
– Ez nem derült ki. Bár az elsõ
amatõr társulatnál rendeztem is,
meg egyszer komolyabban szóba
jött egy interaktív gyerekelõadás
során, de azóta színészként olyan
izgalmas feladatokat kaptam, hogy
ez a vonal elmaradt. De egyébként
legelsõ vágyam kisgyerekként az
volt, hogy karmester legyek. Akkor
minden vasárnap volt Debrecenben térzene, anyám karján ülve ezt
hallgattam és elbûvölt a karmester.
De az is meghatározó volt, amikor
szintén gyerekként elvitt anyám
egy János vitéz-elõadásra és a
szünetben sírva fakadtam, hogy én
nem lehetek a színpadon, hogy
nem én vagyok a János vitéz. Utána sokáig úgy mutatkoztam be,
hogy Tamás Emil János vitéz.
– Édesapja nyomdokaiba sosem akart lépni? Elegáns megjelenése miatt ez is illene Önhöz.
– Apám ügyvéd volt és a családban sok jogász és pap, magas
rendû pap volt. Kvalifikáltak voltunk, úgynevezett „úri gyerek” voltam, rajtam maradt ez az öltözködési stílus.

– És egy ilyen család nem
botránkozott meg a színészi tervek miatt?
– Nem. Nagyon nyitottak voltak. Ahogy általában a debreceniek. Elõször zenei vonalon indultam, ezt a nagybátyám példájának
is köszönhetem. Ötévesen hegedültem nyolcados hegedûn, ami
nincs is, mert negyedes a legkisebb és csodagyerekkoncertet
akartak nekem szervezni. Végül a
családdal úgy döntöttünk, hogy
mégse legyen ez. A hegedû is elmaradt, zongorát próbáltam, de
nem tetszett. Majd zenei gimnáziumban fagottozni tanultam végül. De ebbõl az iskolából a jeles
szakmai eredményem ellenére kirúgtak, mert táncosként részt vettem akkor a Faust opera balettbetétében, ami nem tetszett az igazgatónak.
– Fiúként balettozni nem volt
ciki?
– Nem. És elárulom, akkor jó
egy férfi balett-táncos, ha férfi és
nem férfinak látszik. Van olyan
elem, amit csak férfi tud elõadni.
tíz évig balettoztam, mivel színész
akartam lenni, gondoltam majd
hasznát veszem. Aztán nem. Csak
egyszer, egy szösszenetnyit táncoltam. De mozgáskultúrát adott,
ennek hasznát vettem. A zenei
mûveltség is jól jött. A fagott olyan
jól ment, hogy el kellett dönteni,
hogy zenemûvészeti vagy színé-

szet. Maradtam ennél. A zenében
pedig maradtam klasszikuspárti.
Sokan azt mondják, sok mindenbe
belefogok és abbahagyom. Ez
csak a látszat. Minden érdekelt,
sok terület.
– Gondolom, ez jól jött a különbözõ karakterek megformálásánál.
– Ezért csináltam. Ma is a szabad szellemi kapacitásomat ilyenre fordítom. Például nagyon szeretem a népmeséket.
– A könyvtárosmúltból csak
a saját könyvgyûjtemény maradt?
– Igen, sosem akartam könyvtáros lenni, pedig ajánlottak állást.
Inkább lettem sztirpíztánc-koreográfus. Jól is ment. Figyelmeztettek,
ha nem hagyom abba, ott ragadok. Otthagytam.
– Végül is hogyan jött a színészet?
– Otthon vacsoráztam, amikor
felhívott Ascher Tamás, hogy eljönnék-e a kaposvári színházba?
Mondtam, én most két kanál leves
között vagyok, de lemegyek megnézni két elõadást. És tetszett.
Utána jött Kecskemét, majd
Veszprém és 1987-tõl Zalaegerszeg.
– A sokféle érdeklõdés a pálya mellett is megmaradt?
– Igen. Például a gasztronómia
és annak minden tartozéka, az
alapanyagok, a fûszerek, a szer-

KÁVÉHÁZAK, KOCSMÁK, PRESSZÓK
RÉGI EGERSZEGI VENDÉGLÁTÓHELYEK NYOMÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem mindenki tudta ugyanis járatni a fõvárosi lapokat, a kávéházakban viszont a fõbb kiadványokból mindig voltak példányok, ezért
ez volt az újságolvasás egyik fõ
helyszíne. Napközben kávét, teát
és egyéb italokat szolgáltak itt fel,
estére pedig sok kávéház étteremmé alakult, ahol élõzenével szórakoztatták a közönséget. Szinte
mindegyiknek volt különterme
vagy emeleti nagyterme, ahol különféle társadalmi szervezetek
gyûltek össze. Az egyesületeknek
ugyanis ekkor még nem, vagy csak
nagyon ritkán volt saját székháza.
A Kummer kávéház emeleti
nagytermében például az iparosok
üléseztek. Az események persze
néha eldurvultak. A 20. század elején történt egy tragikus eset: a mészárosok összeverekedtek az
iparoslegényekkel, utóbbiak közül
egy életét is vesztette. Ettõl függetlenül a századelõn fogalommá vált
a Kummer kávéház, ahol cukrászda is nyílt – ide már hölgyek is járhattak. 1912-tõl pedig mozi is üzemelt az emeleten.
A belvárosi sétán szóba került a
Várkör utca egyik régi polgári épületébõl kialakított kocsma, a Gól is.
Az 1990-es években nyílt meg, és
lett a ZTE-drukkerek egyik kedvelt
törzshelye volt. A házat már lebontották, a területen, melyen állt, a
tervek szerint a Mindszentyközpont épül fel.
Az est során a résztvevõk az
egykori Zóna étteremhez, a volt

Korona Szállóhoz, a HEMO-hoz,
az Arany Bárány Szállóhoz és a
néhai Pontház presszóhoz is ellátogattak. Többek között megtudtuk: a Zóna Nemzeti majd Központi kávéházként kezdte pályafutását a 19. század végén. Több
bérlõje is akadt a helynek, de a
vállalkozások nem voltak túl sikeresek. Mintha átok ült volna a házon, nem sikerült színvonalasabbá tenni a kávéházat, és növelni a
forgalmat. Beszédes, hogy ekkoriban leginkább csak „Tetvesnek”
csúfolták a helyet. Fõleg a szegényebb sorú társadalmi rétegek jár-

Balogh Tamás

számok. Az ország elsõ „tévés
szakácsa” is én voltam. Vettem is
egy házat Zalatárnokon, hogy
majd a sorozat árából felújítom.
Aztán jött egy kormányváltás és
ezzel mûsorváltás. A ház sosem
újult fel, viszont a kertjét tudtam
hasznosítani. Fõzni még a nagymamámtól tanultam, aki fogta a
kezem, és együtt kevertük a fakanállal az ételt.
– A fûszerek miért emelkednek ki a sorból?
– Mindig érdekeltek. És bár sok
errõl szóló könyv van, káoszt látok. Rendet szeretnék ebben teremteni. Írtam egy egyelõre kiadatlan könyvet, melyben botanikai leírás, latin név, az összes magyar elnevezés, felhasználás, fûszerszótár szerepel.
– A sors sokszor próbára tette. Sosem adta fel?
– Nem olyan alkat vagyok. Meg
ami bánt, nem hagyom, hogy eluralkodjon rajtam.
– Végül is így visszatekintve
ez volt a jó út?

– Azt már sosem tudjuk meg.
Nem én szövöm a sors fonalát.
– Mi volt a pályán a legnehezebb?
– Amikor a színészt magára
hagyják, a rendezõi koncepció
nem világos.
– Tervek, álmok?
– Többnyire sikerültek. Az ismertséggel együtt nõ a felelõsség is,
ez megnehezíti a dolgot, több a teher. Jobban nézik, hogy bakizom-e?
– Volt emlékezetes baki?
– Igen, az egyik még fiatalkoromban egy Kosztolányi-esten.
Nem jutott eszembe két versszak,
és ott helyben improvizáltam. Meg
is kérdezték, ez melyik változat,
mert még nem olvasták.
– Család?
– Borcsa lányom táncmûvész.
Van két unokám, egy elsõ elemis
és egy óvodás. Éppen most voltak
itt, fõztem nekik finomat.
– Közös alkotás volt? Fogta
az unokája kezét a fakanálon?
– Nem, ahhoz még kicsik, de
majd eljön annak is az ideje.

tak ide. A második világháborút
követõen államosították. A Zóna
nevet az 1960-as években kapta;
minden bizonnyal a zóna adag
pörköltrõl.
Érdekes sorsa volt a ma üresen
álló, egykori HEMO épületének is,
amiben eredetileg vaskereskedés
mûködött. 1932-ben alakították át
cukrászdává (Papp cukrászda),
ahol igazi süteménykülönlegességeket árultak. Az államosítást követõen évekig itt mûködött a Zala
Megyei Sütõipari Vállalt, innen
szállították a többi vendáglátóhelyre a süteményeket. Késõbb pedig
a helyõrség vette birtokba az épületet.
Az Arany Bárány Szálló elõtt az
is kiderült, hogy a 19–20. század
fordulóján és a század elsõ évtizedeiben a „szállodabiznisz” sem volt
éppen nyereséges vállalkozás Zalaegerszegen, mert nem nagyon

volt turistaforgalom. A szálló ezért
– ha átmeneti idõszakokra is –
többször bezárt. A tulajdonosok
pedig a korszerûsítéssel sem tudtak eleget törõdni. A szálló nagyterme, vagyis a télikert viszont rendszeresen helyet adott kulturális
rendezvényeknek (kiállítások, koncertek, bálok, színház). A hangulat
azonban néha szó szerint „fagyos”
volt, mert az épület északi oldalán
lévõ helyiséget nehéz volt kifûteni.
A felelevenített vendéglátóhelyek közül nem maradhatott ki a
közelmúlt egyik népszerû helye, a
Pontház presszó sem. Az
1960–80-as években szinte minden helybéli vagy városba érkezõ
megfordult itt. Annak ellenére,
hogy berendezése elég szerény
volt. Ám a süteményekre és az itt
zajló baráti találkozókra máig sokan emlékeznek. A hely a kilencvenes évek elején szûnt meg.

DR. CALIGARI ZENÉVEL ÉS ANIMÁCIÓVAL
ÚJRAGONDOLTÁK A SZÁZÉVES NÉMAFILMET

 Elõször csak egy kísérlet volt, hogy hogyan tud egy 1920-ban
készült német némafilm és egy mai instrumentális zene „együttmûködni”. 2009-ben Nadrai Róbert és Wettstein Tamás zenét írtak a Dr. Caligari címû, ma már filmmûvészeti klasszikusnak számító misztikus thrillerhez, amit sokan a horrorfilmek õsének is
tekintenek.
– pet –
Pár évvel késõbb Hanisch András is betársult a produkcióba, akinek közremûködésével felújították
a zenei anyagot. Ezt 2014 õszén
a Keresztury VMK-ban a nagyközönségnek is bemutatták. Ebbõl a
közös munkából született a VEN
zenekar, ami ugyan filmzenei projektként jött létre, de a trió már túllépett ezen, és a Dr. Caligarihoz írt
zenén kívül más dalokat is írtak
azóta.
Wettstein Tamás, az együttes
egyik alapító tagja lapunknak elárulta: néhány évnyi pihenõ után
most ismét a Dr. Caligari került fókuszba. Meghívást kaptak ugyanis
egy sárvári fesztiválra, hogy az ottani közönségnek is bemutassák a

filmet, a hozzá írt élõzenei produkcióval együtt.
Ha már így adódott, a fiúk kaptak az alkalmon, és ismét újrahangszerelték, átdolgozták a zenei anyagot, és tulajdonképpen
magát a filmet is. Persze nem új
sztorit kreáltak, és nem is „rondítottak bele” az eredeti mûbe. Csupán az történt, hogy egy Zalaegerszegen élõ horvát filmrendezõ,
Tom Jantol, a zenekar felkérésére
rádolgozott egy animációt a némafilmre. Az új képi világgal, és az
élõzenés koncepcióval az volt a
cél, hogy feltárják a közel százéves film új dimenzióit és az elmúlt
száz év történéseit, mûvészeti hatásait.
– A Dr. Caligari egy olyan alapmû, amibõl egyrészt sok más film

táplálkozott évtizedeken át, sõt
az erõs expresszionista stílus
és izgalmas látványvilág miatt
képzõmûvészeti és zenei alkotásokat is inspirált. Szerintem
máig aktuális, ráadásul egy
csavaros, odafigyelést igénylõ
történetrõl van szó – mondta
Wettstein Tamás.
Hozzátéve: az általuk írt
zene nem a húszas évekre,
hanem a film képi világára
asszociál. A hagyományos
hangszerek mellett többek
között felvett hangokból (zörejek, kopogások, sikítás)
építkezik a zene, amit
szemplerek segítségével dolgoznak össze egy egységes
mûvé. Mindez lehetõséget
ad az improvizálásra is.
Az eredeti film a hatalomkisember viszonyát, az elnyomás-manipuláció folyamatát
és fokozatait is jól bemutatja,
emellett a józan ész és az
õrület határait is mesteri módon jeleníti meg. Nem csoda,

Nadrai Róbert, Hanisch András és
Wettstein Tamás

hogy az egész európai filmiparra
nagy hatást gyakorolt. Tom Jantol
animációja tulajdonképpen ezekre
reflektál.
A zágrábi születésû filmrendezõ (aki több reklámfilm, videoklip
és animációs film alkotójaként tevékenykedik több mint húsz éve)
lapunk érdeklõdésére elmondta: a
Dr. Caligari azért fontos mû, mert a
modern történelem legborzasztóbb idõszakának hajnalán – Hitler
hatalomra kerülése elõtt – készült.
– Olyan, mint egyfajta jövendölés, ugyanakkor arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon mindannyian egy nagy õrültek házában
élünk-e? Az általam készített animációval a filmvászon elé képzeletbeli nézõket, közéjük pedig képzeletbeli lényeket „ültettem”. Így
olyan, mintha a filmet nézõ közönség elvegyülne, eggyé válna a VEN
zenekar koncertjén részt vevõ valódi közönséggel. A lények pedig azt
jelzik, hogy a szörnyek továbbra is
köztünk élnek; sajnos a többség
számára sokszor láthatatlanul.
A VEN zenekar a nyár folyamán turnéra indul a Dr. Caligari
produkcióval. Sárvár, Budapest,
Szentbékkálla és a szlovéniai Ljutomerben rendezett Horrofilmfesztivál után, július 26-án a Mûvészetek Völgyében, Vigántpetenden is fellépnek.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS HÁZIORVOSI RENDELÉS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 9/2004. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetõek el, a pályázatokat az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kell benyújtani, ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára címezve.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:
A pályázó
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán végzi
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve
BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt
d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították
Fontos információ: az a pályázat, amelyet nem a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmányokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõéveseknek
is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek”
pályázati kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságához.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ért el.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsõoktatási intézménybe történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania kell, ebben az esetben a
pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsgaeredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.
A PÁLYÁZAT ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELE:
A pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk foglalkoztatása, kiemelkedõ tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. AUGUSZTUS 25.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2018.
augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályázatokat 2018. augusztus 31-ig bírálja el, döntésérõl határozatban értesíti a pályázókat.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
A rendelet 1. mellékletében szereplõ adatlapot, valamint az abban meghatározott igazolásokat az alábbiak szerint:
a) a felsõoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt elutasító döntését
b) felsõbb évesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, valamint a tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv felsõoktatási intézmény által hitelesített másolatát
c) elsõévesek esetén a felsõoktatási intézménybe történt felvételrõl szóló eredeti igazolás, valamint az
érettségi vizsgabizonyítvány másolatát
d) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint
e) az együttlakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Fõosztály
Kormányablak Osztály)
f) a pályázó családjában élõ 16. életévét betöltött, eltartott gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását
EGYÉB INFORMÁCIÓ:
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett megyei férõhelyeket is megpályázni. A felvételi esély növelésének érdekében célszerû ezzel a lehetõséggel is élni.
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portáljáról
( www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés — formanyomtatványok — oktatási — kulturális ügyek” és a
„Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat, az utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.
BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztály
Telefon: 92/502-190, 92/502-189

Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekében az adatlapon telefonos és e-mail-elérhetõséget szíveskedjen feltüntetni!

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
A

„KÖZALKALMAZOTTAK

1992.

ÉVI

XXXIII.

JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,

TÖRVÉNY

20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

 Tájékoztatjuk a dr. Simon Mária háziorvos által ellátott V. számú felnõtt háziorvosi körzethez
tartozó lakosságot, hogy a Zalaegerszeg, Göcseji u. 53. szám alatti orvosi rendelõ karbantartási
munkálatai elkezdõdnek.
A háziorvosi rendelés helyszíne ezért a 2018.
július 2-tõl 2018. július 11-ig tervezett munkák
idõtartamára a központi orvosi ügyelet Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti épületébe kerül
áthelyezésre (felnõttambulancia).
Tekintettel a nyári szabadságolás miatt történõ
helyettesítésre, a fenti idõszakban a rendelés hétköznapokon 08.00 órától 10.00 óráig áll majd a páciensek rendelkezésére az új helyszínen.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
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PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA KOSZTOLÁNYI D.

TAGÓVODA-VEZETÕ (MAGASABB

TÉRI

TAGÓVODÁJA

VEZETÕ)

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2018. augusztus 30. naptól 2018. december 30. napig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2018. augusztus 30. naptól 2018. december 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ tér 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A tagóvodai közösség szakmai vezetése a szabályozó dokumentumok alapján, hatáskörnek és jogkörnek megfelelõen. Hagyományok ápolása. Részvétel az intézményi vezetõség munkájában a
munkaköri leírás szerint. Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése, egyéni differenciált fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok elõírásai szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus, valamint közoktatási vezetõ szakvizsga
• óvodapedagógus – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
• felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintû jó kommunikáció és vezetõi képességek. Rendszerszemléletû gondolkodásmód.
• Kiváló szintû szakmai igényesség és innovatív gondolkodásmód.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• szakmai önéletrajz
• hatósági erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot
• személyes adatokat tartalmazó hatósági igazolványok másolata
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 30. napjától tölthetõ be.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. JÚLIUS 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novákné Borsos Ildikó nyújt, a 30/991-3986-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus, tagóvoda-vezetõ.

Elvárt kompetenciák:
• empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttmûködési készség, önálló munkavégzés képessége
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító
oklevél
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. JÚLIUS 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békefiné Bertók Andrea nyújt, a 92/598-725 telefonszámon.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
(8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2. ) címére történõ megküldésével.
A munkavégzés helye: Zala megye, Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
vagy
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye• Elektronikus úton Békefiné Bertók Andrea részére az
ges feladatok:
urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül
óvodapedagógusi feladatok ellátása.
vagy
• Személyesen: Békefiné Bertók Andrea, Zala megye, 8900
Illetmény és juttatások:
Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.
irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskolai diploma
• erkölcsi bizonyítvány, eü. alkalmasság

A karbantartás idõtartama alatt a korábban
megszokott telefonszám helyett a +36-30/2683777-es telefonszámon lesz elérhetõ a rendelés.
Kérjük az érintetteket, hogy a háziorvosi ellátás
igénybevétele elõtt – a váratlan kellemetlenségek
elkerülése érdekében – a közleményben megadott
telefonszámon, vagy az orvosi rendelõ bejáratánál
kifüggesztett tájékoztató alapján az átmeneti változásról tájékozódjanak!

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• zalaegerszeg.hu weboldal
• ZalaEgerszeGg újság

KIVÁLÓ A VÍZ MINÕSÉGE
 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008.
(IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2018. június 15. napjától 2018. szeptember 1.
napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel
kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is
(Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

7

Sport

SÁRECZ ÉS VARGA BAJNOKI ARANYA MOST MÁR VILÁGKUPÁT IS RENDEZHETNEK
HÁROM ÉREM VÁLTÓBAN

 Csákvár térségében, a Gém-hegy adott otthont a tájékozódási
futók idei középtávú és váltóbajnokságának.
A két futamban megrendezett versenyen már a délelõtti
selejtezõkben bizonyítani kellett azt, hogy fizikailag, technikailag és pszichésen is felkészültek a legjobbak, hiszen
kategóriánként a legjobb 24 fõ
jutott az „A” döntõkbe. A terep,
a kitûzött pályák technikailag
magas színvonalúak voltak, fizikálisan változatos haladást
kívántak.
A középtávú versenyre
mintegy 970-en neveztek, a
14-es korcsoporttól a veteránokig minden korosztályban.
Zala megyébõl a Göcsej
KTFE 6, míg a TRIÓ Egerszeg
ZTC 18 versenyzõje jutott a
délutáni „A” döntõbe, délután
már a bajnoki érmekért, pontokért küzdhettek.
A döntõ legjobban az N35-ben
versenyzõ Sárecz Évának (TRIÓ
Egerszeg ZTC) sikerült, magabiztos versenyzéssel több mint 5 perc
elõnnyel nyert, és lett országos
bajnok. Csakúgy, mint Varga Jó-

Varga József és Sárecz Éva

elit kategóriában Bertóti Regina
(Göcsej KTFE), aki 6. lett, aztán az
N35-ben 4. helyen célba érkezõ
Szabó Ágnes (TRIÓ Egerszeg
ZTC) és az F70-ben Vajda László
(TRIÓ Egerszeg ZTC), aki 5. lett.

A ZTC érmes váltói

zsef, a Göcsej KTFE tájfutója az
További jobb zalai pontszerF50-es korcsoportban. Bajnoki zõk. N20: 8. Dely Virág Anna
pontszerzõ helyen végzett a nõi (TRIÓ Egerszeg ZTC). N35: 7.

McCarthy
Bernadett
(TRIÓ
Egerszeg ZTC).
***
A középtávú ob után, szintén a Gém-hegyen került megrendezésre tájékozódási futásban az országos váltóbajnokság. A 228 váltó, közel 700 tájfutója izgalmas és technikás
pályákon versenyzett a bajnoki
érmekért. A versenyen a Göcsej KTFE 8, a TRIÓ Egerszeg
ZTC 9 váltóval ált rajthoz.
Váltóban is a szeniorok
szerezték a bajnoki érmeket.
A N105-ös kategóriában (minimum összéletkor) meglepetést okozott a TRIÓ Egerszeg
ZTC váltója. A Szabó Ágnes,
Pap Viktória, McCarthy Bernadett összetételû csapat nagyszerû versenyzéssel az elsõ
helyen futott át a célvonalon,
amely magyar bajnoki címet
jelentett. Az N125-ös kategória egyik esélyese volt a TRIÓ
Egerszeg ZTC csapata, akik címvédõként álltak rajthoz. A „lányok”
ezúttal is nagyszerûen futottak, és
magabiztosan újabb bajnoki
aranyérmet nyertek. A váltó tagjai:
Porgányiné Henrich Piroska, Uhlir
Tímea, Sárecz Éva.
A férfiak mezõnyében a legfiatalabb szenior korcsoportban, az
F105-ben is kellemes meglepetés
született. Itt a TRIÓ Egerszeg ZTC
váltója (Sárecz Lajos, Fehér Ferenc, Mitró Zoltán) futott nagyon
jól, és a bronzérmet jelentõ harmadik helyen értek célba.
Az utánpótlás korosztályban
legjobban a TRIÓ Egerszeg ZTC
ifjúsági csapata szerepelt, kevesebb, mint egy perccel maradt le
dobogóról.
Pontszerzõ zalai csapatok
eredményei. F18: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Fekete Sámuel,
Csertán András, Takács Ticián).
N14: 5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára, Rövid Boglárka, Pintér
Jázmin). N20: 6. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Dely Virág Anna, Bódi
Doroti, Antal Virág Anna). N21: 7.
Göcsej KTFE (Császár Éva,
Kerényi Krisztina, Bertóti Regina).

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT AZ ANDRÁSHIDA

 A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában 6. helyen végzõ Tarr
Andráshida SC labdarúgócsapata megkezdte felkészülését az új
bajnoki idényre. Az elmúlt évek sikeres szereplése nem csak pozitív következményekkel járt, az együttesbõl három alapember is
távozik.

egyelõre nagyon az elején tartunk. Egy biztos, az elõttünk álló
idényben, még inkább elõtérbe
kerülnek a saját nevelésû fiataljaink.
Az Andráshida egy teskándi
– Horváth Márton kapus, Major
– Mi hajlunk rá, hogy az ott tornával és három edzõmérkõzésMáté védõ és Vittman Ádám csatár, kevés játéklehetõséghez jutó fia- sel készül az augusztus 3-án kezaz újonc FC Nagykanizsához igazol talok nálunk szerepeljenek, dõdõ bajnokságra.
– közölte a szomorú tényt Dobos
Sándor edzõ. – Várható volt, hogy
lesznek távozók. Közelünkben a kanizsaiak feljutottak, a Sárvár visszaMagyar termék, európai minõség, hazai árak!
jutott az NB III-ba, érthetõ, hogy beindult a játékosok csábítása. Nálunk
Kéményrendszereink segítségével az energetikai
jobb feltételeket tudnak biztosítani.
elõírásoknak megfelelõen korszerûsítheti fûtési
Bizonyos szempontból megértem a
rendszerét.
játékosokat is. A lelkem mélyén reménykedem, hogy nem lesz több
Egyedi és gyûjtõkéményeink
távozó, de az is elképzelhetõ, hogy
családi
és társasházak számára
anyagi lehetõségeink miatt kell
újabb játékosoknak mondanunk,
egyaránt jó megoldást jelentenek.
hogy igazoljanak máshová.
– Próbálnak igazolni a távozók helyére?
MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.
– A kapus poszton Czirjék Zoltán marad, aki tavaly szezon közSzeged, Moszkva krt. 27.
ben érkezett hozzánk. Igazolni
www.kemenygyarto.hu
csak a megyeibõl tudunk, olyan
kemenygyarto@gmail.com
feltörekvõ fiatalokat, akik meg
62/548-810
akarják mutatni magukat az NB IIIban. Behatárolt anyagi lehetõséDUNÁNTÚLI TELEPHELY:
geink miatt magasabb osztályból
Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 50/a.
nem jön hozzánk senki. A tavaly
www.kemenygyarto-balatonlelle.hu
szezon közben hozzánk került Pajor Imrét szeretnénk megtartani.
Tel.: 30/849-2544
– Mi a helyzet a ZTE-vel való
folyolaszlo@freemail.hu
együttmûködéssel?

FELÚJÍTOTTÁK A TEKEPÁLYÁT

 Tizennyolc év után felújították az egerszegi Városi Sportcentrumban található tekepályát. A korszerûsítés mintegy 15 milliós
költségéhez az Emberi Erõforrások Minisztériuma 5 millió forinttal, Zalaegerszeg önkormányzata több mint 6 millió forinttal járult
hozzá.
Az immár nemzetközi színvonalú létesítményben többek között
– a dobódeszka, a bábuállások
cseréje történt meg – a bábucsészék pedig lézeres kivilágításba
kerültek.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy 1996-tól, amióta Zalaegerszeg a Nemzet Sportvárosa
lett, azóta a sport kiemelt támogatásban részesül. Az önkormányzat
46 sportágban 71 egyesületet támogat. A tekézõk is bizonyítják,
hogy a forintok jó helyre kerülnek.
A sportbéli sikerek a város jó hírnevét keltik, ebben a tekézõk élen
járnak. Az önkormányzat kiemelten támogatja az idén bajnok ZTE
ZÁÉV nõi és az ugyancsak bajnok
ZTK FMVas férfi szuperligás csapatait.
Vígh László országgyûlési képviselõ hangoztatta, hogy fokozatosan újítják fel a városban a sportlétesítményeket. A tekézõk megérdemelték, hogy otthonuk megszépüljön. Bízik benne, hogy rövidesen a nézõtér is kicsinek bizonyul,
azt is bõvíteni kell.
Borsos József, a ZTE ZÁÉV nõi
csapatának elnöke köszönetet
mondott az önkormányzatnak és
az állami szervnek a felújításért. A
rekonstrukció után igazi hazai pálya lesz csapatának a létesítmény.
A ZTE ZÁÉV bajnokként indul a Világkupán, és többéves kihagyás
után a Bajnokok Ligájában is. A
két szuperligás csapat mellett egy
NB I-es férfiegyüttesnek is otthona
a csarnok. A tömegsport kereté-

HÛTÕGÉPSZERELÕT
KERESEK
vízadagoló gépek
javítására, megbízható,
korrekt szakember
személyében Zalaegerszeg
30 km-es körzetébõl.
VÁROM HÍVÁSÁT: 06-30/536-7806

ben mintegy 300 amatõrnek biztosít mozgáslehetõséget a létesítmény.
Takács László, a ZTK FMVas
férfiegyüttesének elnöke elmondta,
hogy a 2000-ben épült pályára már

igazán ráfért a felújítás. A teke azóta folyamatosan fejlõdött a városban. Az évek során a nõi és a férficsapat feljutott a legjobbak közé.
A felújítással mintegy 15 évre stabilizálódott a sportág létesítményhelyzete a városban. A nemzetközi
szintû pályán lehet világversenyeket – többek között világkupát –
rendezni, így Zalaegerszeg ismét
bekapcsolódhat a sportág nemzetközi vérkeringésébe.

ÉRTÉKELÉS ÉS ÉREMÁTADÁS
SIKERES ÉVET ZÁRTAK

 A szezonzáró összejövetelükön Takács László elnök értékelte a
klub elmúlt évi teljesítményét. Világkupát elõször nyerte meg a
ZTK FMVas. E siker és a bajnoki cím megvédése mellett a BL-ben
történt botlás megítélésük szerint megbocsátható.
Örvendetesnek tartotta, hogy
a felnõttek mellett az ifjúságiak is
bajnokok lettek a Szuper Ligában. Többet várt a játékosoktól a
felnõtt egyéni versenyeken, ahol
csak egy érmet szereztek. Az ifjúságiaknál viszont Farkas Ádám
a bajnoki aranyérem mellett korosztálya vb-jén világbajnoki címet is szerzett. A kolozsvári felnõtt vb-n két egerszegi játékos is
szerepelt, Fehér Zoltán és Kozma Károly egyaránt dicséretesen
helytállt.
A jövõvel kapcsolatban elmondta, hogy az Szuper Ligában

a dobogó, a VK-ban és a Bajnokok
Ligájában egyértelmûen a négy
közé jutás a cél. Örülnek, hogy az
új bajnokságot már a felújított hazai pályán kezdhetik.
Balaicz Zoltán polgármester a
város nevében gratulált a ZTK
FMVas sikereihez. Dicsérte a játékosokat, akik munka és a családi
feladatok mellett érik el évrõl évre
a szép sikereket.
Az értékelés és köszöntõ után
Balaicz Zoltán és Tóth László, a
Magyar Tekeszövetség fõtitkára
átadta az érmeket a játékosoknak
és a klub vezetõinek.
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