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NEMCSAK BÕVÜL, ÉLÕ IS LESZ

1,7 MILLIÁRD FORINT A SKANZEN FEJLESZTÉSÉRE
 Döntés született a Göcseji Falumúzeum fejlesztésérõl. Az ország elsõ szabadtéri múzeuma – mely 1968-ban nyílt meg – a
rendkívüli kormányzati intézkedések keretbõl 1 milliárd 535 millió
forint támogatást kap. Ezenkívül a város a TOP-pályázatból is
biztosíthat forrásokat a bõvítésre, így összesen közel 1,7 milliárd
forintból újulhat meg a skanzen.
– pet –
A részletekrõl a falumúzeumban tartottak sajtótájékoztatót, melyen részt vett többek között Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, Balaicz Zoltán
polgármester, Tolvaj Márta alpolgármester, valamint Kaján Imre
múzeumigazgató.
Vigh László elmondta: a skanzen egy óriási kincs, ennek ellenére kevesen látogatják, és nincs

igazán országos szinten turisztikai vonzereje. Annak ellenére,
hogy Zalaegerszegrõl sokaknak
ez az intézmény jut eszébe. A fejlesztéssel nemcsak bõvíteni szeretnék a falumúzeumot, hanem
élhetõvé is varázsolni. Az a cél,
hogy a látogató egy egész napot
eltölthessen itt; tartalmas programokat és izgalmas látnivalókat kínálva számukra. A rekonstrukción
túl mindehhez hatékony kommunikációra is szükség van, hiszen

csak így lehet idegenforgalmi célpont – a most még 7, ám a jövõben közel 10 hektárossá bõvülõ –
helyszín.
Balaicz Zoltán felidézte, hogy a
skanzen fejlesztésérõl már évek
óta szó van. Komolyabban 2013
végén fogalmazódott meg a gondolat, s ekkor el is készült az intézmény 2014–24 közötti fejlesztési terve. Eredetileg csak a TOPprogramból szerették volna megvalósítani az elképzeléseket, ám
gyorsan kiderült, hogy ehhez szûkös a pályázati keret, így aktív
lobbitevékenységbe kezdtek. Ebben segítségükre volt Fekete
György MMA-elnök, a város díszpolgára is.
(Folytatás a 4. oldalon.)

pP-fotó

ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST BUDAPESTEN A MÚLT ÉS A NAGYMAMA NYOMÁBAN

A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA NÖVELI A GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉT MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ ALKOTÓ A D'CLINIC-EN
 A zalaegerszegi jármûipari tesztpálya beruházás megvalósítása
hosszú távon 0,4 százalékponttal növelhetik a magyar gazdaság
teljesítményét – fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy Zalaegerszeg önkormányzatával aláírták a tesztpálya megépítésérõl szóló megállapodást. A dokumentumot Varga Mihály és Balaicz Zoltán látta el kézjegyével.
Az eseményen részt vett Lepsényi István gazdaságfejlesztésért
és szabályozásért felelõs államtitkár valamint Vigh László, a jármûipari tesztpálya megvalósításáért

lettel járul hozzá a beruházás
megvalósításához, és 3 milliárd forintot – saját területfejlesztési
programja egynegyedét – fordít
ipariút-fejlesztésre.

Fotó: Seres

felelõs miniszteri biztos, a térség
országgyûlési képviselõje. A város polgármestere elmondta: a
szaktárca és az önkormányzat között létrejött megállapodás eredményeként Zalaegerszeg biztosítja a tesztpálya megépítéséhez
szükséges ingatlanokat és közmûveket. A város 250 hektárnyi terü-

Varga Mihály elmondta: létrejött
az Autóipari Próbapálya Zala Kft.,
amelynek feladata, hogy elindítsa
és megvalósítsa a tesztpálya-beruházást. A mintegy 35 milliárd forint
értékû beruházás elsõ fázisában,
2017-ben megépül három hagyományos jármûdinamikai tesztelem,
létrejönnek az autonóm jármûvek

MEGNYITOTTÁK A KOSSUTH UTCÁT

 Az õszi iskolai szünetet követõen, november 7-tõl, hétfõtõl, újra megnyitották a jármûforgalom elõtt a Kossuth utcát. Az önkormányzat fontosnak
tartja a belvárosi közlekedés biztonságának megõrzését és annak folyamatos fenntartását.
Az elmúlt két hétben ennek jegyében
végeztek lokális javításokat a szakemberek a zalai megyeszékhely fõutcájának
teljes hosszában. Nem csupán karbantartási munka folyt azonban a belvárosban: a Kossuth utca Kossuth tér és Belga étterem közötti szakaszán megtörtént a térkõburkolat teljes cseréje is.
Ismeretes, a Kossuth utca 10 éve,

2006-ban megépített térkõburkolata
„csillapított forgalmú” terheléshez készült, nem pedig napjaink forgalmi intenzitásához. Az ez év tavaszán meghirdetett közvélemény-kutatás szerint a
lakosság úgy döntött, hogy szeretne
ugyan sétálóutcát a Kossuth utcából,
ám csak a közlekedési feltételek megteremtését követõen.

tesztelésére alkalmas specifikus
részek, a kiszolgálóépületek és a
kapcsolódó infrastruktúra-beruházások. A második ütemben, 2018tól kiépül a nagysebességû
oválpálya, sor kerül a jármûdinamikai tesztelemek további fejlesztésére és további kiszolgálóépületek
létrehozására. A miniszter bízik abban, hogy 2019 végén egy teljesen
megvalósult beruházást adhatnak
át, a költségvetés biztosítani fogja
az ehhez szükséges forrásokat.
A miniszter hangsúlyozta: a beruházás megerõsíti Magyarország
hosszú távú versenyképességét,
jármûipari pozícióját, és segíti a
vállalati-felsõoktatási együttmûködést is.

 Ismét a helyi tárgyak és emlékek nyomába eredt a D'Clinic
Studios nemzetközi rezidenciaprogramján részt vevõ egyik
alkotómûvész. Alexandra Ungern-Sternberg a brazíliai SaoPaoloból érkezett egy hónapra
Zalaegerszegre, és itt-tartózkodása alatt a múlt értékeit kutatta; beépítve azokat alkotásaiba.
– pet –

Annál is inkább, mert az
intermédiamûvész magyar felmenõkkel is rendelkezik: egyik nagymamája Magyarországról emigrált
Brazíliába.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Közélet

F
IDESZ
:
A
VIRÁGOS
VÁROSÉRT
LEPKEBARÁT, NAGYOBB VIRÁGDÍSZÛ NÖVÉNYEK
PARKOSÍTÁS ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS A PLATÁN SORON
mata mozgásérzékelõket szereltek fel, amit most az 5. szám alatti épületen is elhelyeznek. Az udvarok belsõ megvilágítására az
idõs lakók közlekedésének megkönnyítése érdekében volt szükség.
A beruházásokat a Városgazdálkodási Kft. végezte el az önkormányzat megbízásából. A két idei
fejlesztés, a parkosítás valamint a
parkoló kiépítése mintegy ötmillió
forintba került.

 Menyecskeszem, korbácsliliom, gólyaorr, kutyatej és más évelõ növények díszítik az újonnan kialakított parkot a Platán sor 25.
szám alatti tízemeletes elõtt. A Platán soron emellett egy másik
fejlesztést is végrehajtottak, az 1. és 3. szám között parkolókat létesítettek ugyancsak a lakók kérésére.
– AL –
A Platán sor a védett platánfáival és épített környezetével Zalaegerszeg egyik meghatározó természeti és történelmi értéke. Bali
Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje fogalmazott így a beruházásokat ismertetõ sajtótájékoztatón. Elmondta, a Platán sor
25. szám alatti tízemeletes parkjának felújítása során új térköves sétányt alakítottak ki, melyet növényekkel szegélyeztek, továbbá hat
új padot helyeztek ki. Az újraparkosítást már a múlt évben elkezdték, akkor a szobor elõtt rózsaszi-

getet létesítettek, idén tavasszal
pedig fákat ültettek. A szemben lévõ, korábban kialakított zöldterületnek immár méltó párja a most
megújított park, ahol a tízemeletes
lakói szép környezetben tölthetik
el szabadidejüket.
A Platán sor 1–3. szám között
tíz térkövezett parkolóhelyet építettek, melyek közül egy a mozgássérülteket szolgálja. A Platán
sor 1. szám alatti lakóháznál megoldották a vízelvezetést és az útszegélyezést. A 3-as szám elõtt
tavaly felújították a bejárati járdákat, itt és az 1-es számú ház bejáratainak megvilágításához auto-

FOLYTATÓDIK
AZ ÉPÍTKEZÉS A KÓRHÁZBAN
 A kormány által biztosított 2,3 milliárd forintos hazai forrásból
folytatódik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai és szívsebészeti centrumának múlt év végén félbe maradt beruházása.
– AL –
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
a sajtótájékoztatón jelentette be a
kormánydöntést, melynek révén
10–12 hónapon belül befejezõdhet
az építkezés. A szakmai tartalmat
áttekintik, de a korábbi tervek szerint folyik tovább a zöld épület rekonstrukciója. Emellett berendezéseket szereznek be az új központi sterilizálóba és a központi
mûtõkbe, valamint új bútorokat vásárolnak az osztályoknak.

ENERGIATAKARÉKOS KÖZÉPÜLETEK
EGERSZEGEN HÉT HIVATAL ÚJUL MEG

 Zalaegerszegen hét, míg Nagykanizsán, Keszthelyen és Zalaszentgróton egy-egy hivatali épület újulhat meg abból a 970 millió forintos vissza nem térítendõ támogatásból, melyet a Zala Megyei Kormányhivatal nyert a KEHOP-pályázaton.

Kovács Mihály fõkertész, a
Városgazdálkodási Kft. munkatársa elmondta, a tízemeletes
elõtti parkba olyan évelõ növényeket
telepítettek,
melyek
hosszabb virágzásúak, valamint
vonzzák a lepkéket, ami pluszlátványosságot jelent majd. Szépen
megeredt a tavasszal elültetett
négy csörgõfa és a tulipánfa. Az
utóbbi mire megnõ, átveszi az
addigra jobb életre szenderülõ
nyírfa szerepét.

viselõ méltatta a megyei kormányhivatal pályázati sikerét. Balaicz
Zoltán polgármester szintén örömét fejezte ki, hogy pályázati és
kormányzati támogatásból újabb
középületek újulhatnak meg Zalaegerszegen.
A rekonstrukció az erdészeti, a
földhivatal, a földmûvelésügyi, a
szociális és gyámügyi, a növény- és
talajvédelmi osztály, valamint a családtámogatási és társadalombiztosítási fõosztály továbbá az élelmiszerlánc-biztonsági, növény- és talajvédelmi fõosztály épületét érinti.

Beszámolt arról is, hogy 136
millió forintot nyertek a nõvérszálló
energetikai korszerûsítésére. Egy
másik pályázatból 130 millió forintos támogatást remélnek, hogy a
kórház épületeire is napelemes
rendszert telepíthessenek. Ezáltal
havonta 2–3 millió forintot, vagyis
a villamos energia költségének
20–25 százalékát fogják megtakarítani.
Vigh László országgyûlési képviselõ elmondta, hogy az eredetileg 5,6 milliárd forintos fejlesztésbõl 4 milliárd forint értékû építés
valósult meg a munkák felfüggesztéséig. A kórház mindeközben
egymilliárd forintot nyert mûszerek
beszerzésére, továbbá közel 800
millió forintot új MR-készülék vásárlására. A most megítélt 2,3 milliárd forinttal együtt mindez 8 milliárd forintos fejlesztést tesz ki.
Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat bár sohasem volt a kórház fenntartója, odafigyel az intézményre, hiszen sok zalaegerszegi
dolgozik, valamint gyógyul itt. Bejelentette, a TOP-programból 758
millió forintot fordítanak az egészségügyi és szociális alapellátások
fejlesztésére a városban. Ebbõl az
összegbõl 353 millió forint jut a házi- és gyermekorvosi rendelõk, valamint az orvosi ügyelet felújítására, 200 millió forint a szociális
alapszolgáltatási intézmény és
205 millió a gondozási központ rekonstrukciójára.

 „Konszenzus van a közgyûlésben, nem pártpolitikai, hanem
szakmai szempontok, a város érdeke határozza meg a munkát” –
fogalmazott a Fidesz képviselõcsoportjának közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ.
A napirendi pontok közül elsõként a kéményseprõ cégekkel történõ szerzõdésbontásról szólt.
Mint ismert, az ingyenes közszolgáltatás átkerült a katasztrófavédelemhez. Ezt követõen a város
zöldfelületi stratégiájáról beszélt.
Mint mondta, szeretnék, ha a „Virágos Zalaegerszeg” szlogen a jövõben is megmaradna. Változatlanul céljuk, hogy a virágosítás, parkosítás ne csak a belvárosban, hanem a peremkerületekben is látványos legyen. A zöldfelületek gondozására a jövõ évben 12 millió forintot költ az önkormányzat. A képviselõ részletesen ismertette, melyik városrészben milyen virágosítást, parkosítást terveznek.
Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke „kardinális kérdésként”
említette a kispáli összekötõ út–
76. számú fõút csomópont kialakí-

tásához szükséges állami tulajdonban lévõ területek önkormányzati tulajdonba vételét. Stratégiai
lépésrõl van szó, mivel az útnak a
jármûipari tesztpálya megközelítésében lesz fontos szerepe. A
beruházás 260 hektárnyi területen
40 milliárd forintból valósul meg. A
déli ipari parkban a város értékesíteni kíván egy területet, (hatezer
négyzetméteres ingatlanról van
szó), mivel egy cég gyártócsarnok
építésébe kezdene, amely munkahelyteremtõ beruházás lenne
Zalaegerszegen. Említette továbbá a KLIK-kel megkötendõ vagyonkezelõi szerzõdést, amelyre
a Kaffka-kollégium felújítására beadandó pályázat miatt van szükség.
Végül felhívta a figyelmet: idén a
közmeghallgatás november 28-án
reggel 9 órakor kezdõdik.

MSZP: HIÁNYÉRZET ÉS ÖRÖM IS
 Kevés napirend, kevés hozzászólás, kevés vitával és nagyon
rövid közgyûlés. A 21 napirendi pont közül többet zárt ülésen tárgyaltak, ezek szociális jellegûek voltak: méltányosságról és szociális krízishelyzetrõl szóltak. De azért voltak fontos döntések is,
melyek a költségvetést érintették – fogalmazott a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati
képviselõje.
Mint fogalmazott, tartózkodott a
város településszerkezeti, rendezési terve és az építési szabályzat
módosításának szavazásakor. A
négy hónapja elfogadott rendelet
után újabb igények jelentek meg,
melynek során a képviselõ hiányolta az alapos elõkészítést és a határidõre
történõ
szervezést.
Ugyanakkor a fejlesztési projektek
valóban igényelnek változtatásokat. Az Ostoros Károly munkacsarnokkal kapcsolatban elmondta, augusztusban rendkívüli közgyûlésen még a jelenlegi átépítésérõl
döntött a közgyûlés, most októberben a meglévõ épület lebontásáról
határoztak, és új építésérõl. A tulajdonjog átadását a ZTE KK Kft. részére nem tartja elfogadhatónak, a

városnak 84 százalékban tulajdonos a kft.-ben. Az önkormányzati
költségvetésbõl 200 millió forintot
biztosítanak az új munkacsarnok
felépítésére, a többit TAO-pénzekbõl biztosítják. Viszont a város felelõssége a beruházás és a mûködtetés során is fennáll.
Kiss Ferenc örömét fejezte ki,
hogy a TOP-os programok keretében a 2020-ig felhasználható
összeg több mint 5 milliárd forinttal
emelkedett. Szólt a kórházfejlesztésrõl is. „Sok a sajtótájékoztató,
PR-akció, sajtóbejárás, de nincs
kész kórházunk” – fogalmazott,
hozzátéve: konkrét lépésekre lenne szükség. „Talán 2018-ra elkészül és befejezõdik a 2009-ben
ígért kardiológia zöld épülete.”

AZ ESEMÉNYEKET ELEVENÍTETTÉK FEL
– AL –
Az energetikai beruházás projektindító rendezvényét a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági fõosztálya Göcseji úti épületében tartották, amit már felállványoztak a munkálatokhoz.
Az eseményen részt vett dr.
Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelõs
államtitkára. Többek között elmondta, az elõzõ költségvetési
idõszakban egymilliárd forintból tíz
kormányhivatali épületet újítottak
fel Zala megyében. A KEHOP-kiíráson most elnyert 970 millió forintból újabb tíz épületben végezhetnek el energetikai korszerûsítést a megyében, ebbõl Zalaegerszegen hét középületben. A zalai

megyeszékhelyen ezenfelül felújítják az egykori Zóna étterem épületét, melynek kormányhivatali célokat szolgáló átalakítására 347 millió forintot fordítanak. Ebbõl mintegy 60 millió forint KEHOP-forrás,
a fennmaradó összeg pedig állami
támogatás.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
vetített képes elõadásban ismertette a projektet. Elmondta, az
épületeket szigetelik, kicserélik a
nyílászárókat, energiatakarékos
fényforrásokat, valamint napelemeket építenek be, és hat helyen
a kazánokat is kicserélik. A korszerûsítés a tíz épületet tekintve,
évente mintegy ötvenmillió forint
megtakarítást jelent az energiaköltségekben.
Vigh László országgyûlési kép-

zött elmondta, hogy október
28-án az Antall-kocsma elõtt vagy
kétszázan gyûltek össze. Elsõ
ténykedésük az volt, hogy a tanácsházáról leverték a vörös csillagot.
Ezt követõen megindultak a Fõ
Helyéül azt a teret választották,
Az akkori helyi eseményeket utcán, és azt skandálták: Éljen a
ahol a nemzet és Andráshida tör- Varga Kálmán idézte fel az akkori magyar haza, a ruszkik menjenek
ténelmének több emléke is áll.
helyi eseményeket. Többek kö- haza! Zalaegerszeg megszállását
a Körmenden és Vasváron állomásozó szovjet alakulatok hajtották végre, melyek november 4-én
hajnalban hajtottak át Andráshidán. Ezen a napon, a szombathelyi vasútállomás elleni szovjet
támadáskor veszítette életét az
ott portásként dolgozó, andráshidai születésû Hegyi József.
Ilyen értelemben elmondható,
hogy az ’56-os forradalomnak
andráshidai áldozata is volt,
mondta a helytörténész.
A rendezvényen megemlékezõ
mûsort adott az andráshidai Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület.

KOPJAFA ’56 EMLÉKÉNEK ANDRÁSHIDÁN

 Kopjafát avattak Andráshidán
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
elõtt tisztelegve.
– AL –
Sümegi László, a településrész
önkormányzati képviselõje köszöntõjében úgy fogalmazott,
büszkék lehetünk az 1956-os eseményekre, ami azért lehetett világszerte is elismert, mert a magyar
társadalom egyöntetûen támogatta, és mert tiszta volt. Szólt arról is,
hogy a kopjafát az Andráshidai Településrészi Önkormányzat civil
szervezetekkel karöltve az ’56-os
forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójának tiszteletére emelte.
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Aktuális

ÉRTÉK- ÉS UTCAKÉPVÉDELEM

MEGHÍVÓ

VÁROSVÉDÕK: FÓKUSZBAN AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
 Õrizzük meg, újítsuk fel. De úgy, hogy közben az eredeti stílus
és érték is megmaradjon, ám a 21. század kívánalmainak is megfeleljen egy-egy régi ház. Vagy netán egy egész utca? A feladat
nem könnyû, annál is inkább, mert a jogszabályi háttér igen szerteágazó és bonyolult, ráadásul egyes elemei még nem kristályosodtak ki teljesen.
– pP –
Az épített örökség helyi védelmérõl esett szó a Zalaegerszegi
Városvédõ Egyesület legutóbbi
ülésén, ahol Agg Ferenc Podmaniczky-díjas építész tartott elõadást. Az összejövetel apropóját
ezúttal az adta, hogy néhány hónappal ezelõtt fogadták el a településkép védelmérõl szóló törvényt, bár a végrehajtási rendelet
még nem készült el.
Agg Ferenc bevezetésképpen
elmondta: a helyi értékek védelme
a kulturális örökségvédelem része
kell, hogy legyen. A jogszabályi
háttér három törvény – a kulturális
örökségvédelmi törvény, illetve
ezen belül a helyi védelmi rendelet, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény és
a nemrég elfogadott településkép
védelmérõl szóló törvény – köré
csoportosul.
Zalaegerszegen egy-egy épület
védelmének tényét az értékvédelmi rendeletben rögzítik. Hogy mit
védünk, az leginkább politikai akarat és szakmai konszenzus kérdése – fogalmazott az építész. Hozzátette: sajnos gyakorta nem becsüljük meg kellõen értékeinket, és
sokszor hiányzik a védelemhez,
karbantartáshoz, vagy szakszerû
felújításhoz szükséges forrás is.
Hogy miért nem természetes
dolog a védelem, annak társadal A zalai megyeszékhelyen
1990-ben indult az egészségügyi fõiskolai képzés 31 gyógytornászhallgatóval. Ez a szak
jelenleg is nagyon keresett a
Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában, amit az idei felvételi adatok is bizonyítanak. A 419 felvételizõ többsége ugyanis erre a
szakra jelentkezett, 103-an felvételt is nyertek, míg az egészségügyi szervezõ szakon 14-en
kezdték meg tanulmányaikat.

mi és történeti okai vannak Agg
Ferenc szerint. Mint mondta: nincs
folytonosság az építészetben, ami
egyúttal egy társadalmi lenyomat
is. Az egymást váltó hatalmi rendszerek mindig felülírták, vagy erõ-

rosban élés ma sem nagy divat.
Ennek következménye jól látszik;
az Ady utcában például több elhanyagolt, jobb sorsra érdemes egykori polgári épület áll üresen, leromlott állapotban.
Ami a védett, értékes épületek
felújításának konkrétumait illeti:
rendszeresen probléma, hogy milyen nyílászárót, milyen hõszigetelést, milyen ráépítést lehet alkalmazni, úgy hogy az eredeti stílus,
illetve az épület eredeti tömege ne
változzon. Jó és rossz példákat
egyaránt látni városszerte.
Agg Ferenc szerint, ha egy
épület helyi védettség alá kerül,
akkor a védelemnek az egészre
kell vonatkoznia, nemcsak a ház
egyes részeire, például a homlokzatra. Ez utóbbi hibás nézet miatt

polgári városrészekben (Jókai
utca, Vörösmarty utca, Botfy utca)
is vannak értékes szakszok.
Az építész szerint adókedvezményekkel, különféle támogatásokkal lehetne a tulajdonosokat
ösztönözni szakszerû felújításra.
De a helyi médiumoknak is hangsúlyosabban kellene foglalkozniuk
a kérdéssel: bemutatva, hogy mi
az érték, illetve hogy mi az, ami jól
vagy épp rosszul sikerült egy-egy
felújítás alkalmával, vagy egy új
épület régi környezetbe illesztésével.

TV-SZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9-13 és 15–17 óráig

MODERNZEG.HU
ÚJ VÁROSI HONLAP
pP-fotó

Agg Ferenc

szakos eszközökkel el is pusztították az elõzõ korok értékeit, s ez
látszik az építészeten is.
Zalaegerszegen érdemes például megfigyelni azt a jelenséget,
hogy az 1980–90-es évek fordulóján a tehetõsebb rétegek hogyan
vonultak ki a belvárosból. Aki megtehette, inkább Andráshidán vagy
Csácsban építkezett. Az szinte
senkinek sem jutott eszébe, hogy
a belváros régi polgári házait vásárolják meg, újítsák fel. A belvá-

 Új honlapot indított a város önkormányzata: a www.modernzeg.hu segítségével bárki nyomon követheti, mikor, hol, milyen
munkahelyteremtõ beruházás, fejlesztés, útfelújítás zajlik Zalaegerszegen – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a portált
bemutató sajtótájékoztatón.
Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke, a honlap ötletgazdája elmondta: a város vezetõi számára fontos a versenyképes gazdaság megteremtése, a
helyi cégek támogatása és új
vállalkozások Zalaegerszegre
csábítása, mert ez munkahelyteremtéshez vezet. A honlap létre-

hozásával az volt a cél, hogy a
városlakók rákereshetnek a környezetükben folyó munkálatokra, nyomon követhetik a beruházások alakulását. Regisztrációjukat követõen pedig véleméA honlapon található térképen
nyüket, észrevételeiket is továb- az új létesítményeket különféle
bíthatják (fotó küldésével is) a ikonok jelzik. Az is célja volt az
városvezetés felé.
önkormányzatnak, hogy a 21.

GYÓGYTORNÁSZ VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÕ
TANULJ TOVÁBB A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONTJÁBAN!

– Antal Lívia –
– Az elmúlt évtizedekben bõvült
a képzési struktúra, 1997-ben, az
országban elsõként egészségbiztosítási szakot is indítottunk – tájékoztatott prof. dr. Vattay Péter CSc,
habil fõiskolai tanár, tanszékvezetõ, megbízott képzési igazgató. –
2005 szeptemberétõl a bolognai
folyamat elvárásainak megfelelõen
BSc szinten képezzük a szakembereket. 2006. március 1-tõl karunk
Egészségtudományi Kar néven
egyetemi karrá vált. Végzett diplomásaink európai normákat kielégítõ kompetenciaszinttel rendelkeznek szakterületeiken.
Ápolás és betegellátás alapszakon gyógytornász szakirányon zajlik a képzés nappali munkarendben, nyolc féléven át. Az alapozó
szakasz fõképp az általános
egészségügyi tudnivalókra koncentrál, mint az anatómia, élettan,
egészségügyi informatika, de a
szociológia, a mûszaki ismeretek
az orvosi latin és a szociálpolitika is
az elsajátítandó ismeretek közé
tartoznak. A szakmai törzsanyaghoz egyrészt egészségtudományi
ismeretkörök, így az ápolástan,
fizioterápia, gyógyszertan vagy klinikai ismeretek sorolhatók, másrészt személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek, mint a
személyiség-lélektan vagy a szo-

sok rossz megoldás született az
elmúlt évtizedben (például Batthyány utcában, Ady utcában). A
felújításnál az a lényeg, hogy az
alkalmazott építészeti megoldás
ne legyen domináns, s az eredeti
épület tömege, utcaképi szerepe
ne változzon.
Apropó utca: a szakember úgy
látja, hogy bizonyos esetekben
szükséges az utcakép, vagy utcaszakasz védelme is. Zalaegerszegen az Ady utcában van a legtöbb
értékes házsor, így az egységes
védelmet igényel. De az egykori

 November 15-én, kedden,
17 órakor a Lokálpatrióta
Klub vendége lesz Kummer
Gyula mérnök-tanár, aki Zalaegerszeg régi épületeirõl tart
vetített elõadást. Például, milyen volt a Kossuth utca régen?
Minden kíváncsi érdeklõdõt
szeretettel várnak.
***

NOVEMBER
16-ÁN,
SZERDÁN, 16 ÓRAKOR a
Színházbaráti Kör vendége
Besenczi Árpád, a Hevesi
Sándor Színház igazgatója
lesz, akivel Iványi Ildikó az
évadról beszélget.
Helyszín: a színház bûféje.

ciálpszichológia. Az elméleti képzést jól kiegészíti a nagyszámú
gyakorlati órák keretében elsajátított gyakorlati tapasztalat.
Gyógytornászképzésünk célja
tudományos ismeretekkel rendelkezõ szakemberek képzése, akik
hivatásuknak tekintik a páciensek
pszichoszomatikus és szociális rehabilitációját, életminõségük javítását a lehetõségek határain belül.
Az egészségügyi szervezõ
alapszakon a képzési idõ hét félév,
nappali és levelezõ munkarend is
mûködik. A képzés fontos részét
képezi az egészségügy intézményrendszerével, finanszírozásával,
egészségügyi gazdasági, biztosítási és jogi ismeretekkel kapcsolatos
tudásanyag elsajátítása.
A hallgatók a szakon belül három specializáció egyikén folytatják
tanulmányaikat. Az egészségbiztosítási specializációról kikerülõ hallgatók az egészségbiztosító intézmények dokumentációs és intéz-

ményi rendszerét irányítják. Ügyviteli feladataik közé tartozik a társadalombiztosítási és családtámogatási biztosítások megállapítása és
számfejtése. Az egészségügyi
ügyvitelszervezõ specializációt választók késõbb kórházak, klinikák
ügyviteli és finanszírozással kapcsolatos feladatait látják el. Az
egészségturizmus-szervezõ specializáción folyó oktatás fõbb területei a turizmus és a gazdasági ismeretek.
– Képzéseink gyakorlati hátterét
a térség kiválóan felszerelt, magas
szakmai színvonalú egészségügyi
intézményei biztosítják – vette át a
szót Császárné dr. Gombos Gabriella PhD adjunktus, megbízott
igazgatóhelyettes. – A teljesség
igénye nélkül a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházat, a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórházat, és a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézetét említeném

meg. Az egészségturizmus-szervezõ specializáción tanuló hallgatóink a térség gyógyszállóiban tölthetik gyakorlatukat.
Mindemellett önkéntes alapon
rendszeresen látogatjuk a helyi általános és középiskolákat, önkormányzati hivatalokat valamint gazdasági társaságokat, ahol egészségügyi állapotfelmérést végzünk,
és gyógytornát tartunk. Ezek az alkalmak szakdolgozatok megírásában is segítik hallgatóinkat. A
geriátriai órák keretében a
Gasparich úti gondozóházban, valamint a Kossuth utcai idõsek klubjában is tartunk elõadásokat, tartásjavító, esésmegelõzõ tornákat.
A tudományos kutatómunka
iránt érdeklõdõket a Tudományos
Diákkör tömöríti; tagjai különbözõ
kutatásokba bekapcsolódva tehetik közzé elõadások, publikációk
formájában kutatási eredményeiket. Egyre több hallgatónk szerez
elismerésre méltó helyezést kari,

regionális és országos konferenciákon. 2014-tõl az Egészségügyi
Szakkollégium kutatási projektjeibe
is bekapcsolódhatnak.
A jó tanulmányi eredménnyel
rendelkezõ hallgatók pályázhatnak
köztársasági ösztöndíjra, valamint
demonstrátori ösztöndíj elnyerése
esetén kipróbálhatják magukat oktatóként is. Emellett Zalaegerszeg
városa is kínál ösztöndíjat számukra. Jelentõs külföldi kapcsolatokkal
rendelkezünk valamennyi szakterületén, így hallgatóink tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményeinkben is teljesíthetik
Erasmus tanulmányi és Erasmus
szakmai ösztöndíj elnyerésével, továbbá megpályázhatják az egy hónapos frankfurti ösztöndíjat is.
Gyógytornászaink a Fizioterápia MSc mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat, egészségügyi szervezõs hallgatóink számára is kínálunk MSc mesterképzést, továbbá hallgatóinknak PhD

Fotó: Seres Péter

század technikai vívmányait kihasználva a városvezetés és a
lakosság folyamatosan tudjon
kommunikálni egymással.

fokozatszerzésre is van lehetõségük az Egészségtudományi Doktori Iskola keretein belül.
A zalaegerszegi intézmény két
épületében lévõ 25 tanterem felszereltségét évrõl évre fejlesztjük.
Tornaterem, gyógytornaterem, demonstrációs szaktantermek, demonstrációs kórterem, oxiológiai
terem, informatikai szaktantermek,
biomechanikai és elektroterápiás
labor áll rendelkezésre a szakmai
képességek elsajátítására. A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvány támogatását is élvezhetjük ezen fejlesztésekben.
– Köztudott, hogy a fõiskolás
élet nem csak a tanulásról és a
munkáról, hanem a kikapcsolódásról, feltöltõdésrõl és a felhõtlen szórakozásról is szól. Ebben jelentõs
szerepet vállal a Hallgatói Önkormányzat – folytatta a beszélgetést
Deák Kata, végzõs gyógytornászhallgató, akit a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
idén szeptemberben ösztöndíjjal
jutalmazott kiváló tanulmányi eredményeiért. – Hagyományos programjaink a gólyatábor, ismerkedõest, gólyaavató, gólyabál, Mikulásbuli, farsangi mulatság, retro party,
bankett és a ZEN-diáknapok. Hallgatóinkat mindemellett a város
számos kulturális és szórakoztató
rendezvénye (Egerszeg Fesztivál,
Egerszeg Búcsú stb.) is várja. A
ZFOK által szervezett Studentszigeten is bemutatkoztunk az õszi
vadpörköltfesztiválon, ahogy a Kutatók éjszakája programban is
részt vettünk.
A PTE Egészségtudományi Kar
Zalaegerszegi Képzési Központjában is fontos elvárás, hogy a lehetõ legteljesebb szakmai és személyiségfejlõdés mellett hallgatóik jól
érezzék magukat tanulmányi idejük alatt. Ezt kínálja a hozzájuk
csatlakozóknak az ország legrégebbi és egyik legnagyobb egyetemének egészségtudományi kara
Zalaegerszegen is.
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PIACKÉPES KÉPZÉSEK A MÚLT ÉS A NAGYMAMA NYOMÁBAN
A BÖRTÖNBEN

 Együttmûködési megállapodást írt alá a Zala Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. A
szerzõdés értelmében októbertõl német nyelvet, informatikát és
vállalati ismereteket tanulhat a képzésekre jelentkezõ tizenkét
fogvatartott.
– pet –
A megállapodást a sajtó jelenlétében írta alá Simon Attila BVezredes, intézetparancsnok és
Szabó Károly, a szakképzési centrum fõigazgatója.
Az oktatási központ zalaegerszegi vezetõje elmondta: egy or-

Az egyéves képzés végén OKJ-s
szakvizsgát tehetnek. A tanfolyamok már elkezdõdtek, és az elsõ visszajelzések nagyon pozitívak.
A szakképzési centrum további
tervei között szerepel, hogy pályázati források felhasználásával piacképes szakmákat tudjanak oktatni

MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ ALKOTÓ A D'CLINIC-EN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rezidenciaprogram októberi
zárókiállításán Alexandra többek
között arról mesélt, hogy a múzeumi szobrok, tárgyak formája és
hangulata, a népmûvészet motívumvilága és a régi mesterségek
egyaránt inspirálták. Az „Egyszer
volt...” címû, grafikákból, fotókból,
videókból álló sorozata az itt készült munkáinak gyûjteménye. Az
alkotás folyamatában, a tárgyi emlékek vizsgálata közben, kapcsolatot próbált teremteni családjának
történetével is. Ez a kutatómunka

ugyanakkor túlmutat származásának kérdésén, hiszen a jelenre is
reflektál; összekötve – és némileg
újra is gondolva – a régi korok
üzenetét a mával.
A D'Clinic Studios zárókiállításán két másik alkotó is bemutatkozott. Sophie Durand (Ausztrália;
Perth) és Magali Rifflart-Villeneuve
(Franciország; Párizs) a Mixerprogram keretében töltött egy hónapot a városban. „A nehéz és a
könnyû – történetek Magyarországról” címû közös projektjük eredménye egy könyv és egy multimédia-

HÚZD KI MAGAD!

TARTÁSKORREKCIÓS GYÓGYTORNA AZ IZSÁKBAN
 Speciális homokzsákokkal és edzõhevederekkel végeztek különféle gyakorlatokat az Izsák Imre Általános Iskola tanulói az
Életed az Egészséged Egyesület I. Zalaegerszegi Tartásjavító és
Mozgáskoordináció Fejlesztõ Szemináriumán.
– AL –

szágos akcióról van szó. Képzési
kínálatuk egyfajta segítség a
fogvatartottak számára, hogy késõbb vissza tudjanak térni a munka világába. A rabok reintegrációját felnõttképzési tanfolyamok
és iskolarendszeren belüli képzések is támogatják. Egy elõzetes
felmérés során dõlt el, hogy Zalaegerszegen nyelvi, informatikai és
vállalati ismeretek képzésre van
igény. Német nyelvet 300 órában,
informatikát 150, vállalati ismereteket pedig 50 órában tanulnak a
kurzusra jelentkezõ fogvatartottak.

MILLIÁRD FORINT

A SKANZEN FEJLESZTÉSÉRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester elmondta: azt
szeretnék, ha 2018-ra, vagyis a
Göcseji Falumúzeum ötvenedik,
jubileumi évfordulójára egy megújult intézmény fogadhatná a látogatókat. A fejlesztés egyúttal azt
is jelenti, hogy a skanzen bizonyos szempontból összekapcsolódik a szomszédos Magyar Olajipari Múzeummal; így mutatva be
a 19–20. századi átalakuló zalai
faluképet.
Tolvaj Márta mindehhez hozzátette: a városban elképesztõen
sok értékes gyûjtemény rejlik,
amik jelenleg nem láthatóak nyilvánosan. Ilyen például Selyem
Tóth Sándor rádiógyûjteménye,
Vörös István hangszergyûjteménye vagy Román Andrásné pannon csipkéi. Ezek mind helyet kapnának a falumúzeumban, sõt a
csipkeverés tudományát „vissza is
tanítanák” az érdeklõdõknek. Az a
cél ugyanis, hogy ne csak bemutassák és megõrizzék a múlt értékeit, hanem át is örökítsék azokat.
Ezért különféle régi mesterségeket bemutató tanmûhelyek is létesülnek a megújult skanzenben,
amik élõvé teszik a múzeumot.
Már a 2013-as koncepció elkészülésekor is a 24. órában voltunk! – fogalmazott Kaján Imre.
Úgy látja, hogy a bõvítéssel, a változatos programokkal, mûhelymunkákkal és hatékony marketinggel nemcsak élõvé lehet vará-

egyesület alelnöke. – Ez egy funkcionális eszköz, ami nem fix tömegközpontú, mint egy kétkezes súlyzórúd, hiszen a homok ide-oda mozog benne. A tréninget éppen ezért

súlyzós edzés csak kétdimenziós.
A homokzsákkal végzett gyakorlatokkal éppen ezért olyan izmokat
mozgathatunk meg, amelyekre egy
átlagos edzõtermi tréning során

a börtönök lakóinak. Elsõsorban
olyan képzésekben gondolkodnak,
melyek elméleti és gyakorlati oktatása megvalósítható az intézet falai között. Ilyen például a festõ, a
cukrász vagy a kõmûves szakma.
Simon Attila intézetparancsnok
hozzátette: a fogvatartottak nagy
örömmel vették a képzést. A tanfolyamok tizenkét fõvel be is indultak. Az intézetnek az a célja, hogy
a fogvatartottak tanuljanak, dolgozzanak, hiszen mindkettõ fontos
eleme a késõbbi társadalmi beilleszkedésnek.

NEMCSAK BÕVÜL, ÉLÕ IS LESZ
1,7

– A homokzsák mérete többféle
lehet, attól függõen is, hogy mennyi
homokot töltünk bele – mondta el
Veszprémi Bori gyógytornász, az

egy dinamikusan változó ellenállással szemben végezzük. A homokzsák emelgetésével tulajdonképpen mindennapi mozdulatainkat
tudjuk lemodellezni, melyek három
dimenzióban zajlanak, míg egy

zsolni a helyet, hanem igazi turisztikai vonzereje is lesz a falumúzeumnak a 21. századi látogatók számára. Sõt, a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum javaslatára olyan elemekkel is bõvülnek, amik illeszkednek a nyugat- és dél-dunántúli tájházak
kompetenciaprogramjaihoz. Így
szakmai találkozóknak is helyet
tudnak majd biztosítani.
Hogy milyen konkrét fejlesztésekre kerül sor a kormányzati forrásból, arról Varju András osztályvezetõ számolt be. Mindenekelõtt
megújul a közönségkapcsolati
rendszer és a fogadóépület. Itt
tantermek, mûhelyek és étterem
létesülnek, utóbbi hagyományos
göcseji ételeket kínál. Felújítják
továbbá a Hencz-malmot, a skanzen területén pedig több új porta
valamint egy tradicionális kiskocsma és egy iskola is épül a következõ idõszakban. A projektben
szerepel továbbá egy nemesi kúria felépítése is, ahol egy mintakertet is kialakítanak; bemutatva a
falusi gazdálkodást és annak jellegzetes növényeit.
Az elsõ kapavágásokra várhatóan 2017 tavaszán kerül sor, addig az engedélyes építés tervek
és más adminisztratív elõkészületi munkák zajlanak. A fejlesztés
alatt a skanzen nem zár be teljesen, szeretnék ugyanis a hagyományos rendezvényeiket a bõvítés idején is megtartani.

installáció lett. Mint mondták: azokat az érzéseket
próbálták közösen leképezni, amik magyarországi kirándulásaik során érték õket. Nemcsak Zala ihlette meg a két alkotót, hanem például Szombathely,
Észak-Magyarország és a
Gemenci erdõ is. Ez utóbbit varázslatos és titokzatos helynek tartják; nem
véletlen, hogy egyik videóinstallációjuk alapjául is az
erdõ fái szolgáltak.

nem kerül sor. Így az ízületeket stabilizáló izmokra tudunk hatni, melyek az aktív izomfûzõt hozzák létre
a gerinc körül.
Ugyancsak a törzsizmok stabilitását fejleszti a Bodyrope edzõheveder. A funkcionális tréningeszközzel saját testsúlyos edzést végezhetünk. Sokoldalúsága az erõ,
a hajlékonyság, az állóképesség és
a mozgáskoordináció fejlesztésében is megmutatkozik, mivel az
egész testet és az összes izomcsoportot megmozgatja.
A gerincferdülés, a lúdtalp, a
hanyagtartás mai is a leggyakoribb mozgásszervi problémáknak
számítanak
gyermekkorban.
Egyesületünk azért hívta életre ezt
a prevenciós programot, hogy e
két eszköz használatával olyan
gyakorlatokat mutassunk be, melyek a gerincoszlop stabilitásának
megõrzését illetve helyreállítását
szolgálják – hangsúlyozta Veszprémi Bori.
Az Izsák Imre Általános Iskolában minden olyan sportprogramra
nyitottak, melyek során a gyerekek
új mozgásformákat ismerhetnek

meg, értékelte a lehetõséget Gál
Edina igazgatóhelyettes. Érdeklõdésünkre elmondta, intézményükben fontos szerepet tulajdonítanak
az egészséges életmódnak, minden év októberében rendezvényeket tartanak ennek jegyében. Tavaly a nordic walking, idén pedig a
jóga megismerésére nyílt lehetõsége a gyerekeknek.
Az iskolában a mindennapos
testnevelést már korábban bevezették, még mielõtt az a kerettanterv része lett volna. A mozgás
nemcsak a tornaórákon, de a
sportkörökben is része a gyerekek
mindennapi életének. Az iskola
zöld környezete, nagy udvara pedig azt is lehetõvé teszi, hogy
mindezt többnyire a szabadban végezzék.
A másodikosok, harmadikosok
és hatodikosok nagy élvezettel vettek részt a Veszprémi Bori és
Veszprémi Péter által vezetett tartáskorrekciós gyógytornán, melynek megrendezése, a speciális tréningeszközök beszerzése az önkormányzat támogatásával valósult
meg.
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1956 – évforduló

RÖPLAPOK, LÖVÉSEK, ELLENTMONDÁSOK
net, hogy az október 26-i, pártbizottság épülete (Ady utca) elõtti lövöldözés
egyik
áldozatából,
Telenkó Jánosból miképp kreált
hõst a hatalom, s milyen pletykák
indultak el róla a tüntetõk körében.
Telenkó katona volt, akit azért vezényeltek a székház elé, hogy védje az épületet. Afféle „baráti tûz” áldozata lett, hiszen az ávósok lõtték

le, akik a fegyvertelen tömeget
akarták ekképpen eloszlatni.
(1957-ben a hatalom aztán posztumusz elõ is léptette.)
Kapiller Imre a Magyar Néphadsereg ötvenes évekbeli állapotát
és forradalmi reakcióit jellemezte
néhány példával. Mint azt felidézte: a már említett pártbizottság
székháza elé öt harckocsi indult el

a laktanyából, ám csak kettõ ért
oda. Egy ugyanis útközben lerobbant, kettõ pedig ottmaradt ennek
biztosítására. A katonaság mûszaki állapotát nagyon jól szemlélteti
ez az eset. A zavarodottságot pedig jól illusztrálja, hogy a forradalom napjaiban szinte folyamatosan
egymásnak ellentmondó utasításokat kaptak a katonák. Többek
között arról, hogy ki
hagyhatja el a várost, és
ki léphet be. Még majdnem az élelmiszer-szállító is kívül rekedt; végül
a pártbizottság közbenjárására beengedték.
Csomor Erzsébet a
Zalaegerszegi Forradalmi Tanács megalakulásának (október 27.) körülményeirõl és ülésérõl
beszélt. Na, és a városban uralkodó közhangulatról. Mint mondta, a várost ellepték a röplapok,
melyek az alakulás
helyérõl és idejérõl tájékoztatták a lakosságot.
Október 27-én délelõtt
11 órakor óriási tömeg
gyûlt össze a Petõfi-klubban (ma
Göcseji Múzeum idõszaki kiállítóterme), illetve az épület elõtt is. A
kívül rekedtek kihangosítón hallgathatták az eseményeket. A tanácskozást egy budapesti egyetemista nyitotta meg, majd Varga Ferenc lett az elnök, a titkár pedig
Pék József. Hosszú nap volt, éjszakába nyúló. A nyugalom fenn-

MÛVÉSZSZEMMEL – 1956

utóbbiak közül talán a legfontosabb
a lyukas zászló, melyet Budaházi
Tibor festõmûvész értelmezett újra
Jelek címû fénynyomatával. A zsûri
díjazta is a mûvész pályamunkáit.
Szintén elismerést vehetett át
újszerû megközelítéséért Tóth Norbert képzõmûvész, aki a fiatalabb
korosztályt képviseli a tárlaton.
Tóth Csaba elmondta: azért díjazták az alkotó mûveit, mert olyan dologgal él, ami nemcsak szimbólumrendszerében, hanem technikájában is történelmi ihletésû. A Kádárkorszakra jellemzõ, hogy megpróbálta eltakarni, titkolni a forradalom
emlékét. Tóth Norbert Nubes I–II.
címû képei a „lemeszelt képekre”,
az eltitkolásra éppúgy utalnak, mint
a rendszerváltozás utáni „felfedés”,
szabadság állapotára. Festményeit
mészréteggel vonta be, melyre ha

vizet spriccelünk, láthatóvá válik
maga a festmény. A mész ezenkívül azt is jelzi, hogy a szabadságharc napjaiban ezzel az anyaggal
öntötték le az elesetteket.
A pályázat harmadik nyertese
Stamler Lajos festõmûvész lett, aki
Emlék(mû) I–II. címû digitális nyomataival – mintegy fotószerûen –
egyszerre jeleníti meg ’56 euforikus
hangulatát, örömét, ám az ötvenes
évek nyomasztó világát is.
A pályázók közül voltak, akik
plakátszerûen, mások a grafika
eszközeivel, vagy éppen bronzba
öntve, textilbe szõve emlékeztek
meg a forradalom napjairól, szellemiségérõl.
A tárlat – melyen Balaicz Zoltán
polgármester is köszöntötte az alkotókat – november 19-ig látogatható.

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A HELYI FORRADALOMRÓL

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
egyik tanulsága, hogy még mindig tudatosítani kell az emberekben, hogy nemcsak Budapesten zajlottak forradalmi események.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban éppen ezért abból
a célból szervezõdött egy szakmai kerekasztal-beszélgetés, hogy
a zalaegerszegi történésekre irányítsák rá a figyelmet.
– pP –
Mint azt Kiss Gábor könyvtárigazgató, a rendezvény moderátora elöljáróban elmondta: rengeteg
kötet és tanulmány született már,
ami a helyi eseményeket vizsgálja
és dolgozza fel, ám ezek az irodalmak nincsenek bent igazán a köztudatban. Oka ennek többek között
az 1957–1989 közötti emlékezetpolitika, de az is, hogy a rendszerváltozás után számos politikai
szervezet és más csoportosulás
kezdte el „gyártani” a saját '56-os
emlékezetét; sajnos sokszor minden történelmi hitelességet nélkülözve. Vagyis az emlékezés rendre
aktuálpolitikai felhangot kapott.
A mostani beszélgetésen a helyi közgyûjtemények témával foglalkozó szakemberei – Béres Katalin történész (Göcseji Múzeum),

Csomor Erzsébet és Kapiller Imre
levéltárosok (MNL Zala Megyei Levéltára), valamint dr. Gyenes Imre
helyismereti könyvtáros – vettek
részt. Nemcsak felelevenítették a
zalaegerszegi események sorát,
hanem néhány érdekességre is ráirányították a figyelmet.
Bevezetésképpen az úgynevezett Fehér könyv (Ellenforradalmi
erõk a magyar októberi eseményekben I–IV.) Zalaegerszeget tárgyaló részét vették alapul. Bemutatva a forradalom utáni kommunista propaganda azon szándékát,
hogy ellenforradalomként deklarálja az eseményeket a köztudatban.
Béres Katalin elmondta: a Fehér
könyvben több olyan név is szerepel, akik valójában nem voltak a
forradalom helyi vezéralakjai, hanem csak egyszerû felvonulók.
De az is egy tanulságos törté-

KORTÁRS ALKOTÓK PÁLYAMÛVEIBÕL NYÍLT TÁRLAT

 Október végi tiszta lángok címmel nyílt képzõmûvészeti kiállítás a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, melynek témája
az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az intézmény három
hónappal ezelõtt, a POFOSZ kezdeményezésére hirdetett pályázatot a témában, a Zalához kötõdõ képzõmûvészek körében.
– pet –

élték '56-ot, sokan pedig maximum
gyermekkoruk egy részét töltötték
A felhívásra 19 képzõmûvész je- az elõzõ rendszerben. Ami a többi
lentkezett negyven alkotással; felvetést illeti: az aggályok alaptalaezekbõl látható most tárlat a hang- nok. Nincsenek sem túlcsorduló ér-

leníteni; ám egyáltalán nem patetikusan.
Milyen módon örökíthetõ át a
forradalom és szabadságharc, illetve az azt követõ megtorlás szellemisége a kortárs képzõmûvészetbe? A festõmûvész úgy látja, hogy a
pályázók számos jelképet, metaforát, emlékképet használtak fel az alkotási folyamatban. Volt, aki az antikvitáshoz, mások a keresztény
szimbólumokhoz nyúltak vissza,
többen pedig a forradalom klasszikusnak számító jelképeihez. Ez

 1956 októberében országszerte egyfajta rituálé zajlott: a
vidék tulajdonképpen lemásolta
a fõvárosi eseményeket. A felvonulások azzal kezdõdtek,
hogy a tüntetõk mindenhol ledöntötték a szovjet hõsi emlékmûveket, leverték az épületekrõl a vörös csillagot, kiszabadí- a Himnusz, a Szózat és Nemzeti
tották a politikai foglyokat.
dal, majd a Mártírok úti ÁVH-székházhoz (késõbbi leánykollégium)
– pet –
ment a menet, hogy kiszabadítsák
a politikai foglyokat. Közben a
Zalaegerszegen sem volt ez Pontház elõtt álló Hamburger Jemásképp. A forradalmi események nõ-szobor is ledõlt.
sok más vidéki városhoz hasonA sétán elhangzott: a tüntetés
lóan itt is október 26-án kezdõd- délután is folytatódott, ekkor a
tek. Béres Katalin, a Göcseji Mú- pártbizottság Ady utcai épülete
zeum történésze úgy fogalmazott: (ma a Zalai Hírlap szerkesztõsékellett két-három nap ahhoz, hogy ge) elõtt gyülekezett a tömeg, akik
a vidék feléledjen, megmozduljon. az elsõ titkár (Dénes István) leA muzeológus október 23-a elõ- mondását követelték.
estéjén tartott Zalaegerszeg belváBéres Katalin a séta során
rosában történeti sétát, felidézve a több érdekességet is említett.
60 évvel ezelõtti eseményeket és Megemlékezett például a Göcseji
fõbb helyszíneket.
Múzeum akkori igazgatójáról, dr.
A séta a Díszterem (vagyis a le- Szentmihályi Imrérõl, akinek ’56-os
véltár) épülete elõl indult. Az elsõ fotográfiái tíz évvel ezelõtt kerülhelyszín a Kazinczy tér volt, hiszen tek elõ egy eléggé meglepõ hely1956. október 26-án itt (vagyis az rõl: a skanzenben látható hajdiakkori Marx téren) gyûltek össze a nahántolóból. Az igazgató nem is
Deák Ferenc Gimnázium diákjai, az októberi, sokkal inkább az
majd a város különbözõ munkahe- 1956. december 11–12-i esemélyeirõl érkezõ dolgozók is csatla- nyeket fotózta végig a múzeum
koztak hozzájuk. A késõbb több ablakaiból (a Göcseji Múzeum
ezresre duzzadt tömeg aztán nem- épülete akkor a Kazinczy tér 1.
zeti színû zászlók alatt, jelszavakat szám alatt állt) és az Ispita épüleskandálva az akkori Megyei Ta- tébõl. December 11-ére ugyanis
nács épülete elé, majd a vasútállo- országos sztrájkot hirdetett a
másra ment. Az épületrõl leverték Központi Munkástanács, melyhez
a vörös csillagot, és ledöntötték a Zalaegerszeg is csatlakozott. Az
szemközti téren álló felszabadulási események azonban tüntetésbe
emlékmûvet. A tömeg ezután a csaptak át, a tömeget a belvárosCsány térre vonult, ahol elhangzott ban karhatalmisták és orosz tan-

tartása érekében a forradalom
napjaiban szinte megállás nélkül
üléseztek. Fontos lépés volt például az itt maradt ÁVH-sok családtagjainak védelembe helyezése. A
tanács vezetõit aztán a forradalom
leverése után életük végéig figyelték, sosem szabadultak meg ettõl
a bélyegtõl.
Gyenes Imre a helyi sajtó szerepérõl és átalakulásáról szólt.
Mint fogalmazott: ahogy a vidéki
eseményekben, úgy a tudósításokban is megfigyelhetõ pár napos
csúszás. A Zala címû-lap október
25-én tudósított a pesti forradalomról. Sõt, késõbb vezetõ hírként
hozták a Nagy Imre-beszédet is.
Október 26-án a rendes kiadást
követõen egy rendkívüli lapszám is
megjelent, nemzeti színû kerettel.
Az újság október 28-án Új Zala néven jelent meg, I. évfolyam 1.
számként; ezzel is megszakítva a
folytonosságot elõdjével. Ezenkívül lekerült a „Világ proletárjai
egyesüljetek!” szlogen. Új jelmondat lett: „A szabad, független Magyarországért!” A helyzet azonban
gyorsan változott; míg november
4-én még „Szabadsághoz” címmel
közöltek verset, november 6-án
már az MDP lapja lett az újság, egy
nappal késõbb pedig visszakerült a
„Világ proletárjai egyesüljetek!”
mondat… igaz csak két napra. Az
események ugyanis nem értek véget a szovjet hadsereg bevonulásával. Decemberben országos
sztrájk kezdõdött, melyhez Zalaegerszeg is csatlakozott.

'56-OS EMLÉKFUTÁS

 Az 1956-os forradalom hõsei elõtt
tisztelegtek emlékfutással a BGE Gazdálkodási Kar Kampuszán az arra elhivatottságot érzõ egyetemisták, pedagógusok és a városból csatlakozók.

Az '56-os forradalom 60. évfordulóján 56x60 méter futással, mécsesgyújtással emlékeztek meg a futás kedvelõi
dr. Bérces Edit ultramaratonista szervezésében. A futást stílusosan 19 óra
56 perckor kezdték, majd lelkesen rótták a köröket a résztvevõk az egykori
Petõfi-laktanya alakulótere körül.
– A mai egy jelképes összejövetel,
mégis a résztvevõk történelmet írnak,
hiszen a zalaegerszegi egyetemisták ily
módon még nem tisztelegtek a forradalmi hõsök elõtt – mondta Bérces Edit.

LÖVÉSEK A PÁRTHÁZBÓL
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A FORRADALOM EMLÉKÉRE

versenyteremben. A pályamûveket
szakmai zsûri is értékelte.
Hogyan lehet a hatvan évvel ezelõtti eseményeket a képzõmûvészet mai eszközeivel és a 21. század szellemiségével feldolgozni?
Nem lesz-e túl sok az ideológiai
töltet, az objektív értékelést elnyomó érzelem vagy a forradalomhoz
kötõdõ (képi) klisé. Egyáltalán kell-e
objektivitás vagy távolságtartás a
mûvészek részérõl, vagy épp az
alkotási folyamat az, ahol ki lehet
élni a különféle érzelmeket. Sok
kérdés kavarog a látogató fejében
egy efféle kiállítás kapcsán. S
nemcsak azért, mert egy mai napig
kényes témát dolgoz fel, hanem
mert kiemelt évfordulóról van szó;
melyre ugyebár illik valami szépet
és magasztost készíteni. A másik
dolog, ami felmerül az emberben,
hogy vajon mennyire képes a fiatalabb mûvészeket megmozgatni a
forradalomnak emléket állító felhívás.
Utóbbi kérdésre válasznak talán
annyi is elég, hogy képes. Olyannyira, hogy a kiállítók között
mindössze ketten vannak, akik át-

zelmek, sem pedig általánosítások.
Összességében egy ötletekben
gazdag, technikailag sokszínû,
múltértelmezésben pedig gondolatébresztõ kiállítást láthatunk. A helybéli mûvészek közül sok ismerõs
nevet találunk: Farkas Ferenc, Németh János, Szényi Zoltán éppúgy
ott van, mint Nagy Szilvia, H. Póka
Emõke, Kiss Ágnes Katinka vagy
éppen Monok Balázs.
Ahogy a tárlatot megnyitó Tóth
Csaba fõiskolai docens, Munkácsydíjas festõmûvész is fogalmazott: a
pályázat sikeres lett. Nagyon sok
szép mû készült, hiszen ami képes
visszaigazolni 1956 tisztaságát, az
magas mûvészi értékû alkotásnak
tekinthetõ. A pályázókat külön lehet
választani aszerint, hogy éltek-e
már az adott történelmi korban,
vagy késõbb születtek-e, illetve,
hogy korábban volt-e már hasonló
témájú alkotásuk, vagy eddig csak
a lelkükben hordozták '56 üzenetét.
Akárhogy is: a téma még ma sincs
teljesen „kibeszélve”. Sok mû épp
erre a „kibeszéletlenségre” játszik
rá, vagy az eddig elfojtott érzelmeket, gondolatokat igyekszik megje-

kok oszlatták szét. Ezeket az eseményeket dokumentálta többek
között Szentmihályi, ám a megtorlástól való félelem miatt elrejtette a negatívokat a hántológépbe. A tekercsek csodás módon és
idõpontban kerültek elõ: 2006ban, épp a forradalom 50. évfordulóján, mikor a hajdinahántolót
restaurálni vitték.

József és Varga Ferenc vezetésével.
A régi fotókról lehet tudni azt is,
hogy az akkori tanácsépületet
(vagyis a mai múzeumépületet)
erõdszerû kerítés vette körül,
melyre a forradalom leverését követõen a pártpropaganda felírta,
hogy „Éljen a Kádár-kormány!”
Egy ismeretlen, bátor helybéli ké-

A történész azt is elmesélte,
hogy a mai Göcseji Múzeum
épülete 1956-ban a Városi Tanács székhelye volt. A mai idõszaki kiállítóterem helyén pedig
klub mûködött: itt alakult meg
1956. október 27-én a Zalaegerszegi Forradalmi Tanács, Pék

sõbb az „éljen” szó elé egy „f” betût írt, erõsen megváltoztatva ezzel a mondat értelmét.
Az errõl készült felnagyított fotográfia pár napig még megtekinthetõ a Dísz téren, ahol az ’56-os
eseményeket ábrázoló felvételekbõl látható installáció.
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Városháza

ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Az õszi zöldhulladékgyûjtési akciót idén 2016. október 24-tõl
november 16-ig tartjuk a város azon részein, ahol a rendszeres
zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot
kizárólag a meghirdetett napon, kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet
elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a
szállítási igényt be kell jelenteni a következõ elérhetõségen:
92/598-940 vagy 92/900-036, 1-es mellék.
A hulladékokat a következõ módon kérjük kihelyezni: kivágott
gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve; falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a
gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia,
törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át. A zsákok tartalma a
helyszíni ürítéskor ellenõrzésre kerül. A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk.

November 15. kedd:
November 16. szerda:

HULLADÉKUDVAROK:
Zalaegerszeg-Búslakpuszta:
Nyitvatartás:
kedd–péntek: 7.00–15.00 óráig, szombat: 7.30–14.00
hétfõ, vasárnap, ünnepnap: szünnap
Parki u.:
Nyitvatartás:
kedd–péntek: 9.00–17.00, szombat: 7.30–14.00
hétfõ és vasárnap, ünnepnap: szünnap.

NYÍLT NAP
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS KLUBJA
(ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI U. 23.)
2016. NOVEMBER 9-ÉN 9.30–15.30 KÖZÖTT

NYÍLT NAPOT

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

A SENIOR AKADÉMIA 2016–2017. õszi félévének következõ
programját november 17-én 14 órától tartják a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Karán (Zalaegerszegen, a Gasparich
Márk utca 18/A).

2016. DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.
NOVEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 09.
2016. 11. 10.
2016. 11. 22.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 23.
2016. 11. 14.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 17.
2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 09.
2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 17.
2016. 11. 17.

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

SZEDÉS HELYE
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
11.30–13 óra
12–17 óra
7–13 óra
7–17 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
10–15 óra
13–17 óra
7–13 óra
10–15 óra
10–15 óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Báthory-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. NOVEMBER 28. (HÉTFÕ) 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 zegeszetkezes@gmail.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!

A

2016.

NOVEMBER

17-ÉN,

CSÜTÖRTÖKÖN

14.00–18.00

ÓRÁIG

MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ

TERMELÕI VÁSÁRRA,
AZ ART MOZIBAN.
Õsztõl új helyszínen, Zalaegerszeg belvárosában, az
Art mozi aulájában várják a
helyi termelõk és kézmûvesek
mindazokat, akik egészséges,
tartósítószer-mentes élelmiszert és egyedi, kézzel készített díszeket, ékszereket,
ajándéktárgyakat szeretnének
vásárolni.
És, hogy mi a kínálat? Házi mézek, szörpök, lekvárok,
sajtok, tejtermékek, húskészítmények, gyógy- és fûszernövények, teák... és minden, mi
szem-szájnak ingere!

HELYI TERMELÕI ÉS
KÉZMÛVESPIAC ZALAEGERSZEGEN
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nemzeti Agrárkamara Zala
Megyei Szervezete helyi termelõi és kézmûvespiacot
szervez Zalaegerszegen minden hónap második csütörtökén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI TERMELÕI PIAC
2016. NOVEMBER 10.
(CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00
ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR
– bemutatókkal
– kóstoltatással
Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl saját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított MINÕSÉGI,
egészséges, feldolgozott élelmiszeripari termékeket, valamint
helyi, népi jellegû kézmûvestermékeket vásárolni, akkor várjuk
a Zalaegerszegi Helyi Termelõi
Piacon!!!
– Szörpök, lekvárok, savanyúságok, pesto, mézek, egyéb
méhészeti készítmények, növényi olajok, tökmagolaj, tejtermékek, sajtok, kecskesajtok, joghurtok, túrók, füstölt húsáru,
aszalt gyümölcsök, gyógynövények, fûszernövények, tojás...

TART.

Vendégünk a nappali kórház vezetõje dr. Szabó József, aki a
nappali kórház mindennapi életébe enged betekintést. A rendezvény minden résztvevõje az alvásterápiát a gyakorlatban is kipróbálhatja: szorongáscsökkentõ, horkolásgátló és alvásjavító technikák
keretében. Délután kreatív foglalkozás keretében a kosárfonás
technikáival ismerkedhetünk meg.

AKADÉMIA

INTÉZMÉNY NEVE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT
Amennyiben a zöldhulladékgyûjtési akcióban nem tud részt venni,
vegye igénybe a városunk területén található két hulladékudvar
valamelyikét, amelyekben 5 m3/lakóingatlan/év mennyiségig a
zöldhulladék térítésmentesen leadható.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SENIOR

A KERESZTURY DEZSÕ
VMK

Zrínyi u., Besenyõ, Botfa
Ola, Ebergényi–Dalos sarokig, Landorhegy,
Egerszeghegyi u., Nagycsarit u., Szívhegyi u.

Gyûjtési napok és helyek:
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy
November 10. csütörtök: Pózva, Nekeresd, Ságod, Neszele
November 11. péntek:
Gólyadomb, Kaszaháza, Belváros, Becsali lehetõség van házi komposztálóedény igénylésére. Érdeklõdni ezzel
kapcsolatban a Zala-Depo Kft.-nél lehet.
fõút, Bazita fõút Toposházi u.

Az „idõsek hónapja” rendezvény sikeréhez az alábbi intézmények és cégek járultak hozzá. Segítségüket és támogatásukat
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi
Tanácsa nevében nagyon köszönjük!
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ • Gellénházai
Orchidea Nõi Kamarakórus • László Pince Kézmûves Borház •
Thermalplus Kft. • Városi Hangverseny- és Kiállítóterem • Petõfi
Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola • Zalaegerszeg Városi Diákönkormányzat •
Zalaegerszegi Belvárosi II. Sz. Óvoda Radnóti utcai székhelye
óvodásai

TERMELÕI VÁSÁR

PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK
 Több évtizedes munkásságuk elismeréseként 35 pedagógust részesítettek díszokleveles kitüntetésben.
A szépkorú tanárokat Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte,
mint fogalmazott, hálával és megbecsüléssel tartoznak mindazoknak, akik a fiatalok jövõjét segítették tudásuk átadásával, neveléssel. Az eseményen tízen arany, tizenhatan gyémánt, öten vas,
ketten rubin, ketten gránit fokozatú oklevelet vehettek át. Ezenkívül
15-en Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak.
A rendezvényen az Eötvös- és a Liszt-iskola tanulói adtak mûsort.
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Sport

KEZDÕDIK A RÖPLABDABAJNOKSÁG HÁROM FRONTON ÁLL HELYT
A DOBOGÓ A CÉL A ZTE RK-NÁL

 Az újjászervezését követõen már több éve szerepel az NB II-es
röplabdabajnokságban a ZTE RK férficsapata. Az egerszegiek a
tavalyi idényben bronzérmes helyen zártak, idén sem akarják
alább adni.
– Augusztus elején álltunk
edzésbe, azonban nem mindenki
kezdte el a felkészülést – hangoztatta Domokos Lajos edzõ. –
Szeptemberben volt egy saját rendezésû emléktornánk, amelynek
keretében Horváth Csabára emlékeztünk. Az azt követõ másfél hónapban a rendelkezésünkre álló
edzésidõt jól kihasználtuk. Amatõrcsapat lévén azért továbbra is
akadtak hiányzóink. Erõnlétileg és
technikailag is igyekeztünk elõrelépni.
– A betervezett edzésmunkát
sikerült elvégezni?
– Teljes mértékben nem vagyok elégedett, de mint már mondtam, amatõrcsapat vagyunk, így
többször elõfordult, hogy nem tudtunk teljes létszámmal készülni.
– Milyen változások történtek
az elmúlt évhez képest?
– Szombathelyrõl érkezett új játékos Göczi Roland személyében,
õ azonnal bevethetõ. Körösi Csaba
a másik új szerzemény, érte nevelési költséget kell fizetnünk a Sü-

megnek, ami még nem történt
meg. Reménykedem, rövidesen
pont kerül az átigazolása végére.
Ugyanakkor távozott Kiss Gergõ,
aki tavaly is csak „beugróként” szerepelt. A juniorcsapatból kerültek
fel négyen, közülük egy fiú azonnal
bevethetõ az elsõ csapatnál.
– Mennyire ismerik az ellenfeleket, hová lehet elhelyezni a
ZTE-t?

– A Nyíregyházát nem ismerjük, a többiek nagyjából képben
vannak. A szabolcsiak újoncként
szerepelnek a másodosztályban.
Továbbra is kuparendszerben bonyolódik a bajnokság, amely az
olyan amatõrcsapatoknak, mint
amilyenek mi vagyunk, nem fekszik. Egy-egy hétvégén az egyik
csapat otthonában összegyûlik a
komplett mezõny, és ott bonyolódik le egy forduló.
– Hány csapat vállalta az NB
II-es szereplést?
– Öt csapat, a már említett
Nyíregyháza, a Gyõr, a Székesfehérvár, a Szeged és mi. A tavalyi
mezõnybõl a Szombathely és a
Somogyjád visszalépett, helyette
lett egy alföldi csapat, így bõven
utazhatunk a bajnokság során.
– Feltehetõen idén is azért
szeretnének odaérni a dobogóra?
– Ha a belépõ Nyíregyháza
mellett a többi csapatnál nem volt
jelentõs mozgás, idén is ott lehetünk a dobogón.
– Hol kezdõdik a bajnokság?
– Az elsõ fordulót november
12–13-án Szegeden rendezik
meg. Szeretnénk egy jó rajtot elcsípni.

JÓL SZEREPELTEK AZ EGERSZEGI TÁJFUTÓK AZ OB-N
SENIOROK A DOBOGÓN

 A Vértes déli lábánál Csákberény térségében rendezték meg a
tájékozódási futók egyesületi váltó- illetve egyéni bajnokságát.
Az egyesületi váltókban 5 korosztály tagjai alkottak egy csapatot. A férfiak mezõnyében a Trió
Egerszeg ZTC a pontszerzõ 8. helyen, míg a nõi váltó a szintén
pontszerzõ 9. helyen érkezett célba. A férfimezõnyben a Göcsej
KTFE váltója is bajnoki pontot
szerzett, a 9. helyen végzett.
A szeniorok között bajnoki címnek is örülhettek a zalaiak, pontosabban a TRIÓ Egerszeg ZTC. A
nõi 125-ös korcsoportban Uhlir Tímea az élbolyban váltotta Bokros
Andreát, aki nagyszerû futással
magabiztos elõnnyel indította
Porgányiné Henrich Piroskát, aki
stabil futással meg is tartotta az
elõnyt, és gyõztesként érkezett a
célba. Pontszerzõ 6. helyen végzett
a TRIÓ Egerszeg ZTC F170-es
korosztályú váltója is.
***
Azonos terepen rendezték meg
a sportág legrangosabb hazai bajnoki versenyét, a 900 fõt felvonultató országos nappali egyéni bajnokságot. A két zalai klub összesen 8 bajnoki érmet gyûjtött.
Bertóti Regina (Göcsej KTFE) a
nõi elit mezõnyben dobogóesé-

tal nagy fõlénnyel Sárecz Éva
(TRIÓ Egerszeg ZTC) nyert, Császár Éva (Göcsej KTFE) és Szabó

PAPP PÉTER MÉG NEM VONUL VISSZA

 Három mûszakban dolgozik a Flextronics egerszegi gyárában,
mellette edzéseket tart a ZTE súlyemelõinek, és mellette még maga is versenyez. Negyvenhárom évesen még aktív, hol a felnõtteknél, hol a masters korcsoportban szerzi az érmeket. Papp Péter, a ZTE örökifjú súlyemelõje, elnyûhetetlen.

ményt produkálni. Sokan mondják,
elõbb érjen el eredményeket a
sportág, aztán jön az anyagi támogatás. Errõl a tyúk, tojás esete jut
eszembe. Melyik volt elõbb?
– Tanítványaid mennyire tud– Az azért én sem vagyok, az
– Természetesen. Tavaly segí- ják, hogy egy jól teljesítõ sporoktóberi hónap számomra is sûrû tettek anyagilag is, hogy a masters toló-edzõvel állnak szemben?
volt – mondja. – Nagyon örülök, vb-n elindulhassak.
– Tudnak az eredményeimrõl,
hogy így összejött, több versenyen
is sikerült helytállnom. Kezdésként
a masters vb-n harmadik lettem,
utána a hazai felnõtt ob-n súlycsoportomban ezüstérmet szereztem.
Október zárásaként az Alpok–Adria Kupán a masterseknél szintén
második lettem. A csapat is második helyet ért el...
– Tekintsünk vissza a kezdetre!
– Keszthelyen testvérem járt le
a súlyemelõterembe. Rajta keresztül kerültem kapcsolatba a
sportággal.
– Rögtön kiszúrtak, hogy tehetséges vagy?
– Szabó Bálint elsõ edzõm
mondta, hogy igazán kipróbálhatnám a súlyemelést. Megtetszett, itt
ragadtam, a kezdeti lendülettel teszem ma is a dolgomat. Elsõ ránézésre, 12 évesen nem éppen súlyPapp Péter a dobogó második fokán.
emelõ alkatom volt, azonban akarattal, kitartással szépen araszol– Elgondolkodtál azon, hogy- de edzést tartani és magam is tregattam elõre a sportágban.
ha egy anyagilag erõsebb klub- nírozni nem egyszerû feladat, mi– Sikereidet három mûsza- ban versenyzel, többre vihetted vel a nap csak 24 órából áll
kos munkarend mellett éred el, volna?
– Meddig szeretnél verseami mindenképpen dicséretes…
– Magyarországon nincsen ilyen nyezni?
– Hát nem egyszerû, de szere- klub. A súlyemelésben a munka
– Nem tervezem a visszavonutem a sportágam.
sok, az elismerés csekély. A ma- lásomat, akadt a magyar súlyeme– Tudnak arról a munkahelye- gyar súlyemelés fénye elveszett. lõk táborában már valaki, aki 80
den, hogy 43 évesen aktívan Lehet vitatkozni rajta, miért… Egy évesen is emelgette a súlyokat.
sportolsz egy sok munkát biztos, anyagi támogatottsága foko- Addig szeretnék aktív maradni,
igénylõ sportágban?
zatosan csökken, így nehéz ered- amíg bírom.

A

HÉTVÉGE

EREDMÉNYEI
Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia
ZTE KK
85-91 (21-26, 32-24, 12-21, 20-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
Szolnok.
PINKK Pécsi 424–ZTE NKK
63-71 (14-21, 18-19, 11-14, 20-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés,
Pécs.
ZTK FMVas–Gyõr SZOL TC
7:1 (3472-3250)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.
A képen a bajnok nõi váltó
– Uhlir Tímea, Bokros Andrea, Porgányiné Henrich Piroska.
lyesként állt rajthoz. Jó futással,
szoros versenyben a 3. helyen
végzett, mellyel idei harmadik
egyéni bajnoki érmét szerezte. Az
utánpótlás korosztályban Takács
Szilvia (N14 – Göcsej KTFE) másodpercekkel a gyõzelemrõl lecsúszva a 2. helyen végzett. A
szeniorok között az N35-ben három zalai állhatott dobogóra. Ezút-

Ágnes (TRIÓ Egerszeg ZTC) elõtt.
A N45-õs korcsoportban Bokros
Andrea (TRIÓ Egerszeg ZTC) magabiztos versenyzéssel a 2. helyen végzett csakúgy, mint Varga
József (Göcsej KTFE) az F55-ös
kategóriában. A veteránok között
az F75-ben pedig Bányai Attila
(TRIÓ Egerszeg ZTC) szerzett
újabb bronzérmet egyesületének.

Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV
0:8 (3287-3345)
Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Budapest.
ZTE FC–Cigánd SE 2-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Komárom
VSE 3-1 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

TÖBB MINT TÍZ ÉRMET SZEREZTEK KISS RÓBERT-EMLÉKVERSENY
HELYTÁLLTAK A FIATALOK

 Kaposváron rendezték meg 34. alkalommal az Adorján Józsefemlékversenyt, amelyen az EuropTec ZÚK fiatal úszói három
arany-, három ezüst-, öt bronzérmet szereztek, és tíznél több
pontszerzõ helyet gyûjtöttek be.
Aranyérmesek. 100 m gyors
(2008): Paksa Borbála 1:23,71.
200 m hát (2000): Büky Erdõs
Norbert 2:21,02. 200 m pillangó
(2005): Molnár Noel 2:49,64.
Ezüstérmesek.
200
m
pillangó (1999): Büky Erdõs
Rozita 2:43,25. 200 m pillangó:
Büky Erdõs Norbert 2:36,44. 200

m pillangó (2004): Gergye Milán
2:40,82. Bronzérmesek. 200 m
pillangó (2001): Dén Delila
2:39,33. 100 m gyors (2007):
Dóra Csepke 1:20,06. 100 m
gyors (2003): Új-Bera Mátyás
1:03,17. 200 m pillangó 2:47,28.
200 m hát (2005): Molnár Noel
2:50,09.

 A ZTE Súlyemelõ Klub szervezésében került megrendezésre
utánpótláskorúak részére a Kiss Róbert csapat- és egyéni súlyemelõverseny.
A csapatversenyen az elsõ helyért végig szoros küzdelmet vívott
a Haladás VSE I. és a ZTE-SK.
Végeredmény: 1. Haladás VSE
I. 787 pont, 2. ZTE-SK 775, 3. Haladás VSE II. 639.
A ZTE Súlyemelõ Klub versenyzõinek eredményei. Ifjúsági.
69 kg: Bakos Erik 202 (90+112)
kg. Junior 69 kg: Takács Tamás
185 (85+100) kg. Felnõtt. 105 kg:

Kaj Richárd 223 (98+125) kg. Az
egyéni versenyen szereplõ zetés
versenyzõk eredményei. Fiúk 56
kg: 2. Vaski Botond 69 pont. Gyermek 56 kg: 1. Varga Martin Csongor 86 pont. Ifjúsági 85 kg: 1. Molnár Szabolcs 127 (57+70) kg. Felnõtt. 85 kg: 1. Babics Norbert 188
kg (85+103) kg. Nõk. Felnõtt. +75
kg: 1. Danicser Anita 119 kg
(54+65) kg.
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Hirdetés

TÁBLAGÉPET NYERT
AZ ELÉGEDETTSÉGI KÉRDÕÍVET KITÖLTÕ
 Több mint négyszázan töltötték ki a Zalavíz Zrt. Felhasználói Elégedettség kérdõívét október hónap elsõ felében. A kitöltõk közt egy
táblagépet sorsoltunk ki.
Minden évben végzünk
felhasználói elégedettségi
felmérést. A kutatás többek
között kitér arra, hogy milyennek ítélik partnereink
társaságunk értékeit, mi a
véleményük a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolati
tevékenységünk minõségé-

rõl, illetve milyenek a vízfelhasználási szokásaik.
Az idei évben nyereményjátékot
hirdettünk,
amelynek keretében a kérdõívet kitöltõk közt kisorsoltunk egy táblagépet. A sorsoláskor a szerencse Passa
Anikó mellé állt. Nyeremé-

nyét a zalaegerszegi Városi
Ügyfélszolgálati Irodában
vette át 2016. október
24-én.
Köszönjük a játékban
részt vevõknek, hogy elmondták
véleményüket
szolgáltatásainkról, külön
gratulálunk a nyertesnek!

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…
ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

