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Mozgalmas, sportos napok az egerszegi Restart Fesztiválon

A rendezvénysorozatot Balaicz Zoltán polgármester nyitotta
meg.
Aligha van olyan sportkedvelõ, aki ne találta volna meg a
neki tetszõ programot akár
résztvevõként, akár nézõként
az elmúlt hétvégi zalaegerszegi Restart Fesztiválon.
A versenysport és az amatõr mozgalom egyaránt elfoglalhatta helyét a palettán, s a
tájékoztató, felvilágosító, kedvcsináló rendezvényeknek sem
volt híja az elmúlt napokban.

Kiemelt fontossággal kezelték
a szervezõk a mozgássérültek
sportolási lehetõségeit, akik
szintén nagy számban vettek
részt a különféle sportprogramokban.
A belvárosban, a Vizslaparkban és az Alsóerdõn számtalan futó, kerékpáros, fitness,
jóga és egyéb program zajlott,
a Gébárti tónál pedig, a katonai Challange Race és a triat-

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
9 770865 135001

17792

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

lon verseny mellett az evezõs
sport is teret kapott. A sportprogramokat kísérõ elõadások
során neves sportolók élménybeszámolóját hallhatták, s a
természetgyógyászattal, táplálkozástudománnyal ismerkedhettek az érdeklõdõk.
A megnyitón felhangzott a
Restart Fesztivál hivatalos dala,
rendezvény a sportot, a testkultúrát, az egészséges életmódot állította a középpontba.
A színpadra érkezett Mányoki
Attila hosszútávúszó, Tunkel
Nándor paralimpikon erõemelõ és Tátrai Miklós olimpikon
sportlövõ a fesztivál szervezõi
és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere társaságában.

A város elsõ embere úgy
fogalmazott
köszöntõjében,
hogy az utóbbi években számos lokálpatrióta kezdeményezés született az összefogás
jegyében, s ez a mostani fesztivál is ilyen. Mint mondta, reméli, hogy néhány év múlva
országos és nemzetközi hírûvé
válik a kezdeményezés.
– Hogyan született meg az
ötlet? – kérdeztük Horváth
Szilárd ötletgazdától, fõszervezõtõl.
– Mivel adódott az igény,
hogy frissüljön a fesztivál rendezvény-palettája, felmerült bennem a kérdés: mi lesz az, amivel legjobban bemutathatjuk
(Folytatás a 2. oldalon)

2

Zalatáj

2017. július 20.

Mozgalmas, sportos napok az egerszegi Restart Fesztiválon
(Folytatás az 1. oldalról)
a várost, mi az, ami „legmesszebbre eltol”? Arra gondoltam, hogy a sport lesz az,
aminek nincsen „nyelve”, mindenkihez szól, s hosszú távon
akár nemzetközi szintre is
vihetõ. Közbevetõleg, már
most is mutatkozott érdeklõdés Szlovákiából és Olaszországból.

– Milyen értékeket fémjelez a Restart Fesztivál?
– Ez a program olyan miszsziót is felvállalt, mint az egészséges életmódra, sportra, mozgásra nevelés. E gondolattal
alakult ki a fesztiválnak az a
szelete, amelyben az érdeklõdõk megismerhették az egészséges táplálkozást, élménybeszámolót és motivációs elõ-

Dr. Süle Zsolt ortopéd sebész adjunktus „Gyógyuljunk saját
sejtjeinkbõl! Íme a jövõ orvostechnológiája” címmel tartott
elõadást.

Érdeklõdõk és résztvevõk egyaránt nagy számban jelentek
meg a Restart Fesztiválon.

adásokat hallhattak jeles sportolóktól, s részt vehettek taichi, jóga és további programokon. A másik fontos cél a
város bemutatása. Zalaegerszeg a természeti adottságai
révén rendkívül alkalmas egy
ilyen programsorozat megrendezésére, a rendezvény pedig
alkalmas rá, hogy a ritka szépségû Zalaegerszeget megmutassuk ország-világnak. Ezt

szolgálták a Gébárti-tónál a
triatlon és evezõs versenyek, a
katonai Challange Race, a bringás programok, a túrák, a belvárosi és alsóerdei rendezvények… Ennek a fesztiválnak
nincsenek határai, korlátai, s
mint a neve is jelzi – restart –
mindig képes megújulni, tehát
jövõre is várható Restart Zalaegerszeg Fesztivál!
Kép és szöveg: Farsang Lajos

Elkezdõdött a „Zóna étterem” felújítása
2017. július 5-én dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott aláírta a kivitelezõvel a zalaegerszegi „Zóna étterem” beruházására vonatkozó vállalkozási
szerzõdést.
A beruházás során megvalósul az épület vízszigetelése,
valamint az egyes elöregedett,
tönkrement tartószerkezetek
megerõsítése. A nagy belmagasságra tekintettel acélszerkezetes osztószintek kerülnek
kialakításra a kedvezõbb helykihasználás érdekében. A mai
kor elvárásainak megfelelõen
megújul az épület teljes gépészeti és villamos rendszere,
különös tekintettel a speciális
informatikai rendszerekre. A
teljes alapterületen új burkolatok készülnek, valamint megújulnak a felületképzések is. A

beruházás során energetikai
fejlesztés is megvalósul, mely
érinti az épülethatároló szerkezetek szigetelését, a nyílászárók cseréjét, világításkorszerûsítést,
fûtéskorszerûsítést,
valamint a napelemes rendszer kiépítését.
A beruházás részeként a
földszinten a Zalaegerszegi
Járási Hivatal második kormányablakát alakítják ki.
A beruházás közel 300 millió forint hazai, valamint európai uniós forrásból valósul
meg.
A munkálatok ütemezésérõl folyamatosan tájékoztatják
a lakosságot. A kivitelezõ 2017.
július 5-én a munkaterületet
birtokba vette, a kivitelezési
munkálatok ténylegesen 2017.
július 10-én kezdõdtek meg. Az

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

Kormányablakot alakítanak ki az épületben.
érintett területen az építkezés
ideje alatt forgalmi változásra
kell számítani.
A Zala Megyei Kormányhivatal kéri és köszöni a zala-

egerszegi lakosok és az arra
közlekedõk türelmét a munkavégzés ideje alatt.
Forrás: Zala Megyei
Kormányhivatal

www.zalatajkiado.hu
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Egerszeg zöld szíve
Megújul a Vizslapark
Elkezdõdtek a munkálatok
Zalaegerszegen, a Vizslaparkban, ezzel elindult a 230 millió forintos megújító projekt.
A részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak be.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: jól ismeri a környéket, hiszen egyrészt volt
Ady-s diákként sokszor tartották a parkban a testnevelés
órákat, másrészt apai nagyszülei (Balaicz Vendel és Vörös
Gizella), illetve szülei (id. Balaicz Zoltán és Molnár Éva) is a
Vizslaparki u. 12. szám alatti
zöld sarokházban laktak. A
terület nem a kutyafajtáról,
hanem a Vizsla patakról kapta
a nevét, melynek eredeti, középkori írásformája Visla. A
középkorban a Visla patak táplálta a zalaegerszegi vár vizes
árkát. Az elsõ írásos említés
1800-ból származik, amely
megnevezi a „Visla Hidgyai
Kaszálót” (a Visla – mai ejtése
és írása: Vizsla – patakon átvezetõ hídnál lévõ kaszálót).
1927-ben a terület egy részén
Szent István park létesült. 1945
után a környéket lecsapolták,
parkosították, a Vizsla patakot
befedték. 1969-ben új nevet
kapott: Ifjúsági Park. Két bejáratánál emlékköveket helyeztek el, melyeket id. Bali József
faragott (Bali Zoltán jelenlegi
önkormányzati képviselõ nagyapja). A parkban található alkotások:
– Kisfaludi Strobl Zsigmond: Liliom címû alumínium
szobra szökõkúttal (1967 – eredetijét márványból alkotta a
mûvész 1922-ben)
– Rózsa Péter: Fiatalok, más
néven Térdelõk címû szobra
(1970)
– Marton László Lenin szobra 1970-ben került a parkba. A
kommunista diktatúra és a
szovjet megszállás egyik szim-

bólumát a rendszerváltoztatás
idején, 1990. március 18-án a
Magyar Demokrata Fórum becsomagolta, feliratokkal látta
el: „Feladó: MDF. Tartalom: A
kommunizmus szelleme. Címzett: ismeretlen” A szobrot
1991-ben elbontották.
– IV. Béla király (1235-1270)
szobra és a címerház 1997-ben,
a város elsõ, 1247-es írásos említésének 750. évfordulóján került elhelyezésre. A rendszerváltoztatás óta a terület újra a
Vizslapark nevet viseli.
Bali Zoltán, a térség önkormányzati képviselõje a felújítás terveit mutatta be, utalva rá, hogy hatalmas kincs a
közel 8 hektáros zöld felület a
belváros közelében, ezért igyekeztek minél több szempontot, igényt figyelembe venni.
Ehhez kikérték a környéken
lakók véleményét, gyakorlatilag õk álmodták meg a terveket. Kitüntetett szempontként
kezelték a kisgyermekes szülõk kéréseit. Ennek szellemében új, organikus játszótér
épül a „Nagyvizsla” területén,
farönkökbõl, kövekbõl kirakott tipegõkkel, élõfûzbõl
készült alagúttal, kunyhóval,
kneipp taposóval. A „Kisvizslán” pedig a belváros legnagyobb játszóterét alakítják ki,
ahol egy fedett teraszú pavilon
is épül fagyizóval, mosdóval,
pelenkázóval, nyilvános illemhellyel, s itt kapnak szobát a
már munkába állt parkõrök is.
A kutyások igényeinek elkerített kutyaberek (kutya agility
pálya) igyekszik majd megfelelni, a kerékpárosok számára
két pihenõ készül (az egyik
szerelõállomással), a kocogni
vágyóknak pedig 400 méteres
rekortán futókört alakítanak
ki. A meglévõ sportpálya megújul, mellette felnõtt játszótér
kap helyet, street workout esz-

Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, Bali Zoltán és Arnhoffer
András.
közökkel. Kényesen ügyelnek
a zöldfelület megõrzésére, újfajta virágokat, cserjéket, fákat
is ültetnek, ökosétány létesül,
megújul a közvilágítás, a padok és az utak is, mindezt
pedig kamerarendszer figyeli
majd. A beruházás már elkezdõdött, a befejezés 2018 nyarának végére várható.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, hogy jelenleg a 40
éves fõvíznyomó vezetéket
cserélik ki, hiszen ez a régi csõ
gyakorlatilag idõzített bomba,
amit jobb hatástalanítani, mielõtt nekilátnak a park teljes
megújításának, hogy késõbb
ne kelljen emiatt felbontani. A
közmûrekonstrukciót nyár végére fejezik be. A Vizslapark
mellett egyébként megújul az
Arany János utca szennyvíz-

rendszere is. Az évtizedek óta
elavult szennyvízcsatorna hálózatot szeptemberi kezdéssel
szeretné az önkormányzat korszerûsíteni. A felújítás a teljes
pályaszerkezetet, az összes szegélyt, valamint a legtöbb lakó
bekötést is érinti. A Platán
sortól indul a csere, egészen a
felújított Rákóczi útig. A teljesen új aszfaltburkolat 2018
nyarára készül el. A beruházás
értéke 165 millió forint.
Vigh László országgyûlési
képviselõ zárszavában összefoglalta a Vizslapark által képviselt értékeket, s remélte,
hogy a megszépülõ park tágas,
szellõs, átlátható összképet
nyújt majd, ahol mindenki
biztonságban pihenhet, sportolhat. A város zöld szíve valós
funkciót nyer, generációk találkozóhelyévé válhat.

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

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás

A város zöld szíve valós funkciót nyer, generációk találkozóhelyévé válhat.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.
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8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

– Ha nem emelitek elsején a zsebpénzemet, megnézhetitek
a bizonyítványomat!
(2000.06.01.)

Ésszerûsítés…

– Nyithatnánk egy talponállót a könyvtár helyén, és rögtön
visszajönne az átmeneti segély…
(2000.07.13.)

Ágyracionalizálás a kórházakban

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsõházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

– Aztán ha jönnek a górék a minisztériumból, Aranka néni is
gyorsan beugrik egy üres ágyba!
(2000.09.21.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Huculösvény Gyûrûsön
Az utolsó pillanatban sikerült megmenteni a fajtát

A mostani rendezvény azt bizonyítja, hogy van életképessége ennek, hiszen az elsõ napon mintegy ezer bel-és külföldi fordult meg a faluban. Az
sem mellékes, hogy a program
révén hat embernek lett állandó munkája Gyûrûsön.
Vörös József több évtizede
kutatja a Kárpát-medencében
szétszóródott hucul és gidrán
állományt, nagy szerepe van
abban, hogy fennmaradtak
ezek a fajták Magyarországon.
Egész családja (a feleség és a
három gyermek) megszállottan dolgozik azért, hogy ez így
is maradjon.
– Egészen véletlenül kerültek hozzánk elõször hucul lovak, ám annyira elnyerte tetszésünket a természetük, hogy
utána módszeresen kutattuk
õket. Rendkívül alkalmasak

5
– Ma már nagyon ritkán
használják õket málháslóként a
Kárpátokban. A hagyományos
foglalkozások ott is eltûnõben
vannak. Ezen a versenyen megpróbáltuk imitálni azt a környezetet, amelyben ezeknek a
lovaknak elsõdleges feladata a
természetes akadályok leküzdése volt. Magyarországon elõször a jósvafõi ménesnél rendeztek ilyen találkozót, most
mi is megpróbálkoztunk vele.
Szeretnénk, ha ebbõl hagyományos rendezvény lenne a
jövõben. Remélem, hogy az
önkormányzat a késõbbiekben
is mellénk áll. A verseny, a
találkozó szakmai visszhangja
nagyon kedvezõ volt, ráadásul
már az elsõ alkalommal Magyarországon kívül Szlovákiából és Ausztriából is érkeztek
lovak, lovasok, érdeklõdök.

Vörös József: – A verseny, a találkozó szakmai visszhangja
nagyon kedvezõ volt.
Hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg a Gyûrûs-Gidrán Sport és Kulturális
Egyesület és a falu önkormányzata az I. Gyûrûsi Huculösvény Baráti Találkozót.
– Honnét jött az ötlet? –
kérdeztük Bertalan Tibort,
Gyûrûs polgármesterét.
– Településünknek 100 lakosa van, a négylábúak száma
viszont mintegy kétszáz. Vörös
Józseféknél jelentõs hucul és
gidrán állomány található, ezért

arra gondoltunk, hogy ennek
segítségével, hagyományteremtõ szándékkal baráti találkozót
szervezünk.
– Ez csak egyszeri alkalom
egy évben?
– Nem, hiszen a huculösvény kialakításával egész évben vendégül láthatjuk a lovaglás szerelmeseit. A pálya kialakítását összekötjük a szálláshelyek bõvítésével, egyre több
házat vásárolnak meg és újítanak fel a külföldiek a faluban.
Hamar megbarátkoztak…

Higgadt, fegyelmezett lovak.
gyermeklovagoltatásra és szabadidõs programokhoz. Amikor Emese leányunk végzett az
agráregyetemen, lett egy kis
szabadideje, így elkezdett lovagoltatással foglalkozni. Aztán
megalakítottuk a lovasklubot, s
a falu vezetésével közösen úgy
gondoltuk, hogy ez egy kitörési pont lehet, miközben néhány embert foglalkoztatni is
tudunk. Most érett meg a helyzet arra, hogy megrendezzük a
huculösvény baráti találkozót.
Tulajdonképpen ez a hucul ló
modern kori kipróbálása.
– Ezt hogy érti?

S hogy milyenek is ezek a
lovak valójában? Ezt már Vörös
József leánya, Emese mutatta
meg nekünk, kint a legelõn.
Nem zavartatták magukat az
idegenektõl, a kiscsikókhoz is
közel mehettünk. A szakirodalomban leírtak összhangban
voltak a gyûrûsi ménesnél tapasztaltakkal: nyugodt, barátságos, sokféle célra felhasználható négylábúak. A Kárpátmedence õshonos lovai. Az
utolsó pillanatban sikerült
megmenteni e fajtát a kihalástól.
E.E.
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Bizony bácsi és kordéja
A hétköznapi Egerszeg szereplõi voltak (1.)

meg közös életünket feleségemmel. Elsõ lakás, nagy öröm.
Decemberben kellett költöznünk és franciaágyunkat Kuli
(Farkas Jani) készítette a Kaszaházi úton. December harmincegyedike volt, szilveszter,
ónos esõ esett, jeges volt az út.
Senki, egyetlen tehertaxis nem
vállalta a fuvart. Eszembe
jutott Bizony úr és elmentem
hozzá a Rákóczi utcai lakásához, ami a Zrínyi-gimnáziummal szemközt volt. Megkérdeztem: vállalja-e a fuvart? Persze
– mondta és kétkerekû kordéján hazafuvarozta épségben
a franciaágyat. Akkurátusan
felkötözte a kordéra az ágyat
és apró kis futó lépésben hazavitte a bútort. A Zrínyi-gim-

názium elõtt télen mindig elszórta a havat, noha senki nem
kérte erre és nem is fizetett
érte. A reggeli iskolakezdésre
el volt szórva a hó. Szóval a
város egyénisége volt” – írja
Mayer Miklós.
A mai divatos kifejezéssel
élve Bizony bácsi bizonyára
celeb lenne. Minden bizonnyal
õ lenne az elsõ, aki tiltakozna e
hülye kifejezés ellen. Mert a
celeb megtévesztõ kifejezés.
Finoman szólva nem mind
arany, ami fénylik. Én sarkosabban fogalmaznék: a celebek
a társadalom heréi. A sajtó teremtményei.
Stefano Bertini, vagyis Bizony István, de leginkább Bizony bácsi nem tartozna

Még mindig sokan és szeretettel emlékeznek Bizony bácsira.
Valami megmozdult Zalaegerszegen. Szülõvárosomban…
Szinte naponta tudósíthatunk
új beruházásokról, fejlesztésekrõl.
De ne felejtsük el közben,
hogy vannak, voltak ennek a
városnak olyan alakjai is, akik
nem politikusok, nem üzletemberek, nem tudós emberek,
nem mûvészek, nem sportolók.
„Csak” emberek. Akik ennek ellenére a zalaegerszegi
mindennapok fõszereplõi voltak. Az utcán…
Sokan nem is ismerték a
valódi nevüket. Ki tudna ma
már „születési anyakönyvi kivonatot” adni Jasziról, a gumiemberrõl, Búza Miskáról, Bajszos Kamilláról, Csibukról,
vagy éppen Bizony bácsiról.
Sorozatunk már olvasható
volt honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon, ám sok
visszajelzést kaptunk, hogy
szeretnék, ha megjelenne a
Zalatáj nyomtatott változatában is. Kérésüknek teszünk
most eleget.

Bizony bácsival, Bizony Istvánnal, ha úgy tetszik Stefano
Bertinivel kezdjük visszaemlékezésünket.
A honlapon megjelent bevezetõ írásunknak nagy visszhangja volt. Számos hozzászólás, vélemény jelent meg, ráadásul – nagy örömünkre –
egy videót is kaptunk. 1988ban készült, Szalay Ferenc
küldte, aki a családi házuk bõvítésekor filmezett. Szerencsére akkor is nála volt a kamera,
amikor befutott hozzájuk Bizony bácsi.
„Volt egy kis kocsija és azt
megpakolva járta az utcákat, s
közben mondta a magáét” - ezt
már Viola István írja. S ezzel
tökéletes jellemzést adott Bizony bácsiról. Mert a kordéja
és õ elválaszthatatlan volt.
Bizony bácsi és az elmaradhatatlan kordé Mayer Miklós
visszaemlékezésében is együtt
szerepel. „»Szinyorral«, mert
így hívtuk, volt egy felejthetetlen történetem. 1974. december 31-én az Átalszegett
utca 17. IV. emeletén kezdtük

Ahol Bizony bácsi született: Fiume (Rijeka) napjainkban.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

2017-ben közéjük. Õ „csak”
Zalaegerszeg egyszerû, de köztiszteletben álló polgára volt.
Azt hittem, hogy nehezebb
dolgom lesz, ha Bizony bácsi
„nyomait” kutatom. Gyerekkoromban nem volt semmi gond,
hiszen õ a Rákóczi utca 21-ben,
én a 20-ban laktam. Naponta
láttam jellegzetes alakját, ahogy
szapora léptekkel tolta kétkerekû kordéját. Maszekban…
Ám Bizony bácsinak volt
nyugdíjat biztosító állása is.
No, de ne szaladjunk ennyire
elõre!
Egyik leányával, Erzsébettel
Zalaegerszegen, Andráshidán
találkoztam. Beszélgetésünket
késõbb olvashatják. Aztán interneten jelentkezett az olaszországi Leccébõl Bizony Piroska, a legfiatalabb gyermek,
aki 1998-ban Taljánországba
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ment férjhez. Erre mondják:
vissza a gyökerekhez.
Stefano Bertini 1908 november 20-án megszületett
Fiume városában. Ez a város a
XX. században hat országhoz is
tartozott: az Osztrák-Magyar
Monarchiához, a Fiumei Szabadállamhoz, Olaszországhoz,
a Harmadik Birodalomhoz, Jugoszláviához és Horvátországhoz. S hogy még egy érdekességgel is szolgáljunk, itt született Czermanik János József,
késõbbi nevén Csermanek János, vagy ahogy a világpolitikába bevonult: Kádár János.
Ez bizonyára nem érdekelte különösképpen Stefano Bertinit, aki megszökött a katonai
behívó elõl, mert nem akart
fegyvert fogni, s egy nemzetközi vonatszerelvény Pullmankocsija alá kötözve magát Ma-

Az egykori ház (a kaputól balra) napjainkban, ahol a Bizonycsalád lakott.

Ma már nem létezik az üzem, emeletes garzonház áll a helyén
a Jákum utcában.
gyarországra érkezett. Szerencséjére vagy szerencsétlenségére vasúti baleset „áldozata”
lett Budapest közelében. Már
ott volt a letakart halottak között, de néhány óra múlva magához tért. A Rókus-kórházba
került, ott ismerte meg késõbbi feleségét, aki egy zalai faluból került cselédnek a fõvárosba.
Mielõtt Bizony István, de
leginkább Bizony bácsi élettörténetét folytatnánk, két új hozzászólást szeretnénk megosztani olvasóinkkal. Horváth János,
Andráshidán élõ fotótechnikus hívott telefonon. Szavaiból
a meghatottság érzõdött:
– A Jákum utcában volt egy
üzem, amelyik háztartási gépek kölcsönzésével is foglalkozott. Ott volt állásban Bizony
bácsi, aki triciklivel hordta ki
és vitte vissza a kölcsönzött
mosógépeket, varrógépeket és
az egyéb háztartási gépeket.
Talpig becsületes, megbízható

ember volt, aki nem járt kocsmába, viszont mindig jó volt a
kedve – mondja.
Az akkori cég vezetõje Kövécs Zoltán volt, aki a zalaegerszegi Kertvárosban lakik napjainkban, tisztes kort elérve.
– Az 1960-as években a Finommechanikai Vállalat Jákum
utcai telephelyén a Belkereskedelmi Minisztérium kölcsönzõ részlegénél foglalkoztattuk
Bizony bácsit. Volt, amikor átment a Cukrászüzembe, de késõbb visszajött. Udvarias, elõzékeny ember volt, csak a legjobbakat tudom mondani róla.
Visszatérve Horváth János
véleményére, nem szabad elfelejteni, kihagyni további szavait:
– Bizony bácsi az az ember
volt, aki egyszerûségével, de
nagyszerûségével a zalaegerszegi mindennapok egyik fõszereplõje volt. Nélküle szegényebb lett volna ez a város.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu
Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
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Lubics Szilvia legyõzte a Halálvölgyet
A kanizsai ultramaratonista újabb fantasztikus teljesítménye
hogy rajthoz állhatott, sokat
jelent. A szervezõk ugyanis
maguk választják ki afféle motivációs levél és a korábbi
eredmények alapján, hogy ki
indulhat. Minden évben limitált a létszám.
Az extrém körülmények
miatt Lubics nem tûzött ki

maga elé nagy célokat, a 48
órás szintindõn belül akarta
csak teljesíteni a távot. Ez bõven sikerült is neki, 36 óra 9
perc 12 másodperc alatt leküzdötte a távot, amelynek feléig
egészen jól haladt, utána azonban a hõséggel nagyon megszenvedett.

Emberfeletti teljesítmény…
A nagykanizsai Lubics Szilvia a nõk között negyedik helyen végzett a világ legkeményebbnek tartott ultramaratonján, az amerikai Badwateren.
A 217 kilométeres Badwateren mindig extrémek a körülmények, az egyik felét maga
a terep biztosítja, 85 méteres
tengerszint alatti magasságból
indulva 2530 méteren ér véget
a verseny. És nem csak egy

hegymenet van, összesen 4450
méter a szintemelkedés.
A futók, a már a nevével is
elborzasztó Death Valley (Halálvölgy) Nemzeti Parkon futnak át. Ezen a kaliforniai tájon
a 45-50 Celsius fokos forróság
nyáron megszokottnak számít,
és érthetõen nagy nehézséget
jelent a futóknak.
A Spartathlont háromszor
megnyerõ Lubics elõször indult ezen a versenyen. Már az,

Fotók: Lubics Szilvia Facebook-oldala
A világ legkeményebb ultramaratonjának tartják.
Facebook-oldalán a célba
érkezés után írta, hogy õt is
meglepte, hogy a negyedik helyen végzett, mert a verseny
közben nem kaptak tájékoztatást arról, hogyan állnak egymáshoz képest a futók.
A nagykanizsai fogorvosnõt – aki egyébként három fiú
édesanyja – 2012-ben Zala
Megye Díszpolgárává választották.

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Zalaegerszeg visszaadta a kosárlabdába vetett hitemet”
Gellér Sándor hetven éves
Minap ünnepelte 70. születésnapját Gellér Sándor, minden idõk egyik legkiválóbb
magyar kosárlabdázója. A korszak legjobb csapatának, a Bp.
Honvédnak és a magyar válogatottnak volt az irányítója,
akit európai klubcsapatok csábítottak. Akkor azonban magyar kosárlabdázó még nem
igazolhatott külföldre.
Gellér Sándor edzõi pályafutásának kiemelkedõ eredménye Zalaegerszeghez fûzõdik,
ahol a ZTE férficsapatával
1988-ban bajnok és kupagyõztes lett. A kosárlabda szakosztály elsõ aranyérmeit szerezték.
Születésnapja alkalmából
elõbb felidézünk egy vele készített korábbi interjút, ami
kiadónk ZTE mozaikok címû
kötetében jelent meg. Aztán
(következõ számunkban) szembesítjük majd – mai szemmel
nézve – pályafutásával: hogyan
látja 70 évesen a korábbi Gellér Sándort.
Íme a korábbi interjú:

Az 1988-as bajnokcsapat…
– Örömbõl és bánatból is
kijutott Gellér Sándornak Zalaegerszegen. Most csak a
szépre emlékezzünk!
– Nehéz lenne bármit is kiemelni, hiszen – szerencsére –
nagyon sok emlékezetes élményben volt részem a ZTE-nél.

Édesapjával, id. Gellér Sándorral, az egykori válogatott kapussal.

A magyar kosárlabdázás kiemelkedõ játékosa volt.

– S volt-e olyan, ami csak
Zalában történt meg önnel?
– Természetesen! Bajnokcsapat edzõje lettem! Ez a felejthetetlen pillanat azonban
1986-tól 1988-ig tartott. Kezdjük talán azzal, hogy Pesten, a
Három Szív vendéglõben megkeresett dr. Lackner Ede és Simon József. Aztán ettõl kezdve számtalan felejthetetlen élmény vezetett el a bajnoki
címig. De nem volt könnyû az
út addig. Emlékezzünk csak
egy karácsony elõtti, MAFC elleni találkozóra! Hosszú veretlenségi sorozatunk szakadt
meg akkor, ráadásul hazai pályán. Jókor jött a figyelmeztetés... Rádöbbentünk arra, hogy
ingyen nem adják a bajnoki
aranyérmet.

– Ha rangsorolni kellene,
nyilván az a pillanat kerülne
az élre, amikor bajnok lett a
csapat...
– Igen. De az a két év –
mindennel együtt – kitörölhetetlen lesz az életembõl. Amikor a ZTE megkeresett, már
nem kosárlabdáztam, a vendéglátóiparban robotoltam reggeltõl estig. A bajnoki gyõzelem örömét addig csak a Honvédnál élhettem át, de nem
annyira feltöltõdve érzelmileg,
mint
1988-ban
Zalaegerszegen.
– Mi adta ezt a pluszt?
– Senki sem hitte el rólam,
hogy akár egy hétig is megmaradok Zalában. Aztán amikor Góczán és Bodrogi sérülése miatt gyakorlatilag irányító

Fotó: Török János/delmagyar.hu
Feleségével, Gulyás Ildikóval napjainkban.
milyen harcot folytattam. Teljesen felesleges és meddõ
küzdelem volt. Nem tudtam
elérni, hogy a ZTE-t, mint bajnokcsapatot, megbecsüljék. Az
események végül is azt mutatják, hogy nekem volt igazam.
Én nem azt akartam, hogy erre
az elismerésre a focicsapat rámenjen és csak a kosarasok
legyenek. Hanem azt, hogy éljenek egymás mellett, a telje-

sítményeket figyelembe véve.
Ha nem, akkor elmegyek, bármennyire is fáj a szívem. Elmentem... Harag nélkül...
***
Gellér Sándor a cikkben
megemlíti Dobi Antalt, a ZTE
triplakirályát. Õ június 26-án
ünnepelte hatvanadik születésnapját. Isten éltesse õt is erõben, egészségben!
E.E.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um
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volt. Ha kikapott a csapat, õt
kérdezték, nem arra voltak kíváncsiak, hogy Gellér mit csinált. Azzal, hogy 1986-ban Zalaegerszegre kerültem, nekem
visszaadták a kosárlabdába vetett hitet. Az az egy év, amíg
nem törõdtek velem a Honvédnál, borzasztó volt. A ZTE-nél
csodálatos közegbe kerültem,
nagyszerû volt a közönség,
partnerek a játékosok. Az idõsebbek megújultak, a fiatalok
berobbantak az élvonalba. Az
1986-tól 1988-ig tartó idõszak
gyakorlatilag megerõsített abban, amit korábban is vallottam: munka nélkül nem lehet
sikert elérni. Ezen túl pluszt is
kaptam ebben a városban:
normális emberi léptéket és
õszinte barátságokat.
– Mégis elment Egerszegrõl...
– Egy tévhitet szeretnék
eloszlatni: én nem akartam elmenni Zalaegerszegrõl! Tíz körömmel ragaszkodtam ehhez a
csapathoz. Lehet, hogy a példa
nem ezt mutatja, hiszen megkérdezhetik: akkor mi a fenének mentél vissza a Honvédhoz? Azt viszont csak nagyon
kevesen tudják, hogy a bajnokság megnyerését követõen

Hu

nélkül az ötödik helyen végeztünk, valami megváltozott. Kovács Attila magára vállalta ezt a
posztot, Szücs Jóska pedig vállára vette az egész csapatot. Én
egy edzõcske voltam, õ pedig
egy olyan kapitány, hogy azt a
csapatszellemet, amit elképzeltem, megvalósította. Ez is egy
nagyon fontos mozzanat volt.
Egy felejthetetlen pillanat volt
Dobi Tóni hárompontosa –
amit kétpontosnak látott Král
játékvezetõ – a Honvéd ellen,
Góczán Gabi triplája a Baja
ellen. Hol lettünk volna ezek
nélkül?
– Mi volt az a plusz, amit
emberileg kapott a játékosoktól, illetve amit ön adott
nekik?
– Ha az 1992-es események, a szerzõdésbontást követõ viták, pereskedések nem
tudták kitörölni belõlem 1988at, akkor azt hiszem, választ
adtam a kérdésre. Hivatalosan
az elsõ edzõsködésem idõszaka köt Zalaegerszeghez.
– Hivatalosan?
– Igen, mert korábban már
a Honvédnál belekóstoltam
ebbe a munkába. Csak ott az
edzõ papíron Simon János
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A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. augusztus 17-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
Dobi Antal, aki a napokban ünnepelte 60. születésnapját.

www.zalatajkiado.hu

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó és a
Magyar Posta
Elõfizethetõ a postahivatalokban
és a szerkesztõségben.
Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft,
1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.
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Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MINDEN HÉTVÉGÉN!

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság
az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!
Zenés programok júliusban:
Július 1. Operettslágerek (György-Rózsa Sándor és Kurkó József)
Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band
Július 22. Ataru Taiko (japán dobosok, képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire

