
– A. L. –

A külgazdasági és külügymi-
niszter beszédében kiemelte, Ma-
gyarország a gyõztesek közé akar
tartozni a világ gazdasági és politi-
kai folyamatainak során. Ennek ér-
dekében az ország valamennyi
nagyrendszerét átszervezték a kö-
zelmúltban, emellett egy teljesen
új külpolitikai és külgazdasági stra-
tégiát határoztak meg, melynek fó-
kuszában a gazdasági, azon belül
is a külgazdasági érdekek érvé-
nyesítése áll.

– 2015 is az új kihívások esz-
tendeje lesz, ezért 2015-ben is
mindent meg kell tennünk azért,
hogy külgazdasági aktivitásunk

rendkívül magas hõfokon égjen.
Az elmúlt évek eredményei azt bi-
zonyítják, hogy a magyar modell
igenis mûködik. Magyarország
ugyanis bebizonyította – és ezzel
zárójelbe tett egy korábbi gazda-
ságpolitikai dogmát – hogy igenis
lehetséges egyszerre gazdasági
növekedést produkálni, új munka-
helyeket teremteni, közben pedig
fegyelmezett költségvetési gazdál-
kodást folytatni, csökkenteni az ál-
lamadósságot, és három százalé-
kos szint alatt tartani a költségve-
tés hiányát – fejtette ki.

Szijjártó Péter továbbá kiemelte:
Németország hazánk legfontosabb
kereskedelmi partnere, egyben a
legnagyobb befektetõje. Az elmúlt

év elsõ 10 hónapjában a magyar-
német kereskedelmi forgalom közel
kilenc százalékkal növekedett. Je-
lenleg hatezer német vállalat 300
ezernél is több embert foglalkoztat
az országban. Ezt a folyamatot erõ-
síti a zalaegerszegi beruházás. 

A miniszter kitért arra is, hogy
Zala megyében az elmúlt idõszak
alatt 2,6 százalékkal nõtt a foglal-
koztatottság, és 2014-ben 30 szá-
zalékkal bõvülve csaknem 35 mil-
liárd forintos beruházás valósult
meg a megyei cégek által.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere köszöntõjében örö-
mét fejezte ki, hogy a jubileumi
esztendõben kerül sor az alapkõ-
letételre, remélhetõleg az avatásra
is, hiszen Zalaegerszeg éppen
130 évvel ezelõtt, 1885-ben lett
rendezett tanácsú, mai fogal-
mainkkal élve megyei jogú város.

– Az Edelmann-konszern észa-
ki ipari parkban megvalósuló 4,5
milliárd forintos beruházása 14 év-
re visszamenõleg, 2001 óta a tér-
ség legnagyobb ipari fejlesztése.
A 12 ezer négyzetméteres csar-
nokban 300 ember fog dolgozni,
ebbõl 100 új munkatárs lesz.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

– V. Zs. –

– Az új kezdet jegyében meghir-
dettük az õszi önkormányzati vá-
lasztások után, hogy minden tekin-
tetben és témában õszintén beszé-
lünk a zalaegerszegi polgárokkal. A
város mindig büszke volt arra, hogy
soha nem volt mûködési hitele, az-

az felelõsen gazdálkodott. Ez azon-
ban azt eredményezte, hogy az ön-
kormányzatok adósságrendezése
során nálunk nem volt olyan mûkö-
dési hitel, amit az állam átvállalha-
tott volna – mondja Bali Zoltán.

– Mi okozott nehézséget az
év végén?

– Az idei esztendõre négymil-

liárd forint helyi iparûzésiadó-be-
vételt prognosztizált a korábbi vá-
rosvezetés, de mi azzal szembe-
sültünk, hogy valójában csak 3,25
milliárd forint folyt be, különösen
az egyik legnagyobb helyi munka-
adónál korábban bekövetkezett le-
építés miatt. Ezen túl a vártnál ke-
vesebb volt a bevétel gépjármû-
adóból, ingatlanértékesítésbõl, va-
lamint a rossz nyár miatt az
AquaCity üzemeltetésébõl is. Így a
tervezett összes bevételbõl 845
millió forint hiányzott. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

LEGFONTOSABB A STABILITÁS
A GAZDASÁGI HELYZETRÕL ÉS ÚJ ADÓNEMEKRÕL – BALI ZOLTÁNNAL

E héten, csütörtökön kerül a közgyûlés elé a 2015. évi költség-
vetés tervezete, amelynek elfogadása meghatározza Zalaeger-
szeg gazdálkodását. Mielõtt szót váltanánk a részletekrõl Bali
Zoltánnal, a gazdasági bizottsági elnökével, idézzük fel, milyen
pénzügyi kondíciókkal zárta a város az elmúlt évet. 

BRONZKORI
KINCSEK

Magánszemélyektõl került a
Göcseji Múzeumba az a hetven-
három darabból álló bronzkori
leletegyüttes, melyet a hétvé-
gén mutattak be a sajtónak,
majd a közönségnek az intéz-
mény Kisfaludi-termében. Az
értékes régészeti dokumentu-
mokat Kövér László házelnök
és Zala megyei politikusok is
megtekintették. A kincs megta-
lálói jutalomban részesültek.

– pet –

2014 õszén Frankovics Tibor-
nak, a Magyar Nemzeti Múzeum
fõosztályvezetõjének a közbenjá-
rásával kereste fel Szakál János,
Szakál Tamás és Virág István a
zalai múzeumot azzal, hogy gom-
bászás közben különleges tár-
gyakra bukkantak egy zalai telepü-
lés határában. Mint azt Kaján Im-
re, a Göcseji Múzeum igazgatója
az ünnepélyes bemutatón elme-
sélte: a hír hallatára szó szerint
összefutott a múzeum, hiszen na-
gyon ritkán fordul elõ ilyen eset.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Magyarország és Németország gazdasági együttmûködése ki-
emelt jelentõségû, eredményessége alapvetõen határozza meg a
magyar nemzetgazdaság teljesítményét – fogalmazott Szijjártó
Péter a német Edelmann nyomdaipari cégcsoport 4,5 milliárd fo-
rintos zöldmezõs beruházásának alapkõ-letételi ünnepségén, Za-
laegerszegen.

SZÁZ ÚJ MUNKAHELY

Fotó: pP



(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindez jelentõsen hozzájárul

városunk pozíciójának javulásá-
hoz. Magyarország kormánya
meghirdette, hogy hazánk meg-
újulásához az új munkahelyeken
keresztül vezet az út, és ez igaz
Zalaegerszeg megújulására is!
Önkormányzatunk legfõbb fel-
adata a következõ években a he-

lyi gazdaság fejlesztése, a vállal-
kozások segítése, a meglévõ
munkahelyek megtartása és új
munkahelyek teremtése lesz. A
2014–2020-as uniós ciklusban a
települési operatív program kere-
tében 11,2 milliárd forint áll majd

rendelkezésünkre, melynek leg-
nagyobb részét gazdaságfejlesz-
tésre kívánjuk fordítani. Mivel itt,
az északi ipari parkban lassan el-
fogynak a telkek, újabb lehetõsé-
geket kell biztosítanunk. Ezért a
terveink között szerepel egy Gép-
ipari és Mechatronikai Park kiala-
kítása, Logisztikai Kiválósági
Központ megalapítása, Zala-

szentivánnal közösen az északi
ipari vasúti vágány bekötése, va-
lamint újabb telkek közmûvesíté-
se és útcsatlakozásának biztosí-
tása. 

Dierk Schröder, az Edelmann-
konszern ügyvezetõje köszöntõjé-

ben elmondta, az egykori Zalai
Nyomdát, mint Magyarország má-
sodik legnagyobb nyomdaipari cé-
gét, 2010-ben vásárolták meg. A
zalaegerszegi beruházás a kon-
szern csúcsfejlesztéseként jön lét-
re, a korábbinál kétszer nagyobb
területû gyárban 2016-ban indul
meg a termelés. Szólt arról is,
hogy a világ vezetõ kozmetikai,
gyógyszer- és édesipari vállalatai
számára csomagolóanyagokat
gyártó cégcsoportjuk 2200 dolgo-
zót foglalkoztat. 2013-ban 233 mil-
liárd eurós forgalmat értek el,
melynek 55,4 százalékát a nem
németországi érdekeltségek ad-
ták.

Klaus Riedel, a Németországi
Szövetségi Köztársaság Nagykö-
vetségének követe köszöntõ leve-
lében többek között arról írt, hogy
a modern csomagolás növeli a ter-
mékek tartósságát, minõségét,
formájukkal vásárlásra biztatnak.
A csomagolás ennélfogva átmene-
tet képez a gyártó és vásárló kö-
zött, ezért a funkcionalitás, a kiné-
zet, a dizájn és tartósság szem-
pontjából állandóan új kihívások-
nak kell megfelelni. Az Edelmann-
konszern teljesíti ezt az elvárást,
amit piaci sikerei is bizonyítanak
hosszú évek óta, a zalaegerszegi
fejlesztés ennek a sikernek egyik
igen fontos állomása lesz. 

A Jobbik helyi szervezetének
elnöke, önkormányzati képviselõ

elmondta, többször kérték az ak-
tuális városvezetést, hogy a helyi
beruházásoknál helyi vállalkozók
dolgozzanak. Elfogadhatatlan,
hogy a haszon nem a városban
marad. Pete Róbert kitért arra is,
hogy a kivitelezõ cég résztulajdo-
nosa Orbán Viktor veje. A Jobbik
szerint, miközben a kormány nem-
zeti együttmûködésrõl beszél, ad-
dig a közbeszerzések jelentõs ré-
szét olyan cégek kapják, melyek a
rokonság és a haveri kör közvetlen
érdekeltségébe tartoznak. 

Pete Róbert jelezte: kezdemé-
nyezni fogják hogy az önkormány-
zat szervezésében valósuljon meg
egy olyan szolgáltatás, ami kiérte-
síti a zalaegerszegi vállalkozáso-
kat a pályázati lehetõségekrõl. 

Ezt megelõzõen Mazzag Fe-
renc, a megyei kereskedelmi és
iparkamara elnöke köszöntötte a
nagy számban megjelenõ kamarai
tagokat, egykori és jelenlegi tiszt-
ségviselõket, vendégeket, köztük
Balaicz Zoltán polgármestert. Rö-
vid bevezetõjében szólt a szerve-
zet múltbeli teljesítményérõl, majd
hangsúlyozta, hogy szeretnének
megfelelni az újabb kihívásoknak,
többek között a szakemberkép-
zés, az új vállalkozások beindítá-
sa, az oktatás területén.

Parragh László folytatva a be-
vezetõben idézett gondolatmene-
tét, annak a véleményének adott
hangot, hogy nagyon szép évnek
néznénk elébe, ha körbenézve

nem látnánk, minek is vagyunk a
közepén. Az elnök összehasonlít-
va a német és magyar gazdaság
növekedési illetve csökkenési pá-
lyáját, azt emelte ki, hogy 2013-tól
már a mi gazdaságunk növekedé-
si üteme a magasabb. Tavalyelõtt
elértük a válság elõtti szintet,
2014-ben pedig már a gazdaság
dinamizálása következett be. Van

ugyan egy deflációs veszély,
azonban ettõl nem kell túlzottan
tartanunk. 

Felidézte azokat a tényezõket,
körülményeket, amelyek viszont
jelentõsen befolyásolhatják, nega-
tívan érinthetik gazdasági fejlõdé-
sünket. Így többek között egyelõre
még felmérhetetlen a görög vá-
lasztások hatása, az eurózónában
nem tudják kezelni, hogy a fejletle-

nebb országokból a fejlettebbek
felé áramlik a pénz, ami a gazda-
sági stagnálás kockázatát hordoz-
za magában,  aztán az orosz–uk-
rán háborús válság is jelentõs koc-
kázatot hordoz magában. Nem
igazán jó hazánk külföldi megítélé-
se sem, s nagyon oda kell figyelni
a készülõ – az USA és az EU kö-
zötti – szabadkereskedelmi meg-

állapodásra. Ez utóbbi – bár a ka-
mara egyetért ennek megkötésé-
vel – azért lehet veszélyes nem-
csak hazánkra, hanem a többi
európai országra, mert az ilyen
megállapodások általában az erõ-
sebbnek kedveznek. Az USA gaz-
dasági fölénye pedig az EU-val
szemben megkérdõjelezhetetlen.

Parragh László hangsúlyozta,
hogy erõs gazdaság nem képzel-
hetõ el erõs kamara nélkül. – A
holnapot biztosnak látom, de hogy
a holnapután milyen lesz, már ár-
nyaltabb számomra a kép – mond-
ta zárásként.

Ezt követõen Bene Csaba, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
üdvözölte a megjelenteket, majd
Farkas Imre, a zalai kereskedelmi

és iparkamara most 80
éves egykori elnöke, illet-
ve Halász Károly, vala-
mint Doucha Ferenc, a
Zalai Kézmûves Kamara
egykori elnökei tekintet-
tek vissza a kamarák
megalakulásának, koráb-
bi éveinek történéseire.   

Végül Parragh László
és Mazzag Ferenc
aranyérmet adott át az
egykori elnököknek,
majd az egykori tisztség-
viselõk emlékplakettet
vehettek át.

Az ünnepség kereté-
ben bemutatásra került
az Idõutazás a kamarák
világában címmel megje-
lent kiadvány, amely
megismerteti az olvasó-

val a kamarai rendszer több mint
másfél évszázados történelmét, ki-
emelt figyelmet fordítva a zalai ka-
mara elmúlt 20 évére.  A könyvet
annak szerzõje, dr. Gyimesi Endre
helytörténész, a Zalaegerszeg
egykori polgármestere mutatta be.

A jubileumi ünnepség kötetlen
beszélgetéssel és állófogadással
zárult. 
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SZÁZ ÚJ MUNKAHELY
AZ EDELMANN 4,5 MILLIÁRD FORINTOS

ZÖLDMEZÕS BERUHÁZÁSA Emellett egyéb rendeletekrõl is
dönt a testület, így az Egerszeg-
kártyáról, a városi SZMSZ-rõl, va-
lamint a települési támogatásról és
a gyermekvédelmi ellátásokról.
Döntés születik a Griff Bábszínház
igazgató munkakörére kiírt pályá-
zatról is. 

Tárgyalja a közgyûlés a Zala-
egerszegi Televízió és a Kvártély-

ház Kft. idei évi üzleti tervét és az
ügyvezetõk prémiumfeltételeit. Ak-
tualizálják a város középtávú szo-
ciális szolgáltatásszervezési kon-
cepcióját, és döntés születik az
önkormányzati környezetvédelmi
alap idei felhasználásáról.  

Településrészi önkormányzat
jön létre a csácsi és a bozsoki vá-
rosrészekben.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
Február 5-én tartja következõ ülését a város közgyûlése. A na-

pirendi pontok között szerepel többek között: a 2015. évi költség-
vetésrõl szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

JOBBIK: KIÉ A HASZON?
„A napokban értesülhettek a zalaegerszegiek arról, hogy meg-

valósul a városban a közvilágítás cseréje. Örvendetes, hogy ki-
sebb lesz az önkormányzat villanyszámlája, a lámpák cseréjének
szépséghibája viszont, hogy a több mint egymilliárdos beruhá-
zásnak nem zalaegerszegi cég lesz a fõvállalkozója – fogalmazott
sajtótájékoztatóján Pete Róbert.

Balaicz Zoltán Szijjártó Péter

IDÕUTAZÁS ÉS JÖVÕBE TEKINTÉS
HÚSZÉVES A MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Könnyebb az elmúlt húsz évrõl beszélni, mint az elkövetkezen-
dõ egyrõl – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke a zalai kamara jubileumi ünnepségén a városi
hangverseny- és kiállítóteremben – utalva jelenünk kihívásaira,
változó körülményeire.

Fotó: Pente Valéria

FOGADÓÓRA

MÁS IDÕPONTBAN
OROSZ FERENCNÉ önkor-
mányzati képviselõ februári
fogadóóráját 2015. február
10-én (kedden) 17.00–18.00
óra között tartja az Apáczai
VMK klubhelyiségében.



– Antal Lívia –

– Az ízületeket érintõ betegsé-
gek leegyszerûsítve két nagy cso-
portra, a gyulladásos valamint a
kopásos, az úgynevezett dege-
neratív gerinc- és ízületi megbete-
gedésekre csoportosíthatók. Télen
az utóbbi kórképek rosszabbod-
nak, ilyenkor jóval több beteg jele-
nik meg a rendelésen, mert a hideg
hatására fokozódhatnak a pana-
szok – mondja dr. Kiss Ildikó
reumatológus. – Ezért érdemes
melegebben öltözni, nem hagyni
fedetlenül nyakukat, kezüket. A ko-
pásos ízületi bántalmakban szen-
vedõknek azonban nyáron is óva-
kodniuk kell a hideghatástól, ekkor
sem tanácsos például mezítláb jár-
niuk a hideg kövön.

– Mivel és hogyan kezelhetõk
a kopásos ízületi megbetegedé-
sek?

– A reumatológiai betegségek
terápiájában az egyik legfontosabb
a gyógyszeres kezelés, de ugyan-
ilyen fontos terápia a gyógytorna.

A komplex fizioterápiás kezelés so-
rán arra is megtanítjuk a betege-
ket, hogy otthon is végezhessék a
gyakorlatokat. Az alsó ízületeket
érintõ kopásos megbetegedések-
nél fontos a megfelelõ táplálkozás,
az ideális testsúly, hiszen nem
mindegy, hogy a test súlyát viselõ
ízületek mekkora tehernek vannak
kitéve. A porcjavító szerek fo-
gyasztása szintén segíti a porcok,
ízületek állapotának megõrzését, a
kialakult panaszok enyhítését.
Ezek nagy többsége recept nélkül
kapható.

– Létezik segítség a fájdalom-
ra?

– A gyulladásos, a kopásos, va-
lamint sportsérülések során fellépõ
csont-, ízületi, izom-, kötõszöveti il-
letve idegi eredetû fájdalmak csök-
kentésében hatékony megoldást
jelent a Guna bioterápia. Ez egy in-
jekciós eljárás (a legvékonyabb tû-
vel), amit csak orvos alkalmazhat.

– Hogyan õrizhetjük meg ízü-
leteink egészségét?

– A már kialakult kopást kezelni

nagyon nehéz, ezért célszerû oda-
figyelni az elsõ jelekre. Érdemes
körülnézni a családban, jellemzõ-e
a betegség halmozódása. A meg-
elõzésre sokkal nagyobb hang-
súlyt kell(ene) helyezni, mert pél-
dául egy gerincferdülés késõbb be-
indíthat kopásos elváltozásokat.
Ugyanígy elõbbre hozhatnak ilyen
panaszokat a balesetek, amikor a
gerinc vagy az ízületek sérülnek.
Fontos, hogy már kezdõdõ panasz
esetén mindenképpen keressenek
fel mozgásszervi szakembert: reu-
matológust, rehabilitációs orvost,
hogy az idõben elkezdett gerinc-
és ízületvédelemmel elkerülhetõk
legyenek az ortopédiai mûtétek. Az
ízületi problémák más betegségek-
kel is társulhatnak. Ilyen a csontrit-
kulás vagy a pajzsmirigy alulmûkö-

dése, ami nagyon komoly kézízü-
leti fájdalmakat okozhat. Ezeket a
betegeket komplexen kell kezelni,
hogy javulást érhessünk el. Az ízü-
leti problémák nem feltétlenül jár-
nak a korral, hiszen többségük ge-
netikai eredetû, de az idõ elõreha-
ladtával fokozódhatnak. Ezt a fo-
lyamatot azonban gyógytornával
jelentõsen le lehet lassítani – hívta
fel végül a figyelmet dr. Kiss Ildikó.

3Aktuális

A rendezvényt zenei betét
nyitotta, Doffkay Réka, a Pá-
lóczi-iskola növendékének köz-
remûködésével. Dr. Gyimesi
Endre, mint a Keresztury Em-
lékbizottság elnöke ismertette
a jeles, zalai származású és
több szálon idekötõdõ polihisz-
tor születésének 110. évfordu-
lóját méltató eseményeket,
rendezvényeket, valamint Ke-
resztury életének és munkás-

ságának fontosabb momentu-
mait. 

A zalaegerszegi középiskolá-
kat képviselõ diákok szavalata
elõtt Kiss Gábor könyvtárigaz-
gató örömét fejezte ki, hogy a
szavalógála ismét a generációk
találkozásának színtere lehetett,
mert minden évben akadnak fia-
talok, akik kezükbe veszik a ver-
seket, a mély vonulatú gondola-
tokat, fogalmazott.

SZAVALÓGÁLA
KERESZTURY ÉLETÉRÕL

Az eseményekben gazdag Keresztury-emlékév zárását,
akárcsak tavaly januárban a nyitányát, a hagyományos, kö-
zépiskolások számára meghirdetett kultúra napi szavalógála
jelentette, ahol Keresztury-verseket adtak elõ a diákok. A
programnak, ahogy a szervezõ Keresztury Irodalmi Körnek, a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár adott otthont.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új városvezetésnek és az új

közgyûlésnek így az volt az elsõ
feladata, hogy úrrá legyen ezen a
hiányon. Bevontunk ötszázmillió
forint tartalékot, a maradék 345
millió deficitet pedig úgy kezeltük,
hogy elhagytuk a kötelezettségvál-
lalással még nem terhelt beruhá-
zásokat, fejlesztéseket, felújításo-
kat, továbbá áttekintettük az ön-
ként vállalt feladatainkat is. Így ne-
hézségek árán, de rendben sike-
rült lezárni a 2014-es évet.

– Mire számíthatunk 2015-ben?
– Nehéz esztendõre számítunk

– válaszolja a gazdasági bizottság
elnöke. – Alapjaiban kell átgondol-
nunk a programunkat, fejlesztési el-
képzeléseinket és õszintén el kell
mondanunk, hogy a város pénzügyi
helyzetének konszolidációja érde-
kében bizonyos elképzeléseinket el
kell halasztani. Zalaegerszeg az
egyetlen a huszonhárom megyei jo-
gú város közül, ahol csak helyi ipar-

ûzési adó van. A többi városban
van építményadó, kilenc helyen te-
lekadó, sõt további három városban
magánszemélyeket terhelõ kom-
munális adó is. Emellett több tele-
pülésen elkezdték kidolgozni a par-
lament által lehetõségként biztosí-
tott új adónem, a települési adó be-
vezetését is. Ez utóbbiról polgár-
mester úr már nyilatkozott, hogy
nem támogatja, amíg a többi lehetõ-
séget nem merítettük ki.

– Mekkora hiánnyal számol-
nak az idei évre?

– Mivel a többi megyei jogú vá-
ros más adóbevételekkel is szá-
molhat, Zalaegerszeg pedig egy-
elõre csak a helyi iparûzési adó-
val, így 1,8 milliárd forint hiánnyal
kell szembenézni. A kormány
2015-re biztosított Zalaegerszeg
számára 800 millió forint kiegészí-
tõ támogatást, de még ezzel
együtt is nagy kihívás elõtt állunk.
Intézkedtünk már az önkormány-
zati cégek gazdálkodásának átte-

kintésérõl, az önkormányzati in-
tézmények kiadásának csökkenté-
sérõl, hivatali szakosztályok és bi-
zottságok kereteinek szûkítésérõl,
az önként vállalt feladatok és tá-
mogatások csökkentésérõl, ez to-
vábbi négyszázmillió forint megta-
karítást eredményezett.  Azonban

van még mintegy hatszázmillió fo-
rint hiány, ami nem kezelhetõ más-
képpen, csak a többi város példá-
ját követve, vagyis új adónem be-
vezetése vált szükségessé.

– Milyen új adónemek beve-
zetése jöhet szóba?

– Tulajdonképpen az iparûzési-
adó-bevételek csökkentése, illetve
a tervezett bevételek megvalósulá-
sának bizonytalansága készteti az
önkormányzatot arra, hogy felül-
vizsgálja a helyi adórendszerét. Új
adónem bevezetése tompítaná az
iparûzésiadó-bevételek ingadozá-
sát és a bizonytalanságot. Biztos
alapot nyújtana a bevételek stabili-
zálásához, a költségvetés tervez-
hetõségéhez, egyszóval: egy sike-
res város mûködtetéséhez.

A helyi adózási struktúrának je-
lenleg három fõ eleme van – foly-
tatja Bali Zoltán. – Vagyoni típusú
adók, ilyen az építményadó és te-
lekadó. A kommunális adók, ide
tartozik az idegenforgalmi adó és
a magánszemélyek kommunális
adója, a harmadik pedig a helyi
iparûzési adó. A zalaegerszegi ön-
kormányzatnak a helyi adók ese-
tében iparûzési adóból 3,2 milliárd
forint, az idegenforgalmi adóból
pedig összesen 12 millió forint be-
vétele van.

Ezért ahhoz, hogy a hiányt ke-
zelni tudjuk, a gazdasági bizottság
azt javasolja, hogy 2015. július 1-
tõl építményadó kerüljön beveze-
tésre a nem lakáscélú ingatlanok-
ra, aminek éves összege 1500 fo-
rint lenne négyzetméterenként (az-
az idén még csak 750 forint lenne
a teher). Ez csak a vállalkozásokat
fogja terhelni. Fontosnak tartottuk,
hogy a magánszemélyeket, a zala-
egerszegi polgárokat közvetlenül
érintõ adóterheket elkerüljük, így
semmiképpen sem javasoljuk be-
vezetni a lakások építményadóját,
a zártkerti ingatlanok adóját, a te-
lekadót, a települési adót, vagy a
kommunális adót. Ha ezen intéz-
kedések mellett növelni tudnánk az
iparûzésiadó-bevételünket is, ak-
kor 2016-ra stabillá válhat Zala-
egerszeg gazdálkodása. 

– Ezek népszerûtlen intézke-
dések.

– Tudjuk, tisztában vagyunk ve-
le, de huszonöt év elteltével nem
halogathatjuk tovább. A jövõ érde-
kében kérünk megértést, türelmet
és összefogást.

. . .
Az új adó bevezetésére vonat-

kozó javaslatról megkérdeztük
Balaicz Zoltán polgármestert, aki
elmondta: sajnálja, de megérti a

gazdasági bizottság javaslatát,
hogy más lépéssel már nem lehet
konszolidálni Zalaegerszeg pénz-
ügyi helyzetét. A többi megyei jogú
városhoz hasonlóan Zalaegersze-
gen is egyensúlyba kell hozni a ki-
adásokat és bevételeket. Az új
költségvetés tárgyalásakor határo-
zatot kell hozni az új adónem meg-
vizsgálásáról. 

– Ezzel kapcsolatban három
módosító javaslatom van: az elsõ,
mivel fõleg a vállalkozásokat érin-
ti az építményadó, hogy a helyi
vállalkozásoknak eddig nyújtott
1,5 millió forint adóalapig biztosí-
tott adómentességet emeljük fel
2,5 millió forintig. A második ja-
vaslatom, hogy az új adónemek-
bõl befolyó bevételbõl hozzunk
létre egy vállalkozói alapot, és év
közben ebbõl biztosítsunk a helyi
vállalkozások mûködésének se-
gítségére forrásokat. A harmadik
feltétel pedig az, hogy a stabillá
váló költségvetésben még na-
gyobb figyelmet kell fordítani a
közbiztonságra, a köztisztaságra,
az utak, járdák állapotára, a zöld-
felületek rendben tartására. Bí-
zom abban, hogy az új közgyûlés
meg tudja oldani a 2015-ös év ki-
hívásait – fogalmazott Balaicz
Zoltán.

B. K.

A mûemlék épületegyüttesben
helyet foglaló törvényszék a ha-
gyományápolást is feladatának te-
kinti. A mostani tárlatot egy ilyen
témájú pályázaton (Országos Bí-
rósági Hivatal kiírása) elnyert tá-
mogatás tette lehetõvé. 

A megnyitón dr. Sorok Norbert,
a törvényszék megbízott elnöke a
történelmi példaképek szükséges-
ségét említette. Ígérte a kiállított
anyag bõvítését, mely jelenleg a
XX. század közepéig vonultatja fel
a jogász elõdöket, digitális grafiká-

val felnagyított portrékkal. Hozzá-
tette, a Degré-kiállítás és az épü-
letfelújítást bemutató fotók, illetve
az arcképcsarnok egységes tárla-
tot alkot, melyre a korábbiakhoz
hasonlóan várják az érdeklõdõket.

– Kötelez a hely szelleme, a ré-
gi épület a hagyományõrzésre,
mely megtartó erõ, a pillanatról pil-
lanatra változó világunkban. Fon-
tos az értékek felismerése, me-
lyért jelen esetben nem kellett a
szomszédba menni – mondta dr.
Sorok Norbert. 

Dr. Magyar Károly tanácselnök
nyitotta meg hivatalosan a kiállí-

tást. Õ az elõdök életmûvének, a
bíráskodás tágabb értelemben
vett kultúrájának (tárgyi, eszmei,

anyagi) megõrzését és bemutatá-
sát tartja fontosnak. Hangsúlyozta
a bíráskodás zavartalanságának,
függetlenségének, méltóságának
fenntartását, mely jellemzõ volt az
elõdök esetében és a mai korban
is. A gazdag múlt a bírói identitást
is erõsíti, pártatlanságra, függet-
lenségre, félelemmentességre, s
ha kell, „sarokra állásra” biztat –
fogalmazott. 

TÖRTÉNELMI PÉLDAKÉPEK
A BÍRÓSÁGI KÉPTÁRBAN

Történelmi arcképcsarnok nyílt a Zalaegerszegi Törvényszék
épületében. Zalai kötõdésû, neves jogászokat vonultat fel a tárlat,
köztük Deák Ferencet is, akinek halála évfordulójához kapcsolták
a megnyitót. Ezzel méltó módon bõvült az itteni jogtörténeti,
könyvtári, Degré-kiállítás, illetve, történelmi dokumentumokból,
fotókból álló gyûjtemény. 

ÓVJUK ÍZÜLETEINKET A HIDEGTÕL!
HATÉKONY FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS GYÓGYTORNÁVAL ÉS BIOTERÁPIÁVAL

A téli nyirkos, fagyos idõjárás sokunkat megvisel, gyakorta
mondjuk: csontomban érzem a hideget. Ilyenkor fokozódhatnak
az ízületi problémákból eredõ panaszok, fõként a kopásos erede-
tû fájdalmak jelentkezhetnek erõteljesebben. 

LEGFONTOSABB A STABILITÁS
A GAZDASÁGI HELYZETRÕL ÉS ÚJ ADÓNEMEKRÕL – BALI ZOLTÁNNAL

Dr. Kiss Ildikó

Elsõ alkalommal a meghirdetett
pályázaton elnyerhetõ támogatás
nagysága miatt az egykori MMIK
épületének átalakítását célozták
meg, második alkalommal 2013.
év elején a megváltozott pénzügyi
lehetõségek miatt az Ady Mozi át-
alakítását tervezték. A TIOP kere-
teire „Agóra – multifunkcionális kö-
zösségi köz-
pontok és te-
rületi közmû-
velõdési ta-
n á c s a d ó
szolgálat inf-
rastrukturális
feltételeinek
kialakítása"
címmel vár-
hatóan ismét megjelenik pályázat.
A kiírás alapvetõ célja a jelenlegi
ismeretek szerint nem változik. A
támogatás százszázalékos. 

A városi mûvelõdési intézmény
szakembereivel a közelmúltban
áttekintették a lehetséges megol-
dásokat. Olyan döntés született,
hogy a pályázatot ismét a jelenlegi

Ady Mozi épületének átalakítására
nyújtsák be. Ennek oka többek kö-
zött, hogy a mozi épületét tovább-
ra is a kultúra tereként szeretnék
látni és ideális helyen, a belváros-
ban van. 

Természetesen a 2013-ban be-
nyújtott pályázati dokumentációt
aktualizálni kell, három szempont

alapján is. Az
é p í t é s z e t i
terveket, a
költségvetést
megalapozó
t e r v e z õ i
becsléseket,
valamint az
üzemeltetési
fel tételeket

szükséges felülvizsgálni.  
A városi közgyûlés támogatni

fogja a pályázat benyújtását.
Amennyiben siker születik, úgy
szükséges végiggondolni a Lan-
dorhegyi úti ingatlan jövõbeni
funkcióját, illetve keresik a szak-
emberek az ideális mûködtetési
modellt a VMK-ra.

HARMADSZORRA SIKERÜLHET?
ISMÉT PÁLYÁZIK A VÁROS AZ AGÓRÁRA

A város önkormányzata fontos feladatának tekinti a kulturális
infrastruktúra folyamatos fejlesztését, az intézményrendszer mû-
szaki és szakmai értelembe vett megújítását. Az elmúlt öt évben
két alkalommal sikertelenül pályázott a város az „agóra” típusú
intézmény kialakítása érdekében.

Bali Zoltán



– B. K. –

Országosan is elsõként jegyez-
hetõ lenne a kiadvány, mely a szü-
lõk, pedagógusok, szakmabeliek
vagy akár a képzõmûvészetekkel
foglalkozók érdeklõdésére is szá-
mot tarthat. Több mint 50 kortárs
magyar illusztrátor munkáját, élet-
rajzát, a róluk készült publikációkat
tartalmazza az a gyûjtemény, mely
hosszú évek megszállott kutató-
munkájának az eredménye. Egye-
lõre kiadóért kiállt. Amíg nyomdát
lát a bibliográfia, beszélgettünk ki-
csit a szerzõvel, aki a közelmúltban
a ZVMKK Könyvbarátok Körének
vendégeként is mesélt az illusztrá-
ciókról és a gyerekirodalomról.

– Gyermekkönyvtáros voltam, te-
hát napra kész ismereteim voltak a
gyerekirodalomról. Szerettem a
könyveket, a szép könyveket, az esz-
tétikus megjelenítést. A képzõmûvé-

szetet is szeretem. Mindig is gyûjtöt-
tem a tetszetõs illusztrációkat,
szkennelve. Négy éve mentem nyug-
díjba, a megnõtt szabadidõm miatt
aztán el tudtam mélyülni az anyag-
ban. Nem egy hálás téma, megszál-
lottság kell ehhez a munkához. 

– Az érintett illusztrátorok
tudnak róla, hogy lajstromba ve-
szi õket?

– Néhányan igen, akiktõl segít-
séget kellett kérnem, mondjuk
életrajzi kérdésekben. Nekik tet-
szett, hogy lesz egy ilyen összeál-
lítás. Azt gondoltam, a kiadók is
kapnak majd a témáért. Egyelõre
nem, a menedzseléshez pedig ke-
vésbé van érzékem. Úgy érzem,
országos terjesztést érdemel a
bibliográfia, mivel ilyen még nincs
Magyarországon.

– Az elõadásán hét illusztrátor

munkásságát emelte ki. A gyere-
kek véleményét is kikérdezte a
tetszetõsséget illetõen?

– Ez érdekes lenne, mivel õk
õszintén elmondják a véleményü-

ket. Tervezem, hogy majd gyere-
keknek is tartok ebben a témában
egy beszélgetõs elõadást. 

– Több évtizedes illusztrátori
alkotásokkal kapcsolatban mi-
lyen meglátása van?

– A mi gyerekkorunkban keve-
sebb volt az illusztráció, és szinte
mindig fekete-fehér kivitelû. Ma

egyre több a kép, sõt van olyan
könyv is, ahol több helyet foglal el
a rajz, mint a szöveg és nagyon
szép színes minden.

– A sok rajz nem vesz el a
gyermeki fantáziából?

– Nem, inkább hozzáad, vagy
éppen kedvet csinál az olvasás-
hoz. A mai, digitális korban mások
a gyerekek igényei, meg kell talál-
ni hozzájuk az utat az olvasás
megszerettetésére. Ennek az
alapja, hogy kiskorban a család-

ban rendszeresen mesélnek-e, a
szülõk olvasnak-e? Ez ad egy
esélyt a gyereknek, enélkül esélye
sincs, mert a zsúfolt tananyagú is-
kolában erre úgymond nincs idõ. A
szépen illusztrált könyv esztétikai
élményt ad a gyereknek, gyönyör-
ködni tud benne, jó, ha van egy kis
humor is benne. 

4 Kitekintõ

KALAPVERSENY
Kalapverseny színesítette a

városi hangversenyteremben
10. alkalommal megrendezett
Esküvõ kiállítást, mely egyéb-
ként párizsi hangulatot jelení-
tett meg.

A tavalyi szerelmes randevún
régi menyasszonyiruha-bemutató
aratott nagy sikert, ezért gondolták
a szervezõk, hogy az idén is vala-
mi hasonló kiegészítõ programmal
gazdagítják a rendezvényt. Azt is
remélték ettõl az újítástól, hogy az
érdeklõdõk köre is bõvül, és nem
csupán a házasulandó párok szá-
mára bír így vonzerõvel a szombat
délutánt átölelõ rendezvény. S hoz-
zátették, azért esett a választás a
kalapokra, mert a francia nõk még
napjainkban is szívesen viselik ezt
a kiegészítõt, így paszszolt az ese-
mény az idei rendezõ elv, a párizsi
hangulat megteremtéséhez.

A kalapversenyre tíz jelentkezõ
akadt, köztük egy gyermek és egy
férfi résztvevõ. A Stefán Gábor ko-
reográfus vezette zsûri a kalap, a
ruha, a kiegészítõk összhangját vet-
te elbírálás alá, illetve az egyéni-
séghez illõ fejfedõválasztást. Sajná-
lattal jegyezték meg, hogy ma már
ritka a kalapviselés, pedig egyéni
jelleget kölcsönöz, miközben láttatni
engedi a hajat és az arcot is. 

MÁSOKÉRT

Másokért Emlékplakettet és oklevelet kapott Preisz József
órásmester. A helyi zsidó hitközség és a Remény Támogató
Alapítvány elismerését Siklósi Vilmos, a hitközség elnöke adta
át. Emellett a tiszteletbeli örökös alelnöki tisztséget is megkap-
ta: emberségéért, példamutató munkájáért.

A közelmúltban a zsidó hitközségnél megtartott rendezvé-
nyen köszönetet mondtak mindazoknak, akik az emlékév prog-
ramjainak megtartásában közremûködtek.

– B. K. –

A mûsoros délután keretében
Nagy Sándor, az egyesület elnöke
beszélt a zenekar mögötti háttér-
munka fontosságáról, a falu egy-
kori és mai kulturális életérõl, illet-
ve az anyagi nehézségek korlátoz-
ta jelenlegi mûködésrõl.

– A '60-as években megszûnt a
helyi oktatás, és a kulturális igé-
nyeket az irodalmi színpadok,
színjátszó csoportok népszerûsé-
ge elégítette ki. Majd 1976-ban
Nagy Lajos megalakította a citera-
zenekart. Azóta több utánpótlás-

csoport is mûködött, ezért azt
mondhatjuk, a botfai citerások so-
sem öregszenek meg. 1990 feb-
ruárjában jött létre az egyesület, a
focisták után a második civil szer-
vezetként a faluban. Nagy Kata
irányítja jelenleg a citerazenekart,
és nemcsak a településen, hanem
azon túl is tanítja az érdeklõdõket
– mondta Nagy Sándor, majd utalt
az elmúlt évek munkáját megörö-
kítõ hanganyagokra, illetve az ön-
kormányzat támogatására.

Az est során köszöntõt mondott
dr. Gyimesi Endre fõlevéltáros, aki
polgármestersége idején és azóta

is rendszeresen megfordul a tele-
pülésen. Az egyesület érdekében
tett felajánlásait megköszönték a
programon. Ezenkívül oklevéllel
ismerték el a 25 éves tagsággal
bírókat, valamint civil felajánlásból
emlékplakettben részesült az
egyesület.

A rendezvényen elsõként az
alapító tagok léptek színpadra,

majd a jelenlegi gyermek- és fel-
nõttcsoport. Vendégként közremû-
ködött a Zalaszentmihályi Nóta- és
Népdalkör delejesen elõadott dal-
csokrokkal, valamint Fülöp Katalin
szavalattal. A rendezvénynek helyt
adó közösségi házban a botfai
származású Somlainé Kovács
Zsuzsanna festményeibõl nyílt ki-
állítás.

CITERABARÁTOK ÜNNEPE
KULTÚRA NAPJA ÉS JUBILEUM
A magyar kultúra napját és a helyi Válicka Citerabarátok Egyle-

te megalakulásának 25 éves évfordulóját ünnepelték a botfaiak.
A zenekar ugyan 39 éve õrzi, ápolja és terjeszti a magyar népdal-
kincset, civil szervezetként „még csak” negyedszázados az ez
idáig 145 citerást kitermelõ csapat.

Az idén induló duális képzést
a felvételizõ diákoknak csupán
egyharmada ismeri. Választott
pályára a diákok alig 18 százalé-
ka készül legalább egy éve tuda-
tosan, a felvételizõk többsége to-
vábbra is elsõsorban a képzési
terület elismertsége és a meg-
szerezhetõ diploma munkaerõ-
piaci értéke alapján dönt. Mind-
ezekre az eredményekre világí-
tott rá a Budapesti Gazdasági
Fõiskola egy nemzetközi szakki-

állításon végzett kutatása,
amelyben 468, felvételi elõtt álló
diák vett részt. 

A megkérdezett diákok majd-
nem fele tervezi, hogy külföldön
is folytat majd tanulmányokat, 34
százalékuk szakmai gyakorlatra
szeretne menni, 25 százalékuk
pedig ösztöndíjjal menne külföldi
országokba. A válaszadók mind-
össze 18 százaléka mondta,
hogy teljes tanulmányi idejét Ma-
gyarországon tölti.

DÖNTÉS ELÕTT
Tovább csökken a felvételizõ diákok között a terveik szerint ál-

lami ösztöndíjas képzésre jelentkezõk aránya. Az önköltséges
helyekre pályázó tanulók 35 százaléka a szülei segítségével sze-
retné finanszírozni tanulmányait, 26 százalékuk munkát vállal, 10
százalékuk pedig várhatóan diákhitelt vesz fel. 

A GYERMEKI FANTÁZIA
A LÁTÁSMÓDOT SEGÍTI A KÖNYVILLUSZTRÁCIÓ

Sok minden hatással lehet a képlékeny gyermeki lélekre. A maj-
dani felnõtt ízlésvilágát, látásmódját többek között a kiskori irodal-
mi élmények, azaz a mesélés megléte vagy nem léte, illetve elõzõ
esetben a történetek illusztrációja is befolyásolja. Ezért tartotta fon-
tosnak, hogy hiánypótló bibliográfiával segítse a szülõk, pedagógu-
sok választását az illusztrátorok munkája alapján válogatott igé-
nyes gyerekirodalommal Matusné Gáll Éva nyugdíjas könyvtáros. 

AZ ART-MOZI
AJÁNLJA

13–16 óra között zártkörû elõadás
diákoknak.
19 órakor: elõadás felnõtteknek.

Az esti elõadásra a jegyek ára
elõvételben 1000, az eladás
napján 1500 Ft.

Fotó: Seres Péter



– pP –

Egykor természetes volt, hogy
az iskolákban illemtant tanítottak a
gyerekeknek, bizonyos társadalmi

rangon túl pedig szigorú etikettje
volt a polgári viselkedésnek. Azóta
sok minden változott (lazult), de
azért az emberi interakciónak most
is vannak normái, amit nem árt, ha
a gyerekek is megtanulnak. Mert
ugye a koszos kezünket nem szo-
kás a függönybe vagy a terítõbe tö-
rölni, szippogás helyett jobb, ha
szépen csendesen kifújjuk az or-
runkat, ha nem szürcsöljük a le-
vest, ha nem beszélünk teli szájjal,
és ha nem bújunk az ágy alá a ven-
dég elöl. Ja, és nyelvet öltögetni
sem ér, ha valami vagy valaki nem
nyeri el a tetszésünket. (Sajnos…
pedig ez igen felszabadítólag tud
hatni az emberre.)

A Griff színpadán a nagymama
állandóan résen van, hiszen Aliz,
Albert és Éva (B. Szolnok Ágnes,
Szilinyi Arnold, Medgyesi Anna) fo-
lyamatosan olyan kalandokba ke-
veredik, aminél vagy nem tudják,
vagy nem akarják alkalmazni a
megfelelõ illemszabályt. Az elõ-
adás folyamán az unokák (és a né-
zõtéren a gyerekek) játékos formá-
ban tanulhatják meg, hogyan is kell
(kéne) viselkedni az asztalnál, az
utcán, a vendégségben, játék köz-

ben vagy épp egy zongoraórán. Az
illemtanórát tréfás karakterû síkbá-
bok és színes, játékos, mozgatható
díszletek teszik élményszerûvé.

A szórakoztató illemtanóra jó
választás volt a bábszínház részé-
rõl, mert a gyerekek maximálisan
azonosulni tudnak a színpadon lát-
ható karakterekkel és csínytevé-
sekkel. A történet néhány eleme
azonban talán mára már kissé ide-
jétmúltnak tûnik. A „karót nyelt”,
idõs zongoratanár néni figurája, és

egyáltalán a zongoraóra maga (fõ-
leg a nyári szünetben, a nagyma-
mánál?!) egy mára már letûnt kor-
szakot és szokást idéz. Egy mai
kornak megfelelõ illemtanórán az
okostelefonok, tabletek és egyéb
21. századi eszközök illendõ hasz-
nálata is fókuszba kerülhetne (mert
ne gondoljuk, hogy egy testileg és
szellemileg jól fejlett óvodás nem
ért hozzájuk). Na, és mi van azok-
kal a bizonyos étkezési normák-
kal? Az oké, hogy teli szájjal nem
beszélünk, de miért ne lehetne be-
szélgetni az asztalnál evés köz-
ben? Az étkezés egy társas csele-
kedet és közösségi élmény, és az
inkább örömteli, ha a családok va-
csora közben megbeszélik a napi
történéseket egymással.
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AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERETETTEL VÁRJA

A LEENDÕ ELSÕSÖKET ÉS SZÜLEIKET

2015. FEBRUÁR 6-ÁN PÉNTEKEN 15 ÓRAKOR
AZ ISKOLANYITOGATÓ RENDEZVÉNYSOROZAT

2. FORDULÓJÁN:
• a gyerekek játszóház keretében ismerkedhetnek meg az intéz-

ménnyel, a tanító nénikkel és társaikkal,
• a szülõknek gyakorlati tanácsokkal segítjük az iskolakezdést.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. Tel.: 92/511-927
izsakamk@gmail.com, www.izsakimrealtalanosiskola.hu

– pánczélPetra –

Persze nem kell fõvárosinak
lenni ahhoz, hogy élvezni és érte-
ni tudjuk Mondik Noémi képeit.
Mindannyian jártunk már panel-
házban, tudjuk milyen egy lift be-
lülrõl, mennyire kicsi a lakások
élettere, és mennyire zavaró tud
lenni a szomszédok zaja, vagy ép-
pen az ablakunk alá öntött szemét
látványa és bûze. A képeknek
mintha szaga is lenne – erre
Cserpes Attila intézményegység-
vezetõ is utalt nyitóbeszédében –
szinte érezzük a lépcsõházakban
áradó szeméttárolószagot, vagy
éppen az utcáról áradó kutyagumi
és vizelet „illatát”, a metróba zsú-
folódott tömegek szagáról már
nem is beszélve.

Hiperrealista és szürreális ké-
pek ezek, hiszen a panel-valóság-
ba néha ufók és ismeretlen (kép-

zelet szülte) lények is beférkõz-
nek; elterelve gondolatainkat a ri-
deg valóságtól. Attól a valóságtól,
amit nem jeleznek a budapesti tu-
rista-kalauzokban, amibe nem vá-

gyik, hanem beleszületik az em-
ber, és csak ritka esetben van
módja kitörni belõle. 

Mondik világa azonban a körül-
mények ellenére mégsem nyo-
masztó, hanem nagyon színes, já-
tékos és úgy ironikus, hogy egy pil-
lanatig sem érzünk keserûséget. A
mûvész otthonosan mozog ebben
a panelvilágban, ám egyszerre
résztvevõje (de nem részese, mert
nem azonosul vele) és „outsidere”
is annak, hiszen az ûrlények jelen-

léte elvágyódásra utal. A képek
nem feltétlen társadalomkritikus
célzatúak, sokkal inkább tûnnek
amolyan hangulatjelentéseknek.
Mint mikor valaki unalmában raj-
zolgat (néhány alkotáson látható is
ez a momentum: ágyon fekvés,
egyetemi elõadás közben).

Õ – mindannyiunk örömére –
Paint-ben „rajzolgatott”. Talán ez
nem éppen a legmenõbb grafikai
program (bár a Windows-sal
együtt folyamatosan fejlõdik), de
Mondik Noémi legalább olyan jól
ismeri ezt a számítógépes progra-
mot, mint a fõvárosi lakótelepeket.
Ebbõl a kétfajta tudásból pedig
egy egyedi, újszerû és korszerû
képi világ született; némi pixeles,
retrós hangulattal fûszerezve a pa-
nel-realitást.

PANEL-REALITÁS PAINTBEN RAJZOLVA
MONDIK NOÉMI KÉPEI A VMK-BAN

A budapesti lakótelepek, metrók és elhanyagolt kerületek sivár
világát idézi meg színes és szórakoztató módon Mondik Noémi
képzõmûvész, akinek a Keresztury VMK Gönczi Galériájában
nyílt tárlata. A digitális grafikák érdekessége a témán túl az, hogy
a fiatal mûvész a számítógépes Paint rajzolóprogrammal készíti
alkotásait, melyek elõször – nem véletlen – az interneten váltak
népszerûvé.

Mondik Noémi

Számítógépes programmal készült alkotások.

– pet –

Az új örökös tagokat dr.
Besenczi Árpád igazgató köszön-
tötte. Mint mondta: már 2013-ban,
a színház alapításának 30. évfor-
dulóján megfogalmazódott, hogy
az egykori fõrendezõ, és a ’80-as
évek óta itt dolgozó közismert
színmûvész nyerje el a tagságot.
György János már akkor is itt dol-
gozott, mikor Besenczi Árpád még
katonai szolgálatát töltötte Zala-
egerszegen. Azóta nemcsak elis-
mert mûvész lett, hanem állandó
helye és különleges széktámlája is
van a színészklubban. Õ az, akire
mindig és minden körülmények
között lehet számítani. Focis ha-
sonlattal élve: igazi klubhûség van
a lelkében, ami pedig már kezd ki-
halni a világból.

Halasi Imre rendezõ, érdemes
mûvész 1982-tõl tizenöt éven át
volt a teátrum alapító-rendezõje,
majd közben igazgató, fõrendezõ
is lett. Besenczi szerint nemcsak
szakmai eredményei, hanem em-
beri gesztusai miatt is szerették
volna, ha az örökös tagok közé vá-
lasztják.

A bronztáblaavatáson Vadvári
Tibor alpolgármester az önkor-
mányzat, és Siklósi Vilmos támo-
gató, a Színházbarát Kör nevében
mondott köszöntõt, kiemelve az
örökös tagság, a hûség és a kultu-
rális szponzoráció fontosságát.

A két új örökös tagról készült
dombormûvet (melyet Béres Já-
nos szobrászmûvész készített)
Besenczi Árpád, Vadvári Tibor va-
lamint Siklósi Vilmos és felesége
leplezték le.

DOMBORMÛAVATÁS A SZÍNHÁZBAN
ÚJABB ÖRÖKÖS TAGOKRÓL KÉSZÜLT PORTRÉ

Újabb két plakettel bõvült a Hevesi Sándor Színház örökös tagjait
ábrázoló bronztáblasorozat. Péntek este a nemrégiben örökös taggá
választott Halasi Imre Jászai-díjas rendezõ, a teátrum egykori igaz-
gatója és fõrendezõje, valamint György János Aase-díjas színmû-
vész dombormûvét avatták fel a színház fõbejárata melletti falon.

ILLEMTANÓRA A GRIFF SZÍNPADÁN
A FÜGGÖNYBE NEM TÖRLÜNK KEZET

Jónak lenni unalmas; fõleg, ha vakáció van, és a nagymamánál
nyaral az ember. Ráadásul a Nagyi szeme mindent lát (akkor is,
ha épp nincs jelen), még a legkisebb csínyt is. A Griff Bábszínház
a közelmúltban mutatta be az Illemtan gyerekeknek címû vicces,
ám tanulságos bábjátékot, Székely Andrea rendezésében. Az elõ-
adás Mosonyi Andrea azonos címû könyvébõl készült.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közgyûjteményi dolgozók, ré-

gészek, történészek mindig vár-
nak az efféle pillanatokra, és óriá-
si öröm, hogy ez most nekik meg-
adatott.

Balaicz Zoltán polgármester
úgy látja, a kincs megtalálása az
önkormányzat számára is nagy je-
lentõségû, hiszen a
Göcseji Múzeum im-
már városi fenntartás
alatt áll. Zalaegerszeg
számára pedig mindig
is fontos volt az érték-
õrzés, a hagyomány-
ápolás és a múlt felku-
tatása; ami a több ezer
évvel ezelõtt élt embe-
rek kultúrájára éppúgy
vonatkozik, mint a né-
hány száz évvel ezelõtt
itt élt eleink történeté-
re. Mindannyian arra
várunk, hogy nyomot
hagyjunk a világban,
és ezzel a lelet-
együttessel most bete-
kintést nyerhetünk egy
több mint háromezer
éves kultúra és élet-
mód rejtelmeibe. Va-
gyis az akkori embereknek sikerült
valamit átörökíteniük az utókor
számára – fogalmazott a polgár-
mester.

A kincsek története megerõsít
minket egy igazságban: az ember
mulandó, de az emberi becsület

örök – fogalmazott beszédében
Kövér László. A házelnök szerint a
régészet a jelenkor önvizsgálata
is, hiszen nem tudhatjuk, hogy há-
romezer év múlva ránk milyen tár-
gyak emlékeztetik majd az akkor

élõ utódainkat. A leletek
ugyanakkor arra is felhívják a
figyelmet, hogy az ember mu-
landó, ami egyszerre nyo-
masztó és felemelõ érzés.
Felemelõ, mert cselekede-
teinkkel hozzájárulunk a kö-
zösségi léthez, és ebbõl vala-
mi mindig fennmarad az utó-
kor számára.

A most elõkerült (ép és tö-
redékes leleteket is tartalma-
zó) bronzkori kincsekhez ha-
sonlókat máskor is találtak
már a megyében, legutóbb
1967-ben. A régészettudo-
mány depóleleteknek nevezi
õket. Bár a Kárpát-medencé-
ben európai viszonylatban is
kiemelkedõ mennyiségû
bronzkinccsel számolhatunk,

a hasonló leletek értelmezésérõl
máig vitatkoznak a szakmai körök-
ben. Többek között arról, hogy mi-

képp, mi célból kerültek a haszná-
lati tárgyak viszonylag egysége-
sen a földbe. Van, aki raktározási
céllal magyarázza, mások szerint
az elrejtés volt a cél, ám vannak,
akik szakrális jelenséget látnak az
elásás mögött.

A Göcseji Múzeumba került le-
letek egy bronzkorban élt elõkelõ,
jómódú család használati tárgyait
tárják elénk. A sarlóleletek földmû-
velésre, gazdálkodásra utalnak,
ami az elõkelõség a hatalom jelké-
pe, csakúgy, mint az elõkerült
fegyvermaradványok (rövid kard,
lándzsa, balta, tõr). Ezenkívül szá-
mos bronzkori ékszert (karpere-
cet), dísztût (fibulát) is láthatunk a
kincsek között. A leletek egyik ér-
dekessége pedig a vonalköteggel
díszített tömör bronzkarika, ami az
akkori, urnamezõs kori gazdaság-
ban a kereskedelem, vagyis a cse-
re fontos eszköze, értékmérõje
volt. 

Az értékes és szép bronztár-
gyak jelenleg a Göcseji Múzeum
elõterében tekinthetõk meg, majd
különféle szakmai vizsgálatoknak
vetik alá õket a fõvárosban. Az
ELTE késõ bronzkori munkacso-
portja pedig a megtalálás helyszí-
nén végez majd komolyabb vizs-
gálatokat, hiszen bronzkori tele-
pülést is sejtenek az adott térség-
ben.

A három becsületes megtaláló

az ünnepség keretében jutalom-
ban részesült, melyet Kövér Lász-
ló házelnöktõl és Rigó Csaba kor-
mánymegbízottól vehettek át.
(Szakál Tamás távollétében édes-
anyja, Szakál Jánosné vette át a
jutalmat.)

BRONZKORI KINCSEK A MÚZEUMBAN
JUTALMAZTÁK A BECSÜLETES MEGTALÁLÓKAT

Kövér László és Kaján Imre

A becsületes megtalálók jutalomban részesültek.

György János és Halasi Imre
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerint napokon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015.  február 6. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség iga-

zolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a soron következõ
ülésén, várhatóan a 2015. február 16. napján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
szállás-

használati
díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a

A fsz. 3. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B fsz. 14. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B tetõtér 59. 31 1 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, összkomfort 179 5.549

B tetõtér 61. 42 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.518

B tetõtér 62. 41 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.339

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. február 27. (péntek)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.

(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,

várhatóan a 2015. március 30. napján tartandó ülésén. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen (Ft)

Gasparich u. 26/A.

A I/3. 33 1
1 szoba, elõszoba, konyha,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

358 11.814 14.850 26.664

Ölyvesfalvi u. 50.

fszt. 2. 27 1 
Lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort 308 8.316 12.150 20.466

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal NÉPJÓLÉTI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. február 27. (péntek)

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Ady Endre u. 24.

III./15. 60 1+2 fél
1+2 fél lakószoba, közlekedõ, lakóelõtér,
konyha, kamra, fürdõszoba, WC

össz-
komfort

641 38.460

Platán sor 38.

fszt. 7. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

III/2. 64 2,5
nappali, 3 hálószoba, elõtér, közlekedõ,
konyha, fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 41.024

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:

– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen, és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási terü-
letén mûködõ intézmény nappali tagozatán végezze tanulmányait,

– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló diák jogosult, akinek tanulmányai
Zalaegerszegen hiányszakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak,

– a szakképzési ösztöndíjra 2015. február 15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik 2015. feb-
ruár 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos vagy épület- és

szerkezetlakatos szakmában, 
b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán gépgyártás-technológiai techni-

kusszakmában végzik tanulmányaikat,
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2015. február 15-ig kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Oktatási, Kulturális és Sport-bizottságához benyújtani,
– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem” kitölté-

sével történik, amelyhez csatolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket,
– a 2. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ, amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó,

mértékét és összegét a tanulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott egyéb feltéte-
lek határozzák meg.

A kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A kérelem-
hez mellékelni kell:
1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév

végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ 13. évfolyam elsõ félévében a 2. pont-

ban meghatározottak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bizonyítvány
vagy félévi értesítõ másolatát,

4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében (amennyiben ilyennel rendelkezik) a ta-
nulmányi szerzõdés másolatát,

5. az iskola igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolat-
lan mulasztás tényérõl és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,

6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésrõl szóló törvény szerint az elõ-
képzettségük figyelembevételével a képzési idõ lerövidíthetõ, az iskola igazolását a tanuló ta-
nulmányai megkezdése szempontjából elsõ szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének
64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj tá-
mogatásának igényléséhez szükséges nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Ok-
tatasi__kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.

További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztá-
lyán (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2014/2015. tanév 2. félévére vonatkozóan 2015. február
15-ig a szakképzõ iskola igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.



– Elsõ szezonunk a
bajnokságban, nem
várhatunk csodát  –
mondja Szimán Bálint,
a csapat edzõje. – Indu-
láskor az volt a célunk,
hogy a  bajnokságban a
felsõházban végez-
zünk. A jó kezdés után
azonban magasabbra
tettük a lécet, nem el-
képzelhetetlen szá-
munkra az éremszerzés sem. Na-
gyon együtt van a mezõny, gyorsan
feljebb vagy lejjebb kerülhet egy
gárda.

A kezdetekrõl annyit, hogy mi-
után a Göcsej SK férficsapata már
tavaly is jól szerepelt az NB II-ben,
jött a gondolat, hogy nõi együttest
is indítsanak. Megkeresték Szimán

Bálintot, aki akkor
Szombathelyen edzõs-
ködött, hogy segítsen a
csapat kialakításában.
Õ akkor némi gondolko-
dás után igent mondott,
sõt, amikor elkerült a
vasi városból, elvállalta
a nõi gárda edzõi teen-
dõit is. 

– Elég nagy volt a
mozgás a csapatnál, lá-

nyok jöttek-mentek, míg kialakult a
mag, amely jövõre komolyabb fel-
adatokat is képes megoldani – foly-
tatja. – Úgy 17–18-as kerettel tudok

dolgozni, bár a munkahelyi és
egyéb elfoglaltság, nagypályás foci
megnehezíti a dolgomat. 

– Az NB I-be jutás elképzelhe-
tetlen?

– A játékosok képességei talán
megvannak, föl is tudnák venni az
ottani ritmust, de azért látni kell,
nagy a különbség a két osztály kö-
zött, és nem csak játéktudásban.

– Hogyan állnak az utánpót-
lással?

– Bár az NB II-ben nem kötele-
zõ utánpótláscsapatot szerepeltet-
ni, mi mégis a nevelésben látjuk a
jövõt. Az U–17-es csapatunk már
játszik, nagyjából kialakult az
U–15-ös gárda, s dolgozunk, hogy
az U–13 korosztály is összeálljon.
Szeretnénk, ha zalai, egerszegi lá-
nyok futballoznának nálunk. A hé-
ten például a Kölcsey-gimnázium-
ban tartunk toborzót. A jelenlegi
garnitúránk zöme is idevalósi, pár
játékos  jár át Szombathelyrõl. 

– Hogyan jellemezné csapa-
tát?

– A lányokkal egyik sportágban
sem egyszerû, de a csapatomban
szereplõk nagyon lelkesek, szor-
galmasak, jó velük dolgozni. 

7Sport

– Zalaegerszegre
kerülve 1965-ben a
Vasút Sportegyesü-
letnél alakult meg a
súlyemelõ-szakosz-
tály – emlékezett a
kezdetekre Vörös
Zoltán. – Egészen
1973-ig mûködtünk
itt, utána kerültünk át
a ZTE-hez. 

Az évtizedek so-
rán rengeteg kiváló
eredményt értek el a
ZTE emelõi, elég
csak ifj. Tancsics
László olimpiai sze-
replését említeni. A
sportág már a nõk kö-
rében is honos, a
ZTE-ben ért el szép
sikereket világverse-
nyeken Molnár Mar-
tina is. A mai korosz-
tály egyik jeles ver-
senyzõje Szanati
Szabolcs, aki a mun-
ka mellett sportol, és
sajnos nem futhat be
már olyan sportpálya-
futást, amilyet tehet-
sége alapján érdemelt volna. A
szakosztálynál a Vörös Zoltán
mellett tevékenykedõ egy-két
megszállott már nem fiatal.

– Az ötvenéves szülinap kap-
csán elgondolkodom, hogy vajon
lesz-e újabb öt évtized – folytatta
Vörös Zoltán. – Roppant nehéz
manapság már a sportág anyagi

és szakmai hátterét elõteremteni.
Tisztában vagyunk zazzal, hogy
csak az utánpótlás-nevelésben
gondolkodhatunk. Ehhez járni kel-
lene az iskolákat, meggyõzni a
gyerekeket erre a szép erõs embe-
reket nevelõ sportág számára. Biz-
tatom is fiatalabb munkatársaimat.
Kevés sikerrel. Úgy látom, a

klasszikus toborzók már nem mû-
ködnek a mai világban. Meg kell
gyõzni a gyerekeket az iskolákban.
Erre az én energiám már kevés.
Bevallom, féltem a sportágat, 50
év kemény munka után nem sza-
badna, hogy létünk esetleg ve-
szélybe kerüljön. Azzal is tisztában
vagyok, hogy megalakulásunk óta

nagyot változott a vi-
lág, de azt is látom,
hogy a kellemes, erõs
külsõ ismét kezd di-
vatba jönni. Várjuk a
faitalok jelentkezését
a Városi Sportcsar-
nokban, szerdánként
16 órától.

A szakágvezetõ el-
mondja, hogy az idei
évben a Göcsej Kupa
keretében szeretnék
megünnepelni 50
éves szülinapjukat,
egy igazi minõségi
mezõny részvételé-
vel. A másik fontos
versenyük a Kiss Ró-
bert-emlékverseny
lesz, ezen a tornán az
utánpótlásé a fõsze-
rep. Mellette területi
minõsítõ versenyek
szerepelnek a prog-
ramban.

– Nagyon remény-
kedem, hogy a ver-
senyzõi létszámunkat
sikerül feljebb tor-
nászni – hangoztatta

Vörös Zoltán. – Bizakodom, hogy
mindenki, aki számára szimpati-
kus a súlyemelés, segít. Remé-
lem, hogy sportágunk még hosszú
távon megmarad, ehhez minden-
képpen tettre kész edzõk, sportve-
zetõk, társadalmi segítõk kellenek,
akik tovább éltetik a sportágat Za-
laegerszegen.

A SZAKÁGVEZETÕ FÉLELMEI
ÖTVENÉVES LESZ A SÚLYEMELÉS EGERSZEGEN

A ZTE súlyemelõi a lehetõségeihez mérten mindig jól szerepel-
tek a különbözõ hazai és nemzetközi versenyeken. Az országos
bajnokságról rendre éremmel tértek haza. Nemzetközi porondon
többször elhódították az Alpok–Adria Kupát is. Idén újabb szép
jubileumra készülnek, ötven éve eresztett gyökeret a súlyemelés
Egerszegen, amelynek megalapításában oroszlánrészt vállalt Vö-
rös Zoltán, a ZTE szakágvezetõje. A kiváló szakember még ma-
napság is igyekszik sokat tenni a sportágért.

– A várakozásnak megfelelõen
szerepelünk a bajnokságban – han-
goztatta Gáll Tamás, a csapat veze-
tõedzõje. – A hasonló vagy gyen-
gébb képességû csapatok ellen biz-
tosan nyertünk. Arattunk két bravú-
ros gyõzelmet a PEAC Pécs és a
Gyõr ellen. Nagy csatára késztettük
a másik pécsi csapatot, a Sopront
és a Diósgyõrt is. Cegléden
hosszabbításban kaptunk ki, fáj ez
a vereség, de a Pest megyei együt-
tes hasonló erõt képvisel, mint mi.
Ezt Egerszegen is tapasztaltuk.

– Az alapszakasz 6. helye
már biztosan megvan, ehhez
csak a papírforma-gyõzelmeket
kell hozni…

– Egyetértek a megállapítással.
Az elõttünk lévõ csapatok jobb
játékoskerettel rendelkeznek, mint
mi, és anyagilag is jobban állnak.
Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy ellenük már feltartott kézzel
lépünk pályára. Igyekszünk akár
még egy-két bravúrgyõzelmet el-
érni, de hangsúlyozni szeretném,
nem ez a realitás.

– A nagy csapatok ellen jól
játszik a ZTE. Mintha jobban fi-
gyelnének a lányok ott, ahol
nem kötelezõ a siker. A gyen-
gébbek ellen pedig mintha kicsit
lazítanának...

– Nekünk minden csapat ellen
maximálisan kell koncentrálnunk.
Egy biztos, az erõsebb csapatok
ellen az esélyesség terhe nem
nyomja a csapat vállát. A hasonló
képességû együttesek – Cegléd
és Szekszárd – már közvetlen ri-
válisainkról van szó, ebbõl a külsõ
szemlélõ számára az látszik, hogy
mintha másképp állnánk hozzá, de

nem így van. Valójában már na-
gyobb a tét számunkra.

– A szezon végén is elégedett
lenne a 6. hellyel?

– A jelen helyzetben látatlan-
ban aláírnám. Természetesen,
hogyha adódik lehetõség, hogy
elõbbre végezzünk, ezzel igyek-
szünk élni.

– A jó szereplés hatására már
keresik a ZTE játékosait. Mennyi
az esély a csapat egyben tartá-
sára a szezon végén?

– Még az alapszakaszból is sok
mérkõzés van hátra, nemhogy a
bajokságból. Nemrég kezdõdött el
a 2015-ös év. Korai lenne még
bármit is mondani, hogy ki megy,
ki marad. Elképzelhetõ, hogy
akad, aki tanulmányai miatt vált
klubot, a rutinosabb játékosok kö-
zül pedig lehetnek, akik abbahagy-
hatják az aktív játékot. Egy biztos,
az idei bajnokságban nagyon jó
szellemû játékoskerettel dolgoz-
tam együtt. A keretben vannak
amatõrök, profik, iskolába járók.

– Sok edzõ panaszkodik,
hogy nem tudják a gyakorolni az
5–5 elleni játékot. A ZTE-nél úgy
látszik, sikerült áthidalni a
problémát…

– Igyekeztem, nem a gondok-

kal foglalkozni, az eredmények
mutatják megoldottuk a problémát. 

– A csapat sikeréhez kellettek
jó egyéni teljesítmények, vagy
csapatsiker az eddigi szereplés.
Zele szerzõdtetése mindeneset-
re telitalálat.

– Õt azért hoztuk el Szekszárd-
ról, hogy eredményességünket
növeljük. Nagy erõssége a korosz-
tályos válogatott csapatnak. A töb-
biekre sem lehet panaszom, min-
den játékosom a jó átlag mellett
produkált egy-két kiváló mérkõ-
zést is. A fiatal Velkeyt említve,
például a Vasas ellen nyújtott jó
teljesítményt.

– A Magyar Kupában is évek
óta jól szerepelnek. Idén nem
lesz könnyû a négybe kerülni,
mivel a Gyõr lesz az ellenfél. Rá-
adásul házigazdája a Magyar
Kupa nyolcas döntõjének?

– Egy meccsen bármi megtör-
ténhet. Igyekszünk az elmúlt évek-
hez hasonlóan szerepelni a kupá-
ban.

A HATODIK HELYEN, VAGY ELÕBBRE?
NEM LÉPNEK FELTARTOTT KÉZZEL SENKI ELLEN PÁLYÁRA
Szinte biztosra vehetõ, hogy a klasszikus (labdás) csapatsport-

ágakban a ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapata lesz úgymond
„Egerszeg bajnoka”. Bár az alapszakaszból még több forduló van
hátra, a ZTE biztosan tartja 6. helyét a nagyok mögött. Ha valami
nagy galiba nem történik, innen várhatja a rájátszást.

BIRKÓZÓ-
SIKEREK

Szigetváron rendezték meg a
Zrínyi Kupa korosztályos sza-
badfogású nemzetközi birkózó-
versenyt.

A viadalon  fiatal csapattal állt
rajthoz  a Zalaegerszegi Birkózó
SE. Az egerszegi  gyerekek két
arany- és három bronzérmet sze-
reztek a nemzetközi tornán.

Eredmények: 2006–2007-ben
születettek. 20 kg: 1. Baranyai
Adolf, 3. Baranyai Richárd. 26 kg:
1. Cséri Csenger, 3. Pongrácz Nim-
ród. 29 kg: 3. Mészáros Ágoston.

A szervezõk a 19 megyei gyõz-
test és Budapest bajnokát négy
ötös csoportba sorsolták. Itt kör-
mérkõzéseket játszottak a csapa-
tok. Az elsõ két helyezett került a
nyolcas döntõbe. A zalai színeket
a Deák–Széchenyi Szakközépis-
kola csapata képviselte, amely a
csoportküzdelmekbõl még tovább-
jutott, a nyolcas döntõben azon-
ban kikapott Pécs csapatától, és
végül az 5. helyen zárt.

A döntõt Jászberény és Szé-

kesfehérvár együttese vívta. A
rendes játék idõ után 1-1-re állt a
két csapat csatája. Büntetõkkel
végül a jászságiak nyertek.

A nyolcas döntõ végeredmé-
nye: 1. Jászberény, 2. Székesfe-
hérvár, 3. Pécs, 4. Vác, 5. Zala-
egerszeg (Deák–Széchenyi), 6.

Debrecen, 7. Gyöngyös, 8. Kapos-
vár.                                               

Különdíjasok:
Legjobb kapus Hársfalvi And-

rás (Zalaegerszeg). Legjobb hazai
játékos Varga Márk (Zeg.). Gólki-
rály: Zsolnai Tibor (Vác). Legtech-
nikásabb játékos: Reitz Tamás
(Pécs). Különdíjat kapott még a
gyõztes csapat edzõje: Litkei Gá-
bor.

A ünnepélyes eredményhirde-
tés során a díjazottak a kupákat,

az érmeket Makovecz Tamástól,
Zalaegerszeg város kulturális,
oktatási, ifjúsági és sportbizottsá-
gának elnökétõl, Preisinger Sán-
dortól, a Zala Megyei Labdarúgó-
szövetség elnökétõl és Józsi
Györgytõl, a ZTE volt saját nevelé-
sû játékosától vették át.

JÁSZBERÉNYI SIKER A DIÁKOLIMPIÁN
A DEÁK–SZÉCHENYI AZ ÖTÖDIK

Zalaegerszegen rendezték meg futsalban a hatodik korcsoport-
ban a diákolimpia országos döntõjét.

ZTE ZÁÉV–Tatabánya SC 8:0 (3221-3008)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Ferencvárosi TC–ZTK FMVas 1:7 (3147-3483)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Budapest.

CMB Cargo UNI Gyõr–ZTE NKK
86-91 (24-23, 18-27, 22-23, 24-18)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Gyõr.
Soproni Sördögök–Zalakerámia ZTE KK

90-72 (23-15, 26-25, 28-15, 13-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.

EGY ÉREMNEK NAGYON ÖRÜLNÉNEK
A GÖCSEJ SK NÕI FUTSALCSAPATA AZ NB II-BEN

Szombaton ugyan Berettyóújfalun kikapott a Göcsej SK NB II-es
nõi futsalcsapata, s így jelenleg a 6. a tabellán, de mindössze há-
rom ponttal van lemaradva a második és harmadik helyezettõl.

Várják a fiatalokat.

A pécsiektõl kapott ki az egerszegi csapat.

Fotó: Pente Valéria



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. február 26., március 26.

Kék zsák: 2015. február 27. március 27.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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! 

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók

javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


