
Negyvenhét csapat méri
össze fõzõtudását szeptember
5-én, szombaton délelõtt a Kis-
faludy utcában. Ennyien jelent-
keztek ugyanis a Zalai Teríték
programsorozat vadpörköltfõzõ
versenyére.

– pet –

Szeptember 4–6. között kerül
megrendezésre a Zalaegerszegi
Vadpörkölt- és Borfesztivál Zalai
Teríték rendezvény, melynek rész-
leteirõl sajtótájékoztatón számolt
be a város dísztermében Balaicz
Zoltán polgármester és Tompa
Gábor programigazgató, a Kvár-
télyház Kft. ügyvezetõje.

A polgármester elmondta: idén
számos program megújult formá-
ban várta illetve várja a közönsé-
get a város rendezett tanácsúvá
válásának 130. évfordulója alkal-
mából. Ilyen az õszi rendezvény
is, mely 2008-tól Belvárosi Szüret
elnevezéssel indult, azonban a
szervezõk szükségét érezték némi
változtatásnak. A városvezetés a
szervezõ Kvártélyház Kft.-vel
együtt úgy látta, hogy mivel szinte
minden városban van szüreti mu-
latság, valamilyen gasztronómiai
attrakcióval egyedivé kell tenni a

zalaegerszegi programot. Zala er-
dõkben és vadakban gazdag vi-
dék, ezért úgy gondolták, hogy a

jövõben erre helyezik a hangsúlyt.
Annál is inkább, mert az ország-
ban nincs más olyan fesztivál, ami

a vadpörköltre és a vadételekre
specializálta volna magát.

A polgármester úgy látja, hogy

a következõ évek feladata az lesz,
hogy a megújult õszi rendezvény
beépüljön a köztudatba, és orszá-
gos hírnevet, rangot szerezzen
magának a fesztiválok sorában.

Tompa Gábor a péntektõl va-
sárnapig tartó programokkal kap-
csolatban úgy tájékoztatott: ismét
benépesül a zalaegerszegi bel-
város. A Széchenyi téren felállí-
tásra kerül a nagyszínpad, a Dísz

téren pedig a fesztiválsátor. A
Kossuth utcán harminc borász és
húsz egyéb kiállító várja a közön-
séget. A Kisfaludy utcában pedig
szombaton reggel kilenc órától
kezdik fõzni a csapatok a
vadpörköltet. Ezt a verseny vé-
gén, jutányos áron (500 fo-
rint/adag) meg is vásárolhatja a
fesztivál közönsége.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

– A. L. –

Glattfelder Béla, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium gazdaság-
szabályozásért felelõs államtitkára
az elmúlt szerdai gyáravatón az
osztrák-magyar gazdasági együtt-
mûködés újabb sikeres állomásá-
nak nevezte a beruházást, ami
nemcsak a munkavállalóknak és a

Zalaegerszegen élõknek, hanem
az egész ország számára is fon-
tos. Mint mondta, az osztrák vállal-
kozás jelenlétével további lehetõ-
ségeket biztosít a magyar beszál-
lítóknak, s miután 98 százalékban
exportra termel, hozzájárul a ma-
gyar gazdaság versenyképessé-
gének növeléséhez. 

Glattfelder Béla úgy vélekedett,

Zalaegerszeg vezetése az ország-
ban „mintaadó módon” támogatja
az új munkahelyek létrejöttét. A
zalai megyeszékhelynek ehhez ki-
emelkedõ adottságai is vannak,
sokan beszélnek németül, és töb-
bek között komoly hagyományai
vannak a bútorgyártásnak is.

Balaicz Zoltán polgármester
beszédében méltatta, hogy a fej-
lesztéssel tovább erõsödnek az
osztrák és magyar gazdasági kap-
csolatok, és e tekintetben Zala-
egerszeg nyitott az Ausztriából ér-
kezõ befektetésekre.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MINTAADÓ MUNKAHELYTEREMTÉS
ÁTADTÁK AZ ADA MATRACGYÁRTÓ ÜZEMÉT ZALAEGERSZEGEN

Elkészült Zalaegerszeg déli iparterületén az ADA bútoripari
cégcsoport új, nyolcezer négyzetméteres matracgyártó üzeme.
Az osztrák családi vállalkozás 1,35 milliárd forintból valósította
meg a beruházást, melynek eredményeként 118 új munkahelyet
teremtett a zalai megyeszékhelyen.

HÉTVÉGÉN ISMÉT FESZTIVÁL
VADPÖRKÖLT, BOR ÉS KONCERTEK A BELVÁROSBAN

Fotó: – AL –



A játszótéren is véget ért a
vakáció, legalábbis az a prog-
ramsorozat, melyet a ZVMKK
munkatarásai szerveztek a Bó-
bita játszótérre látogatóknak. A
zárást értékes nyeremények át-
adásával tették emlékezetessé.

b. k.

Július 1. és augusztus 26. között
öt alkalommal szerveztek kézmû-
ves-foglalkozásokkal és ügyességi
játékokkal tarkított programot a
ZVMKK munkatársai az intézmény
szomszédságában lévõ Bóbitán. A
„törzsvendégek” között, azaz, akik
legalább négy alkalommal részt
vettek a programsorozaton, három
kerékpár került kisorsolásra.

– Tavaly is volt hasonló jellegû
programsorozat, de azt a város
különbözõ játszóterein szerveztük.
Az idén maradtunk végig a Bóbita
játszótéren – mondta Léder Anita
népmûvelõ. 

– Vannak-e visszatérõ vendé-
gek?

– Igen, sõt olyan is van, aki már
évek óta visszajár. Van, akit a
nagymama hoz, így még külföldi
gyerekekkel is találkoztunk a va-
kációs rendezvényeken. 

– Mi volt a tematika? 
– Mindig valamilyen kézmûves-

foglalkozás –
most éppen tex-
tilgólya-készítés
– és különbözõ
n e h é z s é g û
ügyességi fel-
adatok, hogy
minden korosz-
tály részt tudjon
venni.

Az utóbbi fel-
tételre ügyeltek
az ajándéksor-
solásnál is, hi-
szen korcso-
portok szerint
lehetett nyerni

kismotort, illetve bicikliket. Min-
denki jól járt, aki részt vett a vaká-
ción, akár a tomboló kánikula elle-
nére is. Az intézet saját erejébõl
felajánlott nyereményeket pedig
Balázs Bianka, Ódor Zénó és Mó-
ricz Tamás vitték el. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A bevétel jótékony célokra

megy, hiszen fogyatékkal élõ spor-
tolók támogatására szánja az
összeget a város.

A fesztivál a Zalaerdõ Zrt.-vel
és a Vadászkamarával közösen
kerül megrendezésre, ezért szep-
tember 4-én egy vadászati konfe-
renciával kezdõdik a háromnapos
esemény, majd sor kerül a hagyo-
mányos erdészeti és lovagrendi
felvonulásra is a belvárosban.

A programigazgató az esti kon-
certek közül kiemelte Hobo péntek

esti koncertjét. Földes László
együttese a Vadászat címû anyag-
gal áll színpadra. Pénteken fellép
még Odett, valamint a Bazooka, a
Shabby Blues Band és a Hard
Chords is. Szombaton a Wellhello,
a Carbonfools és Hot Jazz Band
lesz a fõ attrakció, vasárnap pedig
az Ocho Macho és az Irie Maffia is
színpadra áll. A fesztiválhoz há-
rom belvárosi étterem (Terra
Incognita, Arany Bárány, Piccolo)
is csatlakozott, ahol a programso-
rozat idején különleges vadétele-
ket fogyaszthatnak a betérõk.

HÉTVÉGÉN ISMÉT FESZTIVÁL
VADPÖRKÖLT, BOR ÉS KONCERTEK A BELVÁROSBAN

– B. K. –

A közoktatás bármely szintjérõl
várták azt a 30 jelentkezõt, akik a
hatmodulos szakmai program ré-
szesei lehettek. A fõ téma az úgy-
nevezett „Z” generáció nevelését
érintõ problémák, illetve magának
a korosztálynak (1995 és 2010 kö-
zött születettek), a leginkább digi-
tális bennszülöttként jellemzett
korcsoportnak a tágabb megköze-
lítése. 

– Most érnek a felsõoktatásba
a „Z” generáció tagjai, aktuális ez-
zel a kérdéssel foglalkozni, együtt-
gondolkodni a közoktatás többi
tagjával – mondta dr. Jármai Er-
zsébet fõiskolai docens, osztály-
vezetõ. – Bár sok tanulmány ké-
szült errõl a korosztályról, valódi
tudományos megfigyelés nem, és
egyfajta spekulatív kategorizálás
is kialakult velük kapcsolatban.
Egy szempont erõsítése pedig el-
lentmond a reformpedagógiának,
az egyénre szabott hozzáállásnak.
Ellentmondások vannak az alap-
ján, hogy be lehet-e általánosítani
egy generációt például a digitális

eszközhasználat alapján. Hiszen a
korcsoporton belül is vannak eb-
ben eltérések, illetve, idõsebbek-
nél is kialakulhatnak hasonló jel-
lemzõk például a gyakori internet-
használat miatt. Az is probléma,
hogy nem veszik figyelembe a
szociális, földrajzi különbözõsége-
ket, illetve nincs kontrollcsoport
sem. Nem tagadni kell a korosz-
tály jellemzõit, hanem óvatosan
bánni azzal. 

– Mik a legfõbb jellemzõk
mégis, amire a pedagógusok-
nak készülni kell?

– A digitális bennszülöttség,
rendszeres internethasználat,
gyors információfeldolgozás,
igény a gyors ingerekre, türelmet-
lenség, fõként vizuális gondolko-
dásmód. Már a mûhelybeszélgeté-
sek során is sok probléma felszín-
re jött. Hasznos lehet az ezzel
kapcsolatos véleményeket ütköz-
tetni. Jó lenne elébe menni a vál-
tozásoknak, nem utólag fejleszteni
a kollégákat. Új módszertanra len-
ne szükség. Bár tudjuk, mit kellene
tennünk, gyakran a problémáinkat
ismételgetjük – mondta a docens.

– Mindenkinek a saját szakmai
portáján kellene söpörgetni. Át-
gondolni, hogy szakmát vagy hiva-
tást választott-e ezzel a pályával,
hogy mennyire igyekszik lépést
tartani a változásokkal, a szakmai
fejlõdéssel, a kutatási eredmények
megismerésével és ezek beépíté-
sével a munkájába.

– A fõiskola profiljából kevés-
bé várnánk a pedagógiai refor-
mok hirdetését. Mit tehetnek
Önök, amikor az ideérkezõ hall-
gatók már sok éve az oktatási
rendszerben vannak?

– Mindegy, hol kezdõdik a meg-
újulási szándék, csak már lépjünk
ki az állóvízbõl. Szeretnénk a fi-
gyelmet felhívni erre a problémá-
ra, magára a gondolkodásra, a
nyitottságra, ennek megfelelõ új
módszerekre, ha lehet, minél több
kreativitásra. Egyelõre csak mû-
hely szintén, de célunk, hogy
mindez elismert továbbképzés is
legyen. A gyerekek, a diákok élet-
koruk miatt rugalmasabbak, gyor-
sabban alkalmazkodnak a kihívá-
sokhoz. A kérdés tehát az, hogy a
pedagógusok képesek-e felzár-
kózni a környezet diktálta gyor-
sabb ütemhez. Ma már nem az in-
formáció átadás a legfontosabb
momentum, hiszen ahhoz hozzá-
férnek a fiatalok, hanem a hiteles
források megtalálása, az adatok
rendszerezésében és feldolgozá-
sában segítségnyújtás.

A pedagógiai megújulás reményében hívták szakmai mûhe-
lyekkel és szórakoztató programokkal gazdagított háromnapos
nyári egyetemre az oktatás bármely területén dolgozó kollégákat
a Budapesti Gazdasági Fõiskolára. A duális képzés keretében
zajló bentlakásos program pályázati támogatással valósult meg,
ezért teljes egészében költségmentes volt a résztvevõknek. A ní-
vós rendezvényt októberben megismétlik.

NYÁRI EGYETEM A „Z” GENERÁCIÓRÓL

VÉGET ÉRT A JÁTSZÓTÉRI VAKÁCIÓ
TÖRZSVENDÉGEK A BÓBITÁN

– B. K. –

A díjat a Népmûvészeti Egye-
sületek Szövetsége hozta létre.
Az egyesület kiemelt programja a
Mesterségek Ünnepe, melyet im-
már 29. alkalommal rendeztek
meg a Budai Vár területén. A te-
matika évente változik, idén a
pásztormûvészet, azaz a pászto-
rok által készített és használt tár-
gyak bemutatása volt a feladat,
ismertette Skrabut Éva és Nagy
Béla, a Zala Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület elnöke és alelnö-
ke.

– Alapító megyéje vagyunk a
Mesterségek Ünnepének, egy év
kivételével a kezdetektõl ott va-
gyunk. Közben ez a program je-
lentõen kinõtte magát, a résztvevõ
tagszervezetek száma is nõtt, je-
lenleg 57. Nemcsak Magyaror-
szág, hanem egész Európa legna-
gyobb kézmûvesünnepe ez –

mondta Skrabut Éva, aki egyben a
NESZ egyik alelnöke is, s mutatott
rá az elismerés súlyára is. – Békés
és Zala megye áldoz erre a fel-
adatra a legtöbb idõt és energiát,
megérdemeltnek érzem a díjat. Is-
merem a mestereink munkáját,
nagy létszámú szervezet vagyunk,
nagy területen, az lenne a baj, ha
mindezt nem tudnánk tartalommal
megtölteni – utalt arra, bíztak a si-
kerben. – A résztvevõknek a saját
mûfajukban ez egy továbbképzést
jelent, hiszen utána kell járni a té-
mának. Az idei feladatot a komple-
xitása miatt nagyon jónak érzem,
sokat készültünk, komoly munka
van az elismerés mögött.

– 28 mesterrel, mûhelykomple-
xummal készültünk, a pásztormû-
vészet minden ágát felmutattuk. A
békésiek inkább egy-egy részlet-
ben mélyültek el jobban – tette
hozzá Nagy Béla. – Bõr-, fa-,
csont-, szaru-, fémmegmunkálás-

sal valamint viselettel és szûrhím-
zéssel mutatkoztunk meg. Teljes
munkafolyamatokat, teljes öltöze-
tet vonultattunk fel. Az ilyen több
mûfajos megmutatkozás mindig
bonyolultabb, több ember munká-
ját kell összehangolni, hogy az
egész legyen. 

– Megjelentek-e még a táj-
egységek a pásztormûvészet-
ben?

– Bár a mesterek több tájegy-
ség jellegzetességeit ismerik, ahol
lehetett zalait mutattunk be. A va-
lóságban ma már nagyon szûk a
pásztorok rétege. A tarisznyában
vannak helyi jellegzetességek,
vagy amit még ma is használnak
és tájegységenként különbözõ, az
a karikásostor és a juhászkampó.
Az elõbbirõl tudni kell, hogy nem
ütik meg vele az állatot, hanem a
hagjával terelnek. 

– Valódi pásztorok is jelen
voltak? Mondtak véleményt?

– A Mesterségek Ünnepén, egy
évben egyszer az egész szakma
találkozik egymással. A mesterek
mellett, a gyûjtõk, az érdeklõdõ lai-
kusok és az érintettek vannak je-
len. Igen, voltak pásztorok, mond-
ták is, honnét jöttek. Ki is próbálták
a juhászkampót, hogy mûködik-e?
Mert itt nem díszeket gyártunk, ha-
nem valódi feladatot ellátó díszes
tárgyakat. Ez nem olyan mintha,
hanem ez az – mondta büszkén
Nagy Béla.

AZ ÉV MÛHELYE
ELISMERÉS A NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLETNEK

A Budapesten megrendezett Mesterségek Ünnepe kézmûves-
fesztiválon a Békés megyeiekkel megosztva nyerte „Az év mûhe-
lye” elismerést a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület nagy mû-
hely kategóriában. 

Elkerítette a tulajdonos a Balaton Szálló leromlott állagú lépcsõsorát – kereste meg a hírrel a
Városesztétikai Társaság (VÁRTÁR) ügyvivõje, Boda László szerkesztõségünket.

Mint arról már többször beszámoltunk, a civil szervezet évek óta azon fáradozik, hogy a vá-
ros üresen hagyott épületei és elhanyagolt közterei rendezettebb, esztétikusabb formát öltse-
nek. Korábban több ingatlantulajdonossal is felvették a kapcsolatot. A városvédõk 2013. év vé-
gén egy önkéntes seprési akció keretében megtisztították a Balaton Szálló szóban forgó lépcsõ-
sorát. Eltakarították a szemetet, a faleveleket és a szétrepedezõ lépcsõfokokból származó tör-
melékeket.

Az épület azóta is üresen áll, állapota egyre romlik. A tulajdonos állagmegóvást nem végzett
az ingatlanon (így a lépcsõsoron sem), valószínûleg baleset-megelõzõ szándékkal kerítették el
a veszélyessé vált feljárót.



– Vadas Zsuzsa –

Mint köztudott, a város közgyû-
lése 2015. július 1-tõl bevezette az
építményadót. A bevallási kötele-
zettségnek augusztus 15-ig kellett
eleget tenni.

– Az elmúlt hónapokban több
fórumon is szó volt az épít-
ményadóval kapcsolatos kérdé-
sekrõl. Feltûnt, hogy inkább a
kis- és középvállalkozások kép-
viselõi fogalmazták meg észre-
vételeiket.

– Ez így igaz. A nagyobb vállal-
kozások, cégek más városokban
is rendelkeznek telephellyel vagy
székhellyel, így õk már évek óta fi-
zetnek ott építményadót, ismerik,
tudják az adóval kapcsolatos eljá-
rási szabályokat, magát az adót.
Tapasztalataink szerint a legtöbb
kérdés azzal kapcsolatban merült
fel, hogy kell-e akkor is építmény-
adó-bevallást tenni, ha egy vállal-
kozás (társas vagy egyéni) ma-
gántulajdonban lévõ lakásba van
bejelentve. Minden tíz kérdésbõl
hét erre vonatkozott – fogalmazott
az osztályvezetõ és hozzátette: –
önmagában az a tény, hogy egy
vállalkozás be van jelentve egy
magánlakásba, nem keletkeztet
adóbevallási kötelezettséget. Ki-
véve három esetet.

– Melyek ezek?
– Például akkor, amikor a vállal-

kozás ténylegesen átalakít egy he-
lyiséget – szobát  – irodává, ahol
több számítógépes munkahely
van, tárgyalóasztal, fax, fénymá-
soló, nyomtató... akkor ezután
adót kell fizetni, mert egyértel-
mûen vállalkozásra használják a
helyiséget. Akkor is kell adót fizet-
ni, ha a lakás egy része után a vál-
lalkozás költséget számol el, pél-
dául elszámolja az energiaszámlá-
jának vagy vízdíjának bizonyos
hányadát a vállalkozás költségei

között. Ezzel elismeri, hogy a laká-
sát vállalkozási célra használja. A
harmadik esetben, adófizetési kö-
telezettség akkor van, amikor a
székhelyként bejelentett gazdasá-
gi társaság vagy egyéni vállalko-
zás bérleti díjat fizet a lakás, vagy
annak egy része után a tulajdo-
nosnak. Ha a felsorolt három eset
egyike sem áll fenn, nem kell be-
vallást tenni.

– Kinek kell hivatalosan be-
vallást tenni? Ez a kérdés is
többször elhangzott.

– Egyértelmûen a tulajdonos-
nak. Nem a bérlõnek, nem a hasz-
nálónak. Annak, aki az ingatlan-
nyilvántartásba be van jegyezve
tulajdonosnak. Minden tulajdonos-
nak a tulajdoni hányada arányá-
ban kell külön-külön bevallást ten-
ni. Elõfordulhat, hogy egy ingatlan-
nak akár tíz tulajdonosa is van,
ilyenkor õk megállapodhatnak,
hogy csak egyikük tesz bevallást,
a többiek pedig elszámolnak vele.
A jogszabály ilyen módon lehetõvé
teszi az adminisztráció csökkenté-
sét. 

– Az üresen álló nagyobb (ru-
hagyár, Balaton Szálló) és ki-
sebb mûhelyek, csarnokok után
is kell építményadót fizetni?

– Igen. Az a tény, hogy üres az
épület, az adókötelezettséget nem
érinti, az adókötelezettség fennáll.
Törvénybe ütközõ lett volna, ha az
önkormányzat olyan rendeletet al-
kot, mely szerint üresen álló épüle-
tek után nem kell adót fizetni.
Hangsúlyozni szeretném, ezt a le-
hetõséget nem az önkormányzat
rendelete, hanem a helyi adókról
szóló törvény zárja ki.

– Mit tud tenni a tulajdonos,
aki évek óta üresen álló ingat-
lannal rendelkezik?

– Bérbe adhatja vagy eladja,
esetleg lebontja. Szerintem az
építményadó megmozgathatja az

ingatlanpiacot – mondja Béres
László.

– Mi a helyzet azokkal az üres
épületekkel, melyek városi tulaj-
donban vannak?

– Az önkormányzatok – és az
egyházak – nem alanyai a helyi
adónak, így az építményadónak
sem. 

– Mit jelent az építményadó
esetében a nullaszázalékos
adó? Milyen kedvezményt?

– Az újonnan épült vagy vásá-
rolt építmény után két évig nem
kell adót fizetni, mert ebben az
idõszakban az adó mértéke 0 Ft.
Ez nem vonatkozik azokra a vá-
sárlásokra, építkezésekre, melyek
a jogszabály hatálybalépését
megelõzõen történtek. Például, ha
valaki május 30-ra felépített egy
üzemet, arra a használatbavételi
engedélyt június 30-ig megkapta,
neki bevallást kell tenni és adót fi-
zetni. Nem vonatkozik rá a ked-
vezmény. Ha mindez július 2-án
történik, kedvezményt élvez az
adózó. Ezt a vállalkozók nehezen
értik meg. De arról van szó, hogy
nem lehet olyan rendeletet alkotni,
amely a hatályba lépése elõtti ese-
ményekre vonatkozóan adókötele-
zettséget állapít meg, még ha az 0

Ft, akkor sem. Viszont úgy gondo-
lom, a két év adókedvezmény, je-
lentõs könnyítés. 

Amikor nyilvánvalóvá vált az
építményadó bevezetése és meg-
született az önkormányzati rende-
let, sok telefont kaptunk, többen
megkerestek bennünket. Jók a ta-
pasztalataim – magyarázza Béres
László – korrekt módon érdeklõd-
tek az emberek. Viták nyilván vol-
tak, de az egyeztetések is korrek-
tül zajlottak. Semmilyen veszeke-
dés vagy incidens nem történt az
adózók és az adóosztály között.

Az osztályvezetõ megjegyezte
még: amennyiben az ingatlanok-
ban változás történik – eladnak,
vesznek, átépítenek, bontanak –
azt a következõ év január 1. és 15.
között be kell jelenteni az adóosz-
tályon. Ekkor újabb határozat szü-
letik 30 napon belül. Ha egy 100
négyzetméteres épülethez például
hozzá építenek 10 négyzetmétert,
azt is jelezni kell az adókedvez-
mény miatt, és ha valaki a 100
négyzetméteres ingatlanából 50
négyzetmétert elbont, azt is, mert
ennek megfelelõen változtatják a
határozatot, vagyis ez utóbbi eset-
ben nyilván felére csökken az épít-
ményadó.

3Aktuális

– Antal Lívia –

– A szakképzõ intézményeket
mind mûködtetés, mind fenntartás
tekintetében átvette a nemzetgaz-
dasági tárca, ami egyben két szak-
képzõ centrum létrehozását is ma-
gával hozta a megyében, mégpe-
dig Zalaegerszeg és Nagykanizsa
központtal. Az átszervezés révén
csak az általános iskolák és a gim-
náziumok maradtak a KLIK-nél.
Mindez a tanulói létszám csökke-
nésével járt, a zalaegerszegi tan-
kerületben a közel húszezres lét-
szám a felére a csökkent. Ha már
a számokról beszélünk, idén
õsszel 800 kisgyermek kezdi meg
általános iskolai tanulmányait, kö-
zülük mintegy 500-an a megye-
székhelyen. 

– Milyen feladatokkal telt el a
nyár?

– Nyáron minden lehetséges

karbantartási munkát elvégeztünk,
hogy a technikai feltételek adottak
legyenek a tanévkezdésre. Július
végéig a pedagógusok beadhatták
pályázataikat az új álláshelyekre,
a kinevezések most vannak folya-
matban. Emellett az érettségi és a
szakmai vizsgáztatási díjak kifize-
tésére is odafigyeltünk, a pedagó-
gusok 95 százaléka már megkap-
ta az ezért járó összeget. A tanév-
kezdést értekezletek elõzték meg,
amellett, hogy az elmúlt héten pót-
vizsgáztattak is a kollégák. Az új
tanévben tankerületünk egyes fel-
adatokat átvesz az iskoláktól,
hogy gördülékenyebb legyen a
mûködés. 

– A szülõket leginkább érdek-
lõ kérdés: odaérnek-e idõben a
tankönyvek az iskolákba, vagy
sem?

– A Könyvtárellátó (KELLO)
már augusztus elején megkezdte

a tankönyvek összeállítását, így a
tankönyvek már megérkeztek tan-
kerületünk valamennyi intézmé-
nyébe. A szülõk a tanévnyitást kö-
vetõen kapják kézhez a tankönyv-
csomagokat, amit annak átvétele
után három módon fizethetnek ki
szeptember 16-ig. Tehát banki át-
utalással, tanévkezdési utal-
vánnyal, valamint a hagyományos
sárgacsekkel, ami a tapasztalatok
alapján a legnépszerûbb fizetési
mód. A tanévkezdési utalványokat

a Kello-pontokban tudják beváltani
a szülõk, Zalaegerszegen az Isko-
la köz 6–8. szám alatt.

– Kiknek jár ingyenesen a
tankönyv?

– A kormány döntése szerint a
tanulók felmenõ rendszerben kap-
hatják meg ingyen a tankönyveket.
Ez azt jelenti, hogy idén alanyi jo-
gon már a harmadikos általános
iskolások is térítésmentesen jut-
hatnak hozzá az elsõsök és a má-
sodikosok mellett. A többi évfolya-
mon a szociálisan rászorulók, a
nagycsaládosok, a tartósan beteg
tanulók kaphatják meg ingyen a
tankönyveket. Rajtuk kívül az 5.,
7. és 9. évfolyamon az Oktatásku-
tató és Fejlesztõ Intézet által kifej-
lesztett, digitális tartalmakkal ki-
egészített földrajzi és történelem-
atlaszokért sem kell fizetniük a
diákoknak. A tavalyi évhez képest
idén egyébiránt csökkentek a tan-
könyvárak, mely bizonyára jó hír a
kedvezményben nem részesülõ
szülõk számára. 

– A KLIK-nek milyen pályáza-
ti lehetõségei vannak iskolakor-
szerûsítésekre? 

– Nemrég adtunk be egy pályá-
zatot. Ha kedvezõ döntés születik,
Zalalövõ, Bak és Muraszemenye
általános iskolájában valósulhat
meg energetikai felújítás. Az ön-
kormányzatok maguk is pályáz-
hatnak. Zalaegerszegen például
egy nyertes KEOP-projektnek kö-
szönhetõn az Ady-iskolában és a
Kölcsey-gimnáziumban kerülhet
sor külsõ hõszigetelésre, a nyílás-
zárók cseréje. 

ÖTSZÁZ ELSÕS A MEGYESZÉKHELYEN
A TANÉVKEZDÉSRÕL – KAJÁRI ATTILA TANKERÜLETI IGAZGATÓVAL

Minden készen áll a tanévkezdésre a zalaegerszegi tankerület
29 intézményében – nyilatkozta lapunknak Kajári Attila, a tanke-
rület július 1-jétõl kinevezett igazgatója. A 2015/16-os tanév mind-
azonáltal azzal a változással indul, hogy július elsejével a szak-
képzõ iskolák kikerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) hatáskörébõl, fenntartásukat átvette a Nemzetgazda-
sági Minisztérium.

Kajári Attila

MIKOR KELL ADÓT FIZETNI, ÉS KINEK JÁR KEDVEZMÉNY?
AZ ÉPÍTMÉNYADÓVAL KAPCSOLATOS LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEKRÕL
Közel 10 ezer bevallási csomagot küldött ki az önkormányzat

adóosztálya az iparûzési adóra bejelentkezett, adószámmal ren-
delkezõ vállalkozásoknak. Eddig több mint négyezer adóbevallás
érkezett vissza, melynek a feldolgozása folyamatosan történik –
tájékoztatta lapunkat Béres László. Az adóosztály vezetõjével az
építményadóval kapcsolatos leggyakrabban felmerülõ kérdések-
rõl beszélgettünk. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hangsúlyozta, az ADA beruhá-

zása az utóbbi idõszak legna-
gyobb ipari fejlesztése, melyhez
az önkormányzat minden tõle tel-
hetõ erkölcsi és anyagi támogatást
igyekezett megadni. Kitért a vállal-
kozásokat segítõ és munkahelye-
ket teremtõ intézkedéseikre, a töb-
bi között megemlítve a „Vállalkozói
Alapot”. A város saját költségveté-
sébõl cégeknek nyújt segítséget
közmûvek, útcsatlakozások, ke-
rékpárutak, parkolók, járdák, busz-
megállók, gyalogátkelõhelyek épí-

téséhez, hogy a dolgozók
könnyebben tudjanak eljutni mun-
kahelyükre. Mint mondta, az ADA
beruházását is ilyen támogatással
segítették. Talán ennek is köszön-
hetõ, hogy az osztrák céggel már
újabb beruházási ütemek lehetõ-
ségérõl is tárgyalnak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ kiemelte, hogy a regisztrált
munkanélküliek száma egy év
alatt kétezer fõrõl 1300-ra csök-
kent a városban, ami az ADA-hoz

hasonló vállalkozásoknak köszön-
hetõ. A mintegy 60 ezres Zala-
egerszegen jelenleg alig 4 száza-
lék a munkanélküliség, a kormány-
zat elképzelése szerint itt is a tel-
jes foglalkoztatottság elérése a
cél.

A gyáravatón beszédet mon-
dott továbbá Erika Teoman
Brenner. Ausztria magyarországi
kereskedelmi attaséja jelezte, az
ADA, mint az egyik legjelentõsebb
munkaadó Magyarországon, fele-
lõsséggel és hosszú távon gondol-
kodik itteni jelenlétérõl. 

Köck Michael, az ADA ügyve-
zetõje a 19. és 20. század forduló-
ján alapított cég magyarországi
történetérõl elmondta, 1992-ben
Körmenden épült fel az elsõ bútor-
gyáruk, majd 2002-ben Nován fej-
lesztettek fel egy varrodát, 2004-
ben pedig a romániai Nagyszalon-
tán nyitottak új üzemet. A zala-
egerszegi gyár (a „Nova II.”) a cég-
csoport harmadik magyarországi
üzemeként épülhetett fel 2015-
ben. 

MINTAADÓ MUNKAHELYTEREMTÉS

A közvilágítás energiatakaré-
kos átalakításának projektjeit
még 2013-ban nyújtotta be Zala-
egerszeg önkormányzata. A
megvalósult beruházásról sajtó-
tájékoztató keretében számolt be
Doszpoth Attila és Sájer Gábor
(Elios Zrt. vezérigazgatója)  pro-
jektmenedzserek. Mint elhang-
zott, a projektek eredményeként
mintegy 55 millió forint éves
megtakarítás érhetõ el a jelenlegi

villamosenergia-árakat figyelem-
be véve. Zalaegerszeg közterü-
leteinek megvilágítása 1,2 millió
kilowattóra teljesítménnyel igé-
nyel kevesebbet. A LED fényfor-
rások a hagyományoshoz képest
sokkal hosszabb élettartamúak,
ez is a gazdaságosságukat nö-
veli. A projekt összköltségvetése
több mint egymilliárd egyszázmil-
lió forint, mely 85 százalékban
társfinanszírozott. 

ENERGIATAKARÉKOS
A KÖZVILÁGÍTÁS ÁTALAKÍTÁSA EGERSZEGEN

A város közvilágítási rendszerének több mint 80 százaléka
energiatakarékos izzókkal mûködik 2015. július 2-tõl. A beépí-
tett lámpatestek közel 85 százaléka  LED-es korszerûsítéssel
érintett, a villamosenergia-fogyasztás megtakarítása eléri az
55 százalékot.

Glattfelder Béla Vigh László

Balaicz Zoltán Köck Michael



4 Kitekintõ

– Antal Lívia –

– Mindenféle színben pompázó
gyümölcsök, zöldségek érnek
ilyenkor, gondoljunk csak a para-
dicsomra, a paprikára, a céklára,
a sütõtökre vagy a káposztafélék-
re. A bennük található bioflavo-
noid anyagok fontos szerepet töl-
tenek be a szív- és érrendszer, il-
letve a szem egészségének meg-
õrzésében, de segítenek a daga-
natok megelõzésében is. A sütõ-
tök béta-karotinja az egészséges
látáshoz nélkülözhetetlen, a cék-
la, a lilakáposzta lila színanyaga
pedig rendkívül erõs antioxidáns.
Reszelt cékla, reszelt almával és
egy kis mézzel igazán finom cse-
mege. Ezért mondjuk azt, hogy
színesen kell táplálkozni, és erre
az õsz kiválóan alkalmas. Ilyen-
kor érik be a dió, mely igencsak
bõvelkedik omega–3 zsírsavak-
ban. Védi a szív- és érrendszert,
óv a daganatoktól, segít a megfe-
lelõ koleszterinszint elérésében.
Káliumban és magnéziumban is
gazdag, csakúgy, mint a mandula,
érdemes belõlük naponta fél ma-
rékkal fogyasztani. 

– Még egy ideig élvezhetjük a
lecsószezont is…

– Igen, akár a lecsófesztiválo-
kon is. Amíg a paradicsomnak,
paprikának szezonja van, addig a
lecsó egy kiváló, változatosan el-
készíthetõ étel. Az epebántalmak-
kal küszködõk a paradicsom héját
ne felejtsék el eltávolítani, továbbá

ne párolják olajon a vöröshagy-
mát, hanem csak fõzzék bele. A
paprikán, paradicsomom kívül

minden más is érik, soha jobbkor,
azaz most: fogyasszunk minél
több idényzöldséget és -gyümöl-
csöt!

– Az õsz a szõlõ fõszezonja…
– A szõlõt magas cukortartalma

miatt mértékkel ajánljuk a cukor-
betegeknek. Az egészséges em-
berek bátrabban fogyaszthatnak
belõle, de ne essenek túlzásba. A
szõlõ vitaminokban és ásványi
anyagokban egyaránt gazdag,
magas víztartalmának köszönhe-
tõen jól csillapítja a szomjat és az
éhséget is. Mindebbõl adódóan

kedvezõ hatással bír egészsé-
günkre. A gyümölcsnek többek kö-
zött vérnyomáscsökkentõ tulaj-
donsága is van, káliumtartalma
pedig hozzájárul a szív egészsé-
gének fenntartásához.

– Nyersen vagy inkább fõzve
fogyasszuk a zöldségeket?

– Leginkább nyersen és fris-
sen, de érdemes párolva is, mert
ezzel többek között a már említett
jótékony hatású színanyagok fel-
szívódását segítjük. A növényi
olajok közül szívesen ajánlom a
lenmagolajat, a tökmagolajat
vagy a szõlõmagolajat a bennük
található esszenciális zsírsavak,
ásványi anyagok és vitaminok
miatt. A lenmagolaj hatékony szer
a hörghurut kezelésére, a tök-
magolaj a prosztatabántalmak el-
len véd, a szõlõmagolajat pedig
természetes csodaszerként tart-
hatjuk számon. 

– Az õsz egyben a befõzések
idõszaka is.

– Érdemes nekiveselkedni a
munkának, mert nagyon sok fi-
nomságot raktározhatunk el ma-
gunknak télire. A lekvárok befõzé-

sénél ügyeljünk a cukor mennyisé-
gére, a netes oldalakon számtalan
példát találhatunk a cukormentes
eltevésre. Tényleg csak a fantázia
szabhat határt, annyiféle savanyú-
ságot készíthetünk ilyenkor, melyek
a téli hónapokban, különösen a hú-
sos ételek fogyasztásakor emész-
tésünket segíthetik. Beszéljünk né-
hány szót a köretekrõl is. Idõnként
feledkezzünk meg a rizs, krumpli és
tészta szentháromságáról, kínáljuk
ételeinket inkább árpával, kusz-
kusszal, kölessel vagy barnarizzsel
– javasolta Monori Krisztina.

MOST SZÍNEKBEN AZ EGÉSZSÉG
VÁLOGASSUNK SZÍNPOMPÁS ZÖLDSÉGEINKBÕL, GYÜMÖLCSEINKBÕL!

A nyár, nemkülönben az õsz a leggazdagabb idõszak a zöldsé-
gek és gyümölcsök hihetetlen bõségének tekintetében, így min-
den adott arra, hogy télire feltöltsük tápanyagraktárainkat – véle-
kedik Monori Krisztina dietetikus. 

– AL –

– Hatékony gazdaság csak ha-
tékony állammal képzelhetõ el. Az
állam pedig akkor lehet hatékony,
ha az állami vezetõk gondos gaz-
dái a rájuk bízott vagyonnak, és jól

sáfárkodnak az adóforintokkal –
hangsúlyozta Rigó Csaba kor-
mánymegbízott köszöntõjében.
Elmondta, a beruházás eredmé-
nyeként közel 50 millió forint meg-
takarítással számolhatnak évente,
ami az összes rezsiköltségük 30
százaléka. Kiadásaik további
csökkentése érdekében jövõre
újabb kormányhivatali épületeket
újítanak fel a megyében. Örömét
fejezte ki, hogy megszépülhetett a
Megyeháza épülete, melyhez 76
éve nem nyúltak hozzá. Továbbá
kiemelte, hogy a projekt 25 helyi
vállalkozásnak adott munkát.

Dr. Kovács Zoltán, a Miniszter-
elnökség területi közigazgatásért

felelõs államtitkára jelezte, a mos-
tani uniós ciklusban 1134 milliárd
forint áll rendelkezésre energiaha-
tékonyságot növelõ projektek
megvalósítására a KEOP-prog-
ramban. A kormányhivatali épüle-
tek korszerûsítése mellett önkor-

mányzati ivóvíz- vagy szennyvíz-
beruházásokra is lehet majd pá-
lyázni.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a Megyeháza épületének
pénzügyi hivatali múltjára utalva a
szorgalom és takarékoskodás fon-
tosságát emelte ki.

A Megyeháza épületének felújí-
tásán hatvanan dolgoztak. A nyí-
lászárók cseréje 5000 négyzetmé-
ter, a homlokzati hõszigetelés
2800 négyzetméter felületet érin-
tett, mészkõburkolattal láttak el
420 négyzetmétert. A tetõre 150
darab napelemet helyeztek el,
emellett 600 darab lámpatestet és
izzót cseréltek ki az épületben.

ÚJ ARCULATOT KAPOTT
MEGÚJULNAK A KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLETEI
Több mint félmilliárd forintból három kormányhivatali épületet

újítottak fel Zala megyében, melyek átadását a zalaegerszegi Me-
gyeháza elõtt tartották. Az energiahatékonyságot szolgáló beru-
házás a Megyeháza mellett a Göcsej úti népegészségügyi hivatal,
valamint a nagykanizsai járási hivatal korszerûsítését is érintette.

Az államalapítóról és a nemze-
ti ünneprõl, az új kenyér jelképez-
te életrõl Gecse Péter alpolgár-
mester és dr. Gyimesi Endre egy-
kori polgármester emlékezett meg.
Többek között elmondták, több
mint 1000 éve teremtettünk itt álla-
mot, kötelességünk, hogy amiért
elõdeink megharcoltak, amit tõlük
kaptunk, azt megóvjuk, továbbad-
juk. 

– Nincs nagyobb dicsõség,
mint megkezdeni az ország új ke-
nyerét. Kívánom, hogy mindenki-

nek legyen meg a kenyere, biztos
megélhetése, értelmes munkája –
mondta többek között dr. Gyimesi
Endre, miközben Gecse Péterrel
felszelték a település határában
termett, házi készítésû kenyeret.

A délutáni programokon nem-
csak a helybeli Karinthy-színpad
és a Szivárvány dalkör tettek ki
magukért, hanem a szomszédos
Botfai Lányok Asszonyok, illetve
az annak álcázott erõsebb nem
tagjai, valamint a Teskándi Amatõr
Színjátszók Alkalmi Csapata.

CSALÁDI NAP BESENYÕBEN
Hagyományos családi napra várta az érdeklõdõket a Besenyõ

a 2000-es Években Alapítvány és a településrészi önkormányzat
augusztus 20-án. 

A kereszténység felvétele az
államalapítástól elválaszthatat-
lan, azzal egyenértékû, fontos
döntés. Szent István államférfiúi
bölcsességének bizonyítéka,
hogy egy évezreddel ezelõtt a
pápától kért koronával az állami
felemelkedés egyetlen útját te-
remette meg – hangsúlyozta dr.
Gulyás Gergely a Szent István-
szobornál tartott beszédében a
csácsbozsoki városrészben.

– AL –

Az Országgyûlés fideszes alel-
nöke kiemelte, a kereszténység
felvételével valósult meg az euró-
pai közösséghez való tartozás,
hazánk ezért elválaszthatatlan ré-
sze ezer esztendeje Európának.
Mint mondta, földrészünkön a ke-
reszténység nemcsak hitbéli kate-

gória, hanem a kulturális önazo-
nosság része, melybõl az is ré-
szesedik, aki egyébként nem tart-
ja magát vallásosnak. Nemzeti
ünnepeink, különösen augusztus
20-a – a magyar államiság ünne-
pe – éppen ezért közvetít örökér-
vényû értékeket egy értékválság-

tól küszködõ korban, amikor so-
kan azt akarják elhitetni, hogy
minden viszonylagossá tehetõ,
hogy nem lehet feltétlen a hazá-
hoz való ragaszkodás, a hit, az
összetartozás. Nemzeti ünnepünk
üzenete cáfolata azonban mind-
ennek, húzta alá. 

Mint fogalmazott, a Szent Ist-
ván-i államalapítás mindennek a
kezdetét jelenti, a több mint ezer-
éves államiságunkra ezért lehe-
tünk joggal büszkék. Augusztus
20-a azt üzeni minden magyar szá-
mára, hogy az államiság és a nem-
zeti összetartozás az éppen aktuá-
lis értékek felett álló értékek, me-
lyek nem tehetõk relatívvá. Tértõl,
idõtõl, helytõl és kortól függetlenül
alkalmasak arra, hogy egy ország
helyzetét felmérjük, de alkalmasak
arra is, hogy a világnézeti különb-
ségek ellenére ezekre építsük a jö-
võt.

Az alelnök beszélt arról is, hogy
több mint ezer év elmúltával a ma-
gyar államnak helyes válaszokat
kell adni a jelen felmerülõ nehéz-
ségeire is.

Az ünnepi beszédet követõen
Veres András megyés püspök és
Márfi Gyula veszprémi érsek meg-
szentelte az új kenyereket, melye-
ket mások mellett Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere, Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Rigó Csaba kormánymegbízott és
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a vá-
rosrész önkormányzati képviselõje
szeletelt fel.

ÜNNEPSÉG AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL
ÁLLAMALAPÍTÁS: ÖRÖKÉRVÉNYÛ ÉRTÉKEKET KÖZVETÍT
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– pP –

Az alkotó a Lendváról három
hónapja áttelepült D'clinic Studios
nemzetközi mûvészeti rezidencia-
programjának keretében töltött el
egy hónapot Zalaegerszegen.
Elöljáróban elmondható: nem azt
látta meg a városból, amit mi ma-
gunkról láttatni szeretnénk. Itt ké-
szített mûveit nem a marketingki-
adványokban népszerûsített hely-
színek inspirálták. Igaz ugyan, ha
a skanzen nem is, a Göcseji Mú-
zeum régészeti gyûjteménye és az
olajipari múzeum szoborparkja je-
lentõsen hatott rá. Annál is inkább,
mert a fiatal képzõmûvész vonzó-
dik a történelemhez és a múzeu-
mokhoz. Munkáival egyfajta sajá-
tos, szubjektív kapcsolatot keres
az egyes történelmi korszakok/tár-
gyak és a jelen között. 

Nem véletlen, hogy a „Három
múzeumi tárgy” címû installációját
épp a Göcseji Múzeum fogadóte-
rében állította ki. A szoborcsopor-
tot beton villanypóznák, kerámia-
edények és az olajipari múzeum-
ban látható Vajta Lajos mellszobra

alkotja. Illetve ezek méretarányos
másolatai; felére kicsinyítve, be-
tonba öntve, raklapon „tálalva”.
Mintha szállításra kész objektu-
mok lennének.

Lewis Colburn számára ezek a
tárgyak adják Zalaegerszeg törté-
nelmének szubjektív keresztmet-
szetét. Mint mesélte, olyan betonból
készült villanyoszlopokat, mint amik
a városban vannak, még sosem lá-
tott. Amerikában jellemzõen fából
készülnek a póznák. Megihlette to-
vábbá a betonpóznák jellegzetes
„mintázata” is (amirõl persze mi tud-
juk, hogy annak idején praktikus cé-
lokat szolgáltak, hiszen így
könnyebb volt a szakembereknek
szervizeléskor felmászni az oszlop-
ra).

A másik két alkotás egyike a
Göcseji Múzeum régészeti lát-
ványraktárából származó korabeli
kerámiák másolata. A szobrász fe-
le méretben készítette el a kerá-
miákat, majd a hitelesség kedvéért
összetörte és restaurálta, vagyis
összeragasztotta õket. A harmadik
objektum pedig egy mellszobor-
másolat az olajipari múzeumból,

ami ez esetben keretbe van zárva;
a karantén azonban a stabilitást
szolgálja, és arra is utal, hogy mû
bármikor készen áll a szállításra,
mozgatásra. Vagyis nem borul el.

Az alkotó szerint a történelem
egyfajta szubjektív narratíva, ami

nemcsak a múlt feldolgozásából
áll, hanem tükrözi jelenkori érde-
keinket és a múlthoz való viszo-
nyunkat is; hogyan értelmezzük új-
ra és újra az egyes történeteket.
Egy múzeumi kiállítás esetében
pedig az is számít a múlt bemuta-
tásánál, hogy az intézménynek mi-
lyen tárgyi és infrastrukturális le-

hetõségei vannak a prezentáció-
hoz. Az installációval arra vállalko-
zott, hogy a saját történetét írja
meg Zalaegerszegrõl, nemcsak a
mûvész, hanem egy képzelt mú-
zeumi kurátor szemszögébõl.

Örömmel fogadta a „Három mú-
zeumi tárgyat” dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a házigazda
intézmény igazgatóhelyettese.
Mint fogalmazott: érdekes és izgal-
mas látni, hogy egy Amerikából jött
fiatal alkotónak milyen gondolatai
támadnak Zalaegerszeg kapcsán.
Szerinte az installációval a mûvész
a történetiség gesztusát valósítja
meg. A beton villanypózna újra-
gondolását pedig szenzációs meg-

látásként és eredeti reflexióként ér-
tékelte a mûvészettörténész. Úgy
érzi, hogy a múzeum számára
nagy jelentõséggel bírnak ezek a
mûvek, hiszen a városban és a vá-
rosról készültek. Ezenkívül ezek a
városról készült lenyomatok egy
olyan intézményben kerültek kiállí-
tásra, ami maga is a lokális törté-
neti értékek bemutatására vállalko-
zik. A kiállított mûvek így a régi és
új folytonosságát valósítják meg.

Kostyál László megköszönte a
D'clinic Studios vezetõjének, Pál
Katja festõmûvésznek, valamint a
stúdió programjait koordináló Tóth
Norbert képzõmûvésznek a kez-
deményezést. Mint mondta: ez a

fiatal alkotókból és támogatóikból
álló csapat komoly mûvészetpár-
toló tevékenységet folytat a város-
ban. A mûvészettörténész szerint
ez egy missziós munka, aminek
többek között az is célja, hogy az
alapvetõen konzervatív ízlésû me-
gyeszékhelyen megismertessék
és megszerettessék a kortárs kép-
zõmûvészet aktuális áramlatait.

Tóth Norbert elmondta: a mú-
zeum és a D'clinic között született
egy szóbeli megállapodás is, mely
szerint a rezidenciaprogramban
részt vevõ alkotók munkáinak egy
része a Göcseji Múzeumba kerül.
Áttételesen pedig a leendõ képtár
gyûjteményét képezik majd.

Tóth Norbert, Pál Katja, Kostyál László és Lewis Colburn.

OBJEKTUMOK RAKLAPON „TÁLALVA”
AMERIKÁBÓL JÖTT, BETONT ÖNTÖTT...

Vajon mit gondol egy Amerikából érkezett képzõmûvész a vá-
rosról? Melyek azok a lokális tárgyak, jelenségek vagy történeti
emlékek, amik munkára inspirálják? Az Iowában született és a
Drexel University-n oktató Lewis Colburn szobrászmûvész három
objektumba „sûrítette” gondolatait.

– pet –

Mint mondta: lehet, hogy az
évadterv sokakat megrettent, de
bíznak abban, hogy a zalaeger-
szegi közönség érteni és értékelni
fogja az elõadásokat. A direktor
pontosságot, fegyelmet, összetar-
tást és profizmust vár a társulattól
az idei évadban. Az igazgató meg-
köszönte a városlakóknak, hogy
rekordszámú adomány gyûlt
össze az Aquacityben nemrégiben
megrendezett jótékonysági fõzõ-
akción. Mint ismert, az összeg egy
része a színházhoz, a másik része
pedig a zalaegerszegi kórházhoz
került. A Hevesi Sándor Színház
komoly felújítások elõtt áll; elsõ-

ként az elõcsarnok lépcsõje és
burkolata újul majd meg.

A fejlesztésekhez azonban to-
vábbi forrásokat vár a színház. A
társulati ülésen részt vevõ Vigh
László országgyûlési képviselõ el-
mondta: mindent megtesz annak
érdekében, hogy egy külön kor-
mányzati döntéssel sikerüljön
megszerezni azt az 1 milliárd forin-
tot, ami a színház komplex felújítá-
sához szükséges.

Ami az idei évadot és a
2015/16-os terveket illeti, a Doctor

Herz (ami az elsõ nagyszínházi
bemutató lesz) és a Kövek címû
elõadások próbái már zajlanak.
Szeptember második hétvégéjén
a társulat a Thália Színházban lép
fel a Közellenséggel, a Vidéki
Színházak Fesztiválján. A találko-
zóról televíziós felvétel is készül.

Besenczi Árpád arról tájékozta-
tott, hogy pályázati forrásból to-
vábbi nyolc alkalommal tudják
majd játszani a tantermi deszka
sorozat egyik legnépszerûbb elõ-
adását, a Semmit. A teátrumban
zajló ifjúsági nevelési program ré-
szeként októberben sor kerül egy
tantermi deszka workshopra is.

A társulati ülésen elhangzott
még: Foki Veronika, Vass János

és Kanda Pál ettõl az évadtól más-
hol folytatja a munkát, a társulat
tagja lett viszont Baj László szín-
mûvész, aki már korábban is dol-
gozott a zalaegerszegi színháznál.
A hagyományos évadnyitó forga-
tagra – melyre szeretettel várják a
színházbarát közönséget – szep-
tember végén kerül sor.

Az ülés végén törzsgárdajutal-
makat adott át a direktor.

* * *
Szintén megnyitotta az évadot

a Griff Bábszínház társulata is. A

nemrégiben megválasztott új igaz-
gató, Szûcs István leszögezte:
tiszta lappal indulnak. Ezt jelzi a
lépcsõház fehérre festett fala, va-
lamint a mûsorfüzet szintén fehér
színe és minimalista dizájnja. Mint
fogalmazott: a bábszínház életé-
ben a kezdetek óta sok bakugrás
volt. Horváth Károlyon kívül nem
sikerült más igazgatónak kitölteni
az ötéves ciklust. Reméli, ez most
másképp lesz. Abban is bíznak,
hogy ebben a ciklusban sikerül új
helyre költöznie az intézménynek.
A bábszínház a tervek szerint az
egykori MMIK épületébe települ-
het át; legkorábban 2017-ben.

A bábszínház társulata két új

színésszel (Tímár Zoltán,
Kosznovszky Márton) bõvült, ám a
távozások miatt szükségük lesz
vendégmûvészekre is. Bartal Kis
Rita személyében pedig – Pinczés
István korábbi igazgató szerzõdé-
sének megszûnése után – új mû-
vészeti vezetõje is lesz a társulat-
nak.

Szûcs István a társulati tagok-
nak elmondta: feszített õsz elé
néznek, hiszen a komolyabb, több
embert megmozgató elõadások
decemberig színpadra kerülnek.
Az évad szeptember 25-én indul
Lázár Ervin: A legkisebb boszor-
kány címû meséjével, amit Somo-
gyi Tamás rendez. Az idei évad re-
pertoárjában klasszikus meséket,
népmeséket és modern meséket
is láthatnak majd a gyerekek;
összesen hat bérletes elõadást
mutatnak be. Gimesi Dóra Istipisti
és a kõvirágok címû meséje pedig
kifejezetten a zalaegerszegi báb-
színház számára készült.

SZÍNVONALAS DARABOK, FESZÍTETT ÕSZ
ÉVADNYITÓ A HEVESIBEN ÉS A GRIFFBEN

Izgalmas és sokak által várt évad elé néz a Hevesi Sándor
Színház. Nem az olcsó szórakoztatás felé mozdulnak az idén, ha-
nem inkább elgondolkodtató darabok kerülnek terítékre – fogal-
mazott dr. Besenczi Árpád, az évadnyitó társulati ülésen.

– b. k. –

A templom néhány évvel ezelõtt
esett át nagyméretû felújításon, a
rendszeres karbantartás azonban
elengedhetetlen a több száz éves
mûemlék épület esetében. Az idén
ez a belsõ, alsó falszakaszok és a
mellékoltárok újramárványozását
jelentette. Az augusztusi munkála-
tok közel egy hétig tartottak, s a
szép kivitelezés Horváth József
festõ-restaurátornak köszönhetõ. 

A szakember elmondta, az
1700-as évek építési viszonyainak
tudható be a szigeteléshiány,

emiatt salétromosodás jellemzõ, s
szükséges idõnként a felújítás.
Vegyszeres kezelés után, próba-
festéseket követõen az eredetivel
egyezõ színt és mintázatot kap a
fal, mely így garantáltan néhány
évig tartja pompáját. A márvány-
minta egyébként a késõ barokk ko-
ri templomok jellemzõ díszítési
módja, a sokkal költségesebb már-
ványtömbök alkalmazása helyett,
mondta a szakember.

Stróber László apátplébános
elmondta, kisebb mûszaki jellegû
felújításra is sor kerül, egyébként a
templom jó állapotban van. 

Az évi rendes karbantartás részeként újra márványozták a Má-
ria Magdolna-templom belsõ falának alsó szakaszait, valamint a
mellékoltárokat. 

KARBANTARTÁS A TEMPLOMBAN

– pet –

A kiállítás a 20. századi magyar
történelem egyik legsötétebb idõ-
szakát, a Rákosi-korszakot idézi
meg. Az ország börtönei és kény-
szermunkatáborai megteltek politi-
kai foglyokkal; a kiállítás így elsõ-
sorban a korabeli börtönök világá-
ra fókuszál. Ugyanakkor azt is
szeretné tudatosítani a látogatók-
ban, hogy az ötvenes évek Ma-
gyarországa önmagában is egyfaj-
ta börtön volt, ahol szinte bárkit
bármilyen indokkal megfoszthat-
tak szabadságától.

A tárlat középpontjában egy re-
konstruált zárka áll majd, amit jó-
részt a Csillagbörtönbõl származó

tárgyakkal rendeznek be. A kiállí-
tás egyik látványos eleme pedig
az lesz, hogy a cellában megjele-
nik Rákosi figurája is vaságyon ül-
ve, hiszen a 30-as években õ is a
Csillag foglya volt. A zárkán kívül
molinókon, fotókon, térképeken,
valamint verseken és politikai vic-
ceken, illetve karikatúrákon ke-
resztül jelenik meg a korszak poli-
tikai hangulata és mindent elnyo-
mó szemlélete.

A szeptemberben nyíló kiállítás
egyfajta emlékhelyként is funkcio-
nál; emlékeztetni kíván azokra az
ártatlanokra és meghurcoltakra,
akiket a Rákosi-rendszer politikai
okokból ítélt börtönre, vagy vég-
zett ki.

RÁKOSI BÖRTÖNEI
ZALAEGERSZEGEN AZ EMLÉKPONT TÁRLATA

Rákosi börtönei címmel nyílik történeti kiállítás a Göcseji Mú-
zeumban szeptember 9-én 16 órakor. A tárlatot eredetileg a hód-
mezõvásárhelyi Emlékpontban mutatták be 2014 tavaszán, azóta
pedig több városban is bemutatásra került.
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Az idén 14. alkalommal, a zalaegerszegi AquaCity Vízicsúsz-
da- és Élményparkban megrendezett jótékonysági nap szinte
minden tekintetben fölülírta az elõzõ évek rekordjait. Soha
ennyi csapat nem fõzött, soha ennyi fürdõvendég nem érkezett
az AquaCitybe, és – ennek megfelelõen – soha ekkora bevétel
nem gyûlt össze a jótékonysági napon.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki szerve-
zõként, résztvevõként, felajánlásával segítséget nyújtott a Jótékonysá-
gi Nap sikeréhez, ahhoz, hogy terveinknek megfelelõ módon támogat-
ni tudjuk a Zala Megyei Kórház genetikai laboratóriumának eszközbe-
szerzését és a Hevesi Sándor Színház elõterének felújítását.

PÉNZBELI TÁMOGATÓK:
3B Hungária Kft., Baki Agro Kft., Baki Agrocentrum Kft., Bak és Vidéke

Takarékszövetkezet, Edelmann Hungary Packaging Zrt., Forest Hungary
Kft., Gartner Intertrans Kft., Gombás János, Homeland Kft., Hungast ZEG
Kft., Hydrocomp Mélyépítõ Kft., Kiss-Gerencsér Autóház Kft., Kondex Kft.,
Kontakt Humán Nonprofit Kft., Lángõr '94 Kft., LÉSZ Kft., Linakron Mérnö-
ki Kft., M.T.E. Gépjármûalkatrész Kft., Müllex Körmend Kft., Naste-Bau Kft.,
Royal Sped Zrt., Sprint Kft., Szabau Invest Kft., Szabadics Közmû- és
Mélyépítõ Zrt., Szerapisz-Zala Kft., SZO-ZO Build Bt., TARR Kft., Terra-
Aqua Kft., TRIÓ Egerszeg Kft., Városgazdálkodási Kft., West Hotel Kft.,
Zalaber Kft., Zalagast-Invest Kft., Zala West-Plan Bt., ZÁÉV Zrt.,
ZSO-MA SZ Bt. 

TERMÉSZETBENI TÁMOGATÓK:
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület, Albatrosz Táncegyüttes, Artonius Grafi-

kai Stúdió, AquaCity dolgozói, Auróra Gastro-Team, B. B. Billiárd Klub Baráti Kör,
Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédõ Egyesület, BORKA BOHÓC, Budapesti Gazdasá-
gi Fõiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Eta-
lon Magazin, Fidelitas Zalaegerszeg, FIDESZ-KDNP, Gála Társastáncklub Egyesü-
let, Göcsej Kutyaklub, Göcsej Sport Klub, Hevesi Sándor Színház, Horváth Csaba
fazekas, Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület, Izsák Imre Általános Mûvelõdé-
si Központ, KAKAÓ Zenekar, Keresztury Dezsõ VMK, Korán Érkeztem Közhasznú
Alapítvány, Korona Pékség Kft., Kovács Vendégház, Kutyakölykök Táncegyüttes,
Kvártélyház Kft., Lipóti Pékség, MAHÍR Cityposter Kft., Many Ways együttes,
Maraton Lapcsoport, Mama Africa Team, Maxima Életmód Klub, Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete Zalaegerszegi Csoport, MSZP, Nagycsaládosok Zalaeger-
szegi Egyesülete, Öveges József Általános Iskola, Primarco Hostess, PTE Egész-
ségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ, Nyugat-magyarországi Egye-
tem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Mûsza-
ki Képzési és Kutatási Központ, RENDÉRT Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület,
Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Sport, Rehabilitációs, Kulturális és Ér-
dekvédelmi Egyesülete, Sólyom Íjász Egyesület, Szociális és Gyermekvédelmi
Foigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége, XXL Fitness-Wellness Központ,
ZALACO Zrt., Zala Depo Kft., ZalaEgerszeG újság, Zalaegerszegi Judo SE, Zala-
egerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára, Zalai Civil Életért Köz-
hasznú Egyesület, Zalai Hírlap, Zalaegerszegi Nõi Szalon, Zala Megyei Gyermek-
védelmi Központ, Zala Megyei Wing Tsun Kung Fu Iskola, Zalatáj Kiadó, ZTE Fut-
ball Klub, ZTE KK, ZTE Röplabda Klub, Zalaegerszegi Televízió, Zala TV, Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft., Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei
Kórház, ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet, Zala Megyei Kormányhiva-
tal, Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat, Zalavíz Zrt., Zala Volán NKK.

Balaicz Zoltán polgármester

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 szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. szeptember 18. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
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 beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Ál-
talános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh I. 26. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh I/31. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

B lh I/32. 38 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802

A lh II/36. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh tt. 63. 27 1 elõtér, konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
179 4.833 

ELMARAD
A FOGADÓÓRA

Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy IFJ. SÁNDOR DÉ-
NES GYÖRGY szeptember
5-ei fogadóórája elmarad, a
képviselõ a +36-70/938-8084-
es számon vagy a sandor.
denes@zalaegrszeg.hu e-
mailen elérhetõ.

Szíves megértésüket kérjük!

KÖSZÖNET A JÓTÉKONYSÁGÉRT

KÖZLEKEDÉSI

INFORMÁCIÓ
A ZALAEGERSZEGI

VADPÖRKÖLT- ÉS

BORFESZTIVÁL

– ZALAI TERÍTÉK

IDEJE ALATT

2015. szeptember 3-án
(csütörtök) 18.00 órától szep-
tember 7. (hétfõ) 5.00 óráig
lezárásra kerül a Kossuth ut-
ca Széchenyi tértõl a Petõfi
utcáig tartó szakasza.

A jelzett idõpontokban a
Zala Volán járatai terelõ úton
közlekednek. A fesztivál ideje
alatt tilos a Kisfaludy utcára
történõ felhajtás.  A gépjár-
mûforgalom a Petõfi utca irá-
nyába az OTP árkádja alatti
átjárón keresztül történik.

Kérjük, hogy amennyiben
lehetséges, gyalogosan kö-
zelítsék meg a fesztivál hely-
színeit! A gépkocsival érke-
zõk számára az alábbi lehetõ-
ségeket javasoljuk:

– Csipke Parkolóház
– ZTE-stadion melletti par-

koló
– Kovács Károly téri parkoló.

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS

KÖNYVTÁRA A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEGYSÉG

KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKEMBER
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása városrészi programok
szervezése, ünnepek kultúrájának gondozása, együttmûködés
külsõ szervekkel, civil szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
fõiskola, mûvelõdésszervezõ vagy kulturális menedzser,
felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
felhasználói szintû levelezõrendszerek (LotusNotes, Outlook),
felhasználói szintû internetes alkalmazások,
felhasználói szintû MS Windows NT/2000/XP,
erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
angol nyelvbõl középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tár-
salgási szintû nyelvtudás,
német nyelvbõl középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tár-
salgási szintû nyelvtudás,
közmûvelõdés területén szerzett – legalább 1–3 év szakmai ta-
pasztalat,
PR-marketing tapasztalat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
jó szervezõkészség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló dokumentumok,
motivációs levél,
erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Júlia
nyújt, a 06-30/846-1040-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Balázs Júlia részére a titkarsag@zvmkk.hu e-
mail címen keresztül
és
személyesen: Balázs Júlia, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János tér 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: bírálóbizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
intézményi honlap – 2015. augusztus 31.
ZalaEgerszeG Újság – 2015. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zvmkk.hu/
muvhaz honlapon szerezhet.
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– A rajton, Szigetszentmiklóson
felejtettünk két pontot – vélekedett
a klubigazgató. – Aztán hazai pá-
lyán legyõztük az újonc Budaör-
söt, ami értékesnek mondható, mi-
vel azóta az újonc már okozott
vaskos meglepetést. Mezõköves-
den nagyobb koncentrációval
összejöhetett volna a pontszerzés,
de kevesen visznek el onnan pon-
tot. A Dunaújváros ellen fölényes
gyõzelmet arattunk, az elsõ félidõ-
ben nagyszerûen játszottunk.
Csank János egykori csapata, a
Vác ellen is sikerült nyerni.

– Tavalyhoz képest erõsödött
a ZTE játékoskerete, ami re-
ményt keltõ, de a helyzetkihasz-
nálással mintha még gondok
lennének…

– Daru szépen szerzi a gólokat,
de kétségtelen tény, sok helyzetet
is kihagyunk, közte 11-eseket. Re-
mélem, ahogy fokozatosan jobban
összeérik a csapat, annál inkább
növekszik majd támadójátékunk
hatékonysága is.

– A szurkolók egy része talán a
helyzetkihasználás gyengéi miatt
hiányolja Délczeg Gergelyt...

– Kivásárolni nem tudtuk, mivel
nagyon sokat kért a Honvéd. A fõ-
városiaknak nem sikerült csatárt
igazolni, így végül kölcsönbe sem
jöhetett hozzánk. Hangsúlyozni
szeretném, Gergely szívesen ját-
szott volna nálunk továbbra is, de
a már említett okok miatt meghiú-
sult a szerzõdtetése.

– Csank János még korainak
tartja a feljutást. Végh Gábor fõ-
tulajdonos viszont szeretné, ha
már ebben a bajnokságban fel-
jutna a csapat. A klubigazgató
mit vár?

– Azon dolgozunk, hogy minél
elõbb sikerüljön a feljutás. Tippelni
nem szeretnék, cél az élvonal,
hogy ez idén vagy egy év múlva
következik be, meglátjuk. Egy a lé-
nyeg, minden téren készen kell áll-
nunk az NB I-re.

– Mennyire zavarhat be, hogy
a pályafelújítás miatt õsszel
mindössze négyszer játszik a
csapat Egerszegen? 

– Ebben a kérdésben Csank
mester véleményét osztom. Min-
den csapat ellen pályára kell lépni
vendégként is, mindegy mikor. A je-
lenlegi keretünkkel idegenben sem

szabad félnünk, bármelyik csapat
otthonában nyerhetünk is. Nyilván
jó lenne egy olyan õszt produkálni,
hogy amikor tavasszal jönnek sor-
ban a hazai mérkõzések, sikeres
egerszegi mérleggel ott legyünk a

feljutást jelentõ helyen. Ennek elle-
nére nem hegyezném ki a szerep-
lésünket a pályafelújítás kapcsán
kialakult helyzetre.

– Csank János egyik nyilat-
kozatában megemlítette, hogy a
csapat feszült. Gondolom, itt a
csapat és a játékosok felé való
elvárásra gondolt, ami minél
elõbbi feljutást jelent?

– Amikor szerzõdtettük a játé-
kosokat, mindegyikükkel közöltük,
hogy a ZTE-nél mi a cél. Minél
elõbb visszajutni az élvonalba, er-
re kötelez minket a ZTE tradíciója.
Profi labdarúgóknak ezt a terhet el
kell tudni viselni. Minél eredmé-
nyesebben szerepel a ZTE, az
említett teher egyre kisebb lesz a
vállakon, és elõbb elérhetjük cé-
lunkat, a szurkolók által is annyira
várt élvonalbeli szereplést.

MINÉL ELÕBB AZ ÉLVONALBAN
SIKERESEN RAJTOLT A ZTE FC

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság rajtja után a középmezõny
elején foglal helyet a ZTE FC, nem leszakadva az élbolytól. Erre
lehet mondani, még bármi megtörténhet. Egy biztos, a csapat já-
tékban fordulóról fordulóra fejlõdött. Vajon mit gondol az eddigi
szereplésrõl Kocsárdi Gergely klubigazgató.

– Összességében elégedett
vagyok a csapat rajtjával – értékelt
Dobos Sándor, a csapat edzõje. –
A Diósd ellen az utolsó percben el-
vesztett két pont miatt azonban
bosszankodom. Eddig két rutinos
és két NB I-es tartalékcsapat ellen
játszottunk. Lehetne több pontunk,
de a középmezõnyben ott va-
gyunk, ami mindenképpen dicsé-
retes. A jelenlegi harmadosztály
erõsebb, mint amikor két éve ját-
szottunk itt. Adminisztratív dönté-
sek után tömörödött a mezõny. Új
kihívások várnak ránk, ennek
igyekszünk megfelelni.

– Kirajzolódnak már az erõvi-
szonyok? Az egyes csapatok
mire számíthatnak, vagy még
korai az esélylatolgatás?

– Még további két-három fordu-
lónak el kell telnie ahhoz, hogy va-
lós értékelést mondhassunk. A ta-
bella végén tanyázó Csorna és
Balatonfüred erõs ellenfelekkel ta-
lálkozott, õket sem szabad még le-
írni. A csapatok többsége – aho-
gyan mi is – megfogalmazták cél-
jaikat. A Gyõri ETO és a Moson-
magyaróvár fel akar jutni. Két felju-
tó lesz, az említett két csapat min-
den bizonnyal az élmezõnyben
foglal majd helyet. Játékoskeretük
erre jogosítja fel õket. Mi szeret-
nénk a középmezõnyben jelenlegi
pozíciónkat megerõsíteni. A csa-
patunkban sok a fiatal. Edzéseken
gyakoroljuk a meccsszituációkat,
de leginkább élesben bajnoki mér-
kõzésen szerezhetik meg a rutint.

– Miben kell fejlõdnie csapa-
tának, hogy a tervezett közép-

mezõnybeli pozíciót megtart-
sák?

– Gondolkodásban, gyorsaság-
ban és döntéshozatalban. Az egy-
re meghatározóbb, szûk területen
folyó játékban gyors döntéseket
kell hozni. Sokat gyakoroljuk edzé-
seken a minél kisebb területen a
játékot. Itt is azonban a mérkõzé-

sen kell minél elõbb pontosan,
gyorsan a döntéseket meghozni,
hogy eredményesek lehessünk. A
csapat egészséges önbizalommal
rendelkezik. Bízom benne, ez nem
csap át túlzott elégedettségbe.

– A bajnokság elején még a
biztos bentmaradást jelölték
meg célként, a jó rajt után ez le-
het a középmezõny?

– Szeretnénk megtartani jelen-
legi pozíciónkat. Két nehéz ide-
genbeli mérkõzésre sem feltartott
kézzel utazunk. Pontokat akarunk
szerezni a Motimnál és a Dorognál
is. Ha ez sikerül, akkor tovább szi-
lárdíthatjuk helyünket a középme-
zõnyben. Senki ne várja tõlünk,
hogy – mint két éve – a dobogóért
leszünk harcban. Újból hangsú-
lyozni szeretném, a jelenlegi NB III
erõsebb, mint a régi. Remélem,
hogy a bajnokság közben egyre
kevesebbet kell hátra néznünk.
Magyarán szólva, a kiesés szele
nem csap meg minket. Ha jó kö-
zépcsapatként zárhatunk, az fiatal
csapatunktól mindenképpen di-
cséretes teljesítmény lenne.

FIATALODOTT A CSAPAT ANDRÁSHIDÁN
MEGERÕSÍTENI A KÖZÉPMEZÕNYBELI POZÍCIÓT

A középmezõnyben tanyázik az NB III-as labdarúgó-bajnokság
rajtja után a Tarr Andráshida SC csapata. A zalai együttes két éve
dobogós helyért harcolt, azóta bizonyos átszervezés folytán erõ-
södött a harmadosztály mezõnye. 

– Egerszegi kötõdéssel rendel-
kezem, szeretem a kosárlabdát, a
ZTE-t, s mivel itt játszottam, segí-
teni szerettem volna, és új kihívá-
sokra vágytam – kezdte a vissza-
tekintést Stárics Kornél. – Az elsõ
körben nem nyertem, Doleschall
Miklós távozása után kerestek
meg. Kértem pár nap gondolkodá-
si idõt, majd igent mondtam. 

– Nem éppen nyugdíjasállás a
ZTE KK ügyvezetõjének lenni…

– Valóban, az elmúlt évek so-
rán szépen cserélõdtek az ügyve-
zetõk. Szeretnék egy mûködõ
rendszert kialakítani, s ha ehhez
társul egy olyan csapat, amelyet a
közönség szeret, mellé még ered-
ményesség is társul, nyert ügyem
lehet. Természetesen még nagy
célokról nem lehet álmodozni,
azonban úgy érzem, az elmúlt
évek gyengélkedéseit nem lesz
nehéz felülmúlni. Mindenképpen
hosszú távra tervezek a klubnál.

– Már alakul a játékoskeret...
– A magyar mag lehetne erõ-

sebb, de ismert okok miatt csú-
szásban voltunk. A lehetõségeink-
hez mérten sikerült négy meghatá-
rozó tudású külföldi játékost iga-
zolni. 

– Már eltelt egy kis idõ, meg-
történt az átadás-átvétel. Ho-
gyan áll a ZTE anyagilag?

– Olyan idõben kerültem a ZTE-
hez, amikor a szponzori támogatá-
sai még nem érkeztek be, folyama-
tosan tárgyalunk velük. Ennek ered-
ményeként névadó szponzorunk, a
Zalakerámia Zrt., hosszabbított. A
további támogatóktól is pozitív
visszajelzést kaptunk. Nemcsak Za-
lában gondolkodunk, hanem a me-
gyehatáron túl is szétnézünk, van-
nak biztató jelek. A szponzorok fel-
kutatásában sokat segít a klub el-
nöksége – dr. Gyimesei Endre, dr.
Bárdos László és dr. Kelemen Pé-
ter. Az idei szezon anyagi szem-
pontból a tûzoltásról szól, szakmai
szempontból az építkezés és az
elõrelépés éve lesz.

– Amikor kinevezték ügyve-
zetõnek, többen úgy vélekedtek,
hogy csupán egyszerû végre-
hajtó lesz?

– Aláírási jogkörrel én rendel-
kezem, ami nem tetszik, nem írom
alá. Problémás ügyekben egyez-
tetek az elnökséggel, ha van köz-
tünk nézeteltérés, megbeszéljük,
igyekszünk közös nevezõre jutni.
Igaz, rövid idõ telt még el, de úgy
érzem, jól együtt tudok dolgozni
az elnökséggel és a szakmai ve-
zetéssel. Mondhatnám úgy, a
döntés közös, a felelõsség az
enyém.

– Az ügyvezetõi feladatok el-
látása mellett a szponzorszer-
zés is feladatai közé tartozik?

– A nagyobb támogatók meg-
kereséséhez segítséget kapok. A
kisebbeket önállóan igyekszem
felkeresni. Egyelõre még sok a fel-
adatom, amint minden a helyére
kerül, megkezdem a támogatók
felkutatását.

– Egykori ZTE-játékosként
hová várja az új bajnokságban a
csapatot?

– Nem akarok nagy terhet rakni
a játékosok vállára. Azt sem sze-
retném, hogy a nézõk hiú ábrán-
dokat kergessenek. Ha a 8–10.
hely valamelyikét megszerezzük,
az mindenképpen jó lesz, és elõre-
lépésnek számít az elmúlt évek
gyengélkedése után. Nem szabad
elfeledni, hogy nálunk csak négy
légiós lesz, akad olyan csapat,
amelynél öt játszik. Nálunk a ma-
gyar mag is gyengébb egy-két ri-
válisunkénál.

KORAI MÉG ÁLMODOZNI
HOSSZÚ TÁVRA TERVEZ STÁRICS KORNÉL

Doleschall Miklós távozását követõen Stárics Kornélt bízta
meg a Zalakerámia ZTE férfi kosárcsapatát üzemeltetõ kft. ügyve-
zetõi feladatainak ellátásával a tulajdonos város vezetése. Az új
vezetõ számára nem ismeretlen a ZTE. A klub színeiben játszott,
és lett utánpótlás-válogatott. Elsõként arról kérdeztük, hogy
miért pályázott a posztra? 

Dr. Jaramani Rafik, a Zalake-
rámia Zrt. elnök-vezérigazgatója
megköszönte a lehetõséget, hogy
támogathatják a klubot, egyben ki-
fejezte reményét, hogy hamaro-
san megismétlik a 2010-es siker-
évet. Nagyon bíznak abban, hogy
még sokáig támogatni tudják az
egerszegi kosárlabdát. 

– Kilenc esztendeje forrt
össze a klub és a társaság neve,
s ilyen hosszú távú kapcsolat
meglehetõsen ritka a hazai sport-
életben – mondta dr. Gyimesi
Endre, a Zalakerámia ZTE KK
társadalmi elnöke. – A Zalake-
rámia Zrt. mindig a csúcsra tör, s
ezért nem tehet mást a megálla-
podás szellemében az egerszegi
klub sem. Méltán várnak el olyan
teljesítményt a kosárcsapattól,
amely tovább viszi a társaság jó
hírét.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett, en-
nek a napnak fõ üzenete két helyi
érték egymásra találása. A társa-
ság imázsa, eredményei alapján
szükségszerû, hogy a helyi közös-
ségi életnek is aktív szereplõje le-
gyen. Az általa nyújtott támogatás
elõnyt nyújtott, biztonságot adott a
klubnak, s reális elvárás részükrõl
a 2010-es év sikereinek megis-
métlése.

Stárics Kornél, a Zalakerámia
ZTE KK ügyvezetõje hangsúlyoz-
ta, hogy a társaság a nehéz idõ-
szakokban is kitartott a klub mel-
lett, s ezt a bizalmat végre meg
kell hálálni.

Egyben bejelentette, hogy
Djordje Pantelics személyében –
aki a 2012/13-as bajnoki idényben
Bencze Tamás edzõsége alatt a

Falcóban szerepelt – leigazolták a
kosárcsapat negyedik légiósát.

Végezetül aláírták a táraság és
a klub közötti szerzõdést.

HOSSZABBÍTOTT A ZALAKERÁMIA
ALÁÍRT A NEGYEDIK LÉGIÓS

Ma délelõtt a sajtó munkatársainak jelenlétében írták alá a klub
és a társaság képviselõi a Zalakerámia Zrt. 2015/16-os idényre
szóló névhasználói szponzori szerzõdését.

A Németh Pál dobóverseny-sorozat újabb állomásán Szombathelyen
a Zalaszám ZAC atlétái közül Takács Dóra 41,05 m-es dobással meg-
nyerte a diszkoszvetõk versenyét, majd 13,18 m-rel súlylökésben is el-
sõ lett. Veiland Violetta 4 kg-os felnõttszerrel 12,89 m-es teljesít-
ménnyel aranyérmet nyert súlylökésben. Ugyanõ diszkoszvetésben
32,33 m-rel 3. lett.

Violetta húga – Veiland Fanni – a serdülõk két dobószámában lett aranyér-
mes. Diszkoszvetésben 23,31 m, súlylökésben 9,83 m kellett a gyõzelemhez.

Gárdos László 39,79 m-ig vetette a diszkoszt, s ért el ezüstérmes helye-
zést, súlylökésben pedig 12,52 m-es dobással bronzérmes lett.

* * *
Kaposvár adott otthont a Magyar Szuper Liga újabb fordulójának.
A Zalaszám ZAC atlétái közül a felnõtt korosztályban Horváth Lotti 100

m-en 12,56 mp-es idõvel 3. lett, Köcse Richárd pedig remek, 10,88 mp-es
idõvel megnyerte a juniorok 100 m-es versenyét. Ugyanebben a verseny-
számban Balogh Péter 11,01 mp-es idõvel a 2. helyen ért célba. Ugyanõ 400
m-en is ezüstérmes lett 50,61 mp-es idõvel.

Baki Barna az ifjúságiak között 100 m-en nyert bronzérmet, ideje 11,63
mp.

ZALASZÁM ZAC-GYÕZELMEK

SZOMBATHELYEN ÉS KAPOSVÁRON

Vác FC–ZTE FC 1-4 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Vác, 400 nézõ.

PMFC–ZTE FC Angels 5-0 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Pécs, 100 nézõ.

MTE 1904–Tarr Andráshida 2-1 (1-1)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Mosonmagyaróvár,
600 nézõ.

Szepetnek–Csács-NSE 1-5 (1-2)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Szepetnek. Jv.: Németh István. 

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

Daru az ötödik forduló után már hét gólnál tart.
Fotó: Zavilla András
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HÍVJON MOST!
TTEELLEEFFOONN::  0066//2200  22224499227788

E-mail: holzbutor@gmail.com • Honlap: holz-butor.hu

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J. K. A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap! próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk (szeptember 7. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 15.00–17.00 Fekete István Ált. Isk.

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–19.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 11. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 17.00–19.00 Mindszenty József Ált. Isk. és Gimnázium

DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

2 + félszobás, azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi
ház Zalabéren a falu központjában eladó. Érd.: 30/9595-181

Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható hétvégi ház
gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/9595-181

Asztali számítógépek, laptopok, monitorok javítását vállalom
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS! TELEFON: 06-30/247-0700


