
Átmenetileg Budapestre köl-
töztek Németh János legjelen-
tõsebb munkái. Még a Göcseji
Múzeum épületében található
látványraktár és kiállítóhely is
kiürült egy bõ hónapra. A Kos-
suth-díjas keramikusmûvész-
nek a Pesti Vigadó galériájában
nyílt életmû-kiállítása.

– pet –

Az alkotó 2014-ben ünnepelte
80. születésnapját, s ekkor kapta
meg a „Nemzet Mûvésze” kitünte-
tõ címet, illetve a Kossuth-díjat is.
Már akkoriban megfogalmazódott
egy nagyobb fõvárosi kiállítás gon-
dolata, melyet most sikerült meg-
valósítani. Január 18-án rengeteg
barát, pályatárs és tisztelõ látoga-
tott el a Vigadó tárlatnyitójára. A
rendezvényen részt vett többek
között Lévai Anikó, Orbán Viktor
miniszterelnök felesége is. De dr.
Gyimesi Endre és Gyutai Csaba, a
város korábbi polgármesterei is el-
látogattak az eseményre.

A Föld-Ember címû tárlaton
közel hetven mû szerepel, a kez-
deti idõszak aratókorsóitól és bu-
téliától kezdve a késõbb született
dombormûvekig, szobrokig. Szin-
te az összes jelentõs – és a zalai
szemnek már ismerõs – alkotás a
kiállítótérbe került. A Vigadó galé-
riáját a vendégeket köszöntõ Fe-
kete György MMA-elnök egyene-
sen az ország elsõszámú kiállító-
helyének, az épületet pedig a ma-

gyar mûvészetek házának nevez-
te. Mint fogalmazott: különös hely
a Vigadó, hiszen öt alkalommal
verte szét háború vagy építészeti
tapintatlanság. Az épület azon-
ban élõ anyag, annál is inkább,
mert hihetetlen mennyiségû alko-
tást gyûjtött magába; világraszóló
magyar mûvészeti teljesítménye-
ket.

A mûvészeti akadémia elnöke
szerint Németh János egy korsze-
rû mûvész, sõt „egyszerûen zse-
niális”. Azt pedig nem kell eldönte-
nünk, hogy szobrász, keramikus
vagy iparmûvész-e. 

A tárlatnyitón köszöntõt mon-
dott még Balaicz Zoltán polgár-
mester, valamint Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
is. A polgármester néhány szemé-
lyes emlékkel idézte meg Németh
János alakját és munkásságának
néhány évét. Mint mondta: egész
mûvészetét Göcsejhez, Zalához,
valamint a magyarsághoz való kö-
tõdés jellemzi.

A tárlatot megnyitó Kõ Pál Kos-
suth-díjas szobrászmûvész fel-
idézte a keramikusmûvésszel való
„õsrégi ismeretségét”.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A SZÉPSÉG IGÉZETE
NÉMETH JÁNOS TÁRLATA A VIGADÓBAN

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy a tavaly áprilisban
Orbán Viktor miniszterelnökkel
megkötött stratégiai megállapo-
dás a városfejlesztés szempontjá-
ból hét fontos pontot tartalmaz.
Ebbõl a 74-es fõút 2x2 sávossá
fejlesztése, az M9-es Vasvár felé
vezetõ elsõ szakaszának megépí-
tése, valamint az iparvágány léte-
sítése nem az önkormányzat ha-
tásköre, ezekkel a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium foglalkozik.
A Mindszenty zarándokközpont,
az uszoda, az északi ipari park-
ban a csarnok, az alsóerdei sport-
és rekreációs központ, valamint
az intermodális közösségi közle-
kedési csomópont megépítése
azonban önkormányzati feladat,

melybõl az elsõ négy fejlesztési
terv megvalósíthatósági tanulmá-
nyát már elkészítették. Ezután
kapták a hírt az 500 millió forintos
támogatásról, melyet ingatlanvá-
sárlásra, területszerzésre, közmû-
vesítésre, továbbá az engedélyes
építési tervek elkészítésére hasz-
nálhatnak fel. 

A polgármester kiemelte, a kor-
mány elvárása, hogy még az idén
mind az öt beruházási projekt ese-
tében eljussanak a feltételes köz-
beszerzésig. Hangsúlyozta, a ked-
vezményezett megyei jogú váro-
sok közül csak Zalaegerszeg és
Miskolc teljesítette határidõre a
feltételeket, így az elmúlt év végén
csak ez a két város kapta meg az
500 millió forintos kormányzati tá-
mogatást.

(Folytatás a 3. oldalon.)

ÖTSZÁZMILLIÓS TÁMOGATÁS
A MODERN VÁROSOK PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Zalaegerszeg elsõk között indíthatja el a Modern városok prog-
ram keretében meghatározott fejlesztési projektjei megvalósítá-
sát a tavaly év végén megítélt 500 millió forintos kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetõen. A részleteket sajtótájékoztatón is-
mertették a városházán.



A család küldetése, a csalá-
dok válságos helyzete volt a té-
mája a 2015 októberében tartott
Püspöki Szinódus 14. rendes
közgyûlésének. Az eseményrõl
és a témáról dr. Veres András
megyés püspök, a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar elnöke, az
ülés egyik delegáltja, számolt
be a Szent Család Óvodában az
érdeklõdõknek.

– b. k. –

Elõször a szinódus intézmé-
nyét ismertette a megyés püspök,
akit titkos szavazással delegáltak
a 3 hetes ülésre. 

– Hosszú távollétet jelentett ez
a feladat, de örömmel vállaltam,
hiszen szellemi felfrissülést jelen-

tett. A téma, a családok helyzete
mindenkit érdekel, jó kommuni-
kációs lehetõséget is adott, teoló-
giai tekintélyekkel lehetett együtt
tanácskozni és a más kultúrájú,
társadalmi helyzetû családokról
is hiteles képet kaptunk – mond-
ta a közel 240 résztvevõ egyike-
ként.

A szinódus 1965 óta mûködik, a
pápa által meghatározott idõben
és helyen tanácskozik. Az egyház
világi tevékenységével kapcsola-
tos egységes állásfoglalás kialakí-
tása a feladata. Minden földrészrõl
delegálnak tagokat. Az ülések tí-
pus szerint lehetnek rendesek,

rendkívüliek és részlegesek. Ren-
des ülésre eddig 14 alkalommal
került sor, részleges ülést nyolc-
szor tartottak, rendkívülit három-
szor. Éppen a 2014-es rendkívüli
ülés, mely a családok életében je-
lentkezõ óriási problémákról szólt,
volt az alapja a tavalyi rendes
ülésnek. Érdekesség volt, hogy a
pápa végig jelen volt a szinó-
duson, ami egyébként nem jellem-
zõ, illetve, hogy viharos gyorsa-
sággal jelent meg kiadvány a ta-
nácskozásban megfogalmazottak-
ról (Magyarországon a Szent Ist-
ván Társulat kiadásában). 

Veres András kitért az ülés tar-

talmi részére is, kiemelve néhány
sarkalatos pontot. Így a házasság
és a válás, a homoszexualitás, a
sterilitás kérdéskörét. Többek kö-
zött elmondta, a jövõben nagy
mértékben számítanak a katolikus
családok segítségére az egyházi
hitvallás terjesztésében a fent ne-
vezett témákban. Akár a házas-
ságkötés, a jegyesfelkészítés, a
gyermekszületés, a házastársi
konfliktusok kezelése, akár az ifjú-
ság nevelése kapcsán. A papne-
velésben is hangsúlyosabb szere-
pe lesz a családi életre felkészí-
tésnek. 

– Mint tudjuk, a család olyan,
mint egy kis egyház. Az egyház
pedig a családok családja, ahogy
Ferenc pápa megfogalmazta – tet-
te hozzá Veres András a fenti ter-
vek kapcsán. 
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ÉRTESÍTÉS
A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

ÉRTESÍTI A PÁCIENSEKET,
HOGY AZ CT-BERENDEZÉSE

2016. JANUÁR 20-A ÉS

FEBRUÁR 29-E KÖZÖTT
NEM ÜZEMEL.

Ezen idõszak alatt a járó-
és fekvõbveteg-ellátáshoz
szükséges CT-vizsgálatokat
a nagykanizsai Kanizsai Do-
rottya Kórház és a Keszthelyi
Kórház végzi el.

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ, 

TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2002. (V. 17.) SZÁMÚ

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

MÓDOSÍTÁSA

ZALAEGERSZEG, JÁKUM UTCA 3. SZÁM ALATTI HELYI ÉPÍTÉ-
SZETI VÉDETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL SZÓLÓ ÖNKOR-
MÁNYZATI DÖNTÉS ELÕKÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN.

AZ ÉPÜLET ÉRTÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA 2016. JANUÁR

20-TÓL 2016. FEBRUÁR 18-IG MEGTEKINTHETÕ ZMJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÕÉPÍTÉSZI OSZTÁLYÁN. (ZALAEGER-
SZEG, KOSSUTH L. U. 17–19. II. EMELET 214-ES IRODA).

– A. L. –

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg al-
polgármestere elmondta, a zala-
egerszegi mûszaki képzést 2002-
ben indították el a vállalatok mér-
nökigényeire reagálva, amit 2012-
ben az országban elsõként alakítot-
ták át duális típusúvá. Kiemelte, az
önkormányzat a helyi felsõoktatási
intézmények támogatására évente
több mint százmillió forintot fordít.
Ennek részeként ösztöndíjrend-
szert alakított ki. Példaként említet-
te, hogy a zalaegerszegi mechatro-
nikai képzés hallgatói automatiku-
san havi 15 ezer forint ösztöndíjat
kapnak. Hangsúlyozta, Zalaeger-
szegen azért érdemes tanulni, mert
a hallgatók piacképes tudáshoz és
diplomához jutnak, mellyel köny-
nyebben tudnak elhelyezkedni.

Dr. Háry András, a Technológia
Centrum vezetõje, a duális képzé-
sért felelõs miniszteri biztos elõ-
adásában elmondta, a normál fel-
sõoktatási tanterven felül 2500 óra
vállalati gyakorlatot teljesítenek a
duális képzésben részt vevõ hall-
gatók a hét félév során. Ezen idõ
alatt speciális szakmai ismereteket
és munkatapasztalatot szereznek,
megismerve az adott cég termelési
folyamatait. Mindez komoly erõfe-
szítést igényel a hallgatóktól, ami
azonban megtérül, mert jövõbeni
munkahelyüket alapozzák meg. Mi-
után a vállalattal munkajellegû jog-
viszonyba kerülnek, havi 65 ezer
forintban részesülnek a képzés ide-
je alatt.

Dr. Lukács Attila, a Pannon
Egyetem Zalaegerszegi Képzési
és Kutatási Központjának vezetõje

jelezte, a nyílt nap nem titkolt cél-
ja, hogy felkeltsék a fiatalok figyel-
mét a mûszaki területek iránt.
Hangsúlyozta, országos viszony-
latban is magas színvonalú duális
mechatronikai mérnökképzésben
19 partnervállalattal mûködnek
együtt. Az önkormányzat által biz-
tosított ösztöndíjrendszernek kö-
szönhetõen – elsõsorban a jól ta-

nulók – egy nagyon jövedelmezõ
oktatásban részesülhetnek. Vég-
zett hallgatóik sikeresen tudnak el-
helyezkedni, a cégek elégedettek
munkájukkal. 

A folytatásban a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Kampusza, a
keszthelyi Georgikon Kar valamint
a veszprémi Mérnöki Kar képzési
lehetõségeit is megismerhették a
jelenlévõk dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató, dr. Polgár J.
Péter dékán, valamint dr. Szalai
István dékán elõadásából. 

Scheffer Imre végzõs középis-
kolás Szentgotthárdról érkezett a
duális napra. Elmondta, mechatro-
nikai technikusi szakon tanul,
ezért is szeretné folytatni tanulmá-
nyait a zalai megyeszékhelyen. 

Sok fiatal kíváncsiságát felkel-
tette a zalaegerszegi mechatroni-
kai mérnökképzés standja. A szak
jelenlegi hallgatói, köztük Horváth
Bálint, igyekeztek válaszolni kér-
déseikre. Érdeklõdésünkre el-
mondta, azért jelentkezett a zala-
egerszegi képzésre, mert mûszaki
területen képzeli el jövõjét. Örül,
hogy mérnöki diplomát szerezhet,
ami a legkeresettebb végzettség-
nek számít a munkaerõpiacon.
Választásában közrejátszott az is,
hogy mindössze 12 kilométerre la-
kik a várostól, így nem kell kollé-
giumban laknia, és családjával
sem szakadt meg a kapcsolata.

A JÖVÕ MÉRNÖKEI ZALAEGERSZEGEN
A PANNON EGYETEM MÛSZAKI KÉPZÉSÉT NÉPSZERÛSÍTETTÉK

Duális napot tartott a Pannon Egyetem zalaegerszegi mûszaki
képzésének népszerûsítése érdekében a Gasparich úti
kampuszon. A rendezvényt több száz, a régióból is érkezett fiatal
érdeklõdése kísérte. Az egyetem képzési kínálatának megismeré-
se mellett gyárlátogatáson vehettek részt a duális partnercégek-
nél, ahová busszal szállították õket.  

Dr. Háry András

PÜSPÖKI ÉRTEKEZÉS A CSALÁDOKRÓL

Dr. Veres András

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta, az új városvezetés a
helyi gazdaságfejlesztés mellett a
vállalkozásokat segítõ szerveze-
tekkel való szorosabb együttmû-
ködést jelölte ki legfontosabb fel-
adatának. Ezen elgondolás alap-
ján dolgozták ki a megyei vállal-
kozásfejlesztési alapítvánnyal
együtt azt az országosan egye-
dülálló kamattámogatási progra-
mot, amit a város közgyûlése
egyhangúlag fogadott el tavaly
áprilisban. Ennek lényege, hogy
az önkormányzat átvállalja a helyi
vállalkozásoktól a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány-
tól felvett beruházási hiteleik ka-
matterhének nagy részét, így
azoknak csak minimális, 0,9–1,9
százalék közötti kamatot kell fi-
zetniük. Az önkormányzat erre a
célra saját forrásból évente tízmil-
lió forintot biztosít öt éven keresz-
tül. 

A polgármester kiemelte, felül-

múlta várakozásaikat a kamattá-
mogatási rendszer sikere.

Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója ismertette,
hogy 2015-ben a kamattámogatá-
si program keretén belül több mint
207 millió forint beruházási illetve
forgóeszközhitelt folyósítottak az
igénylõk számára, ebbõl 162 millió
forintot kétszázalékos, míg 45 mil-
lió forintot háromszázalékos ka-
mattal. A kamattámogatás öt évre
szerzõdött összege meghaladja a
18 millió forintot, melybõl több mint
egymillió forintot az elmúlt évben
használtak fel. 

Eddig 29, köztük 4 kezdõ vállal-
kozás részesült kamattámogatás-
ban. A hiteligénylõk 45 százaléka
hölgy, ami kiemelkedõnek számít.
Tevékenységi körük jellemzõen
kozmetika, szépségápolás, vala-
mint különféle szolgáltatások. A
termelõ ágazatban egy cukrász-
mûhely létesítését, és egy fém-
szerkezet-gyártással foglalkozó
cég beruházását segítették.

Az elmúlt évben 29 megyeszékhelyi kis- és középvállalkozás
részesült fejlesztési hiteleihez kamattámogatásban Zalaegerszeg
város és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kamattá-
mogatási programja révén. A részletekrõl sajtótájékoztatón szá-
moltak be a városházán.

KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAM

Elmondta, amióta az EKD léte-
zik, azóta sajnos kevés helyi vállal-
kozás tudta teljesíteni a feltétele-
ket. Példaként említette az
Edelmann beruházását, amellyel
ugyan 100 új munkahelyet terem-
tett a nyomdai konszern, a fejlesz-
tés költsége azonban nem érte el a
kívánt határt. Mivel Zalaegerszeg
számára fontos a gazdaság fej-
lesztése és új munkahelyek terem-
tése, az önkormányzata jelezte a
problémát Szijjártó Péter külügymi-
niszternek. A kormány ezután Zala

illetve más megyék tekintetében
módosította a feltételeket.   

A megvalósuló induló beruhá-
zások esetén az elszámolható költ-
ségek minimális összege 20 millió-
ról 10 millió euróra csökken, míg a
munkahelyteremtésre irányuló mi-
nimumfeltétel 100 fõrõl 50 fõre
enyhül. Új gazdasági tevékenység
végzésére irányuló beruházásnál
legalább 5 millió euró elszámolha-
tó költség és legalább 100 újonnan
létesített munkahely esetén igé-
nyelhetõ EKD-támogatás.

KEDVEZÕBB FELTÉTELEK
Változtak az egyedi kormánydöntéssel (EKD) igényelhetõ kész-

pénztámogatás feltételei. A módosításnak köszönhetõen több
megyében, így Zalában is több vállalkozás kaphat állami segítsé-
get új beruházásaihoz. Az új feltételekrõl Balaicz Zoltán polgár-
mester számolt be a városházán.

Az országgyûlési képviselõtõl
azt tudakolta, hogy áll a 76-os úttal
kapcsolatos ígéret, elkészültek-e a
tervek, megvannak-e az engedé-
lyek, mikor indul a munka? Másik
kérdése a kormányzati támogatá-
sokkal kapcsolatos.  Elmondta: a
város súlyos pénzügyi hátrányt
szenvedett az önkormányzati rend-

szer átalakítása, az önkormányza-
toktól való pénzelvonás miatt az el-
múlt ciklusban. A kompenzálásra
Zalaegerszeg elõször kapott 1,3
milliárdot. Pete Róbert szerint, a
kompenzáció egyre csökken. Kér-
dése, mikor kap Zalaegerszeg Ka-
posvárhoz hasonlóan 2 milliárd fo-
rint kiegészítõ támogatást? 

JOBBIK: KÉRDÉSEK
A négysávos autóút helyzetérõl kérdezte sajtótájékoztatóján Pete

Róbert önkormányzati képviselõ, a Jobbik helyi elnöke Vigh László
országgyûlési képviselõt. Emlékeztetett, hogy 2015 tavaszán Orbán
Viktor miniszterelnök azt ígérte zalaegerszegi látogatásán, hogy
2018-ra négysávos autóút köti össze Zalaegerszeget az autópályával.



3Aktuális
(Folytatás az 1. oldalról.)

Ennek köszönhetõen Zalaeger-
szeg az elsõk között kezdheti meg
Modern városok programjának
megvalósítását.

Vigh László országgyûlési
képviselõ hozzátette, Zalaeger-
szeg azért is lehet az elsõk kö-
zött, mert az országban harma-

dikként sikerült megállapodnia a
kormánnyal tavaly áprilisban. A
további szerzõdéskötéseket
ugyanis felülírta a migránshely-
zet kezelése, így hét várossal
még nem született meg a megál-
lapodás. Az országgyûlési képvi-
selõ jelezte, valamennyi tervezett
beruházást elindítanak, de nem
biztos, hogy mindegyik befeje-
zõdhet a jelenlegi önkormányzati
ciklus végére. Mint fogalmazott,
ilyen kérdéses projekt a 74-es út
fejlesztése, miután egy útépítés
nagyon sok idõt vesz igénybe. Az
elmúlt évben jól teljesített a gaz-
daság, az államháztartás hiánya
2 százalék körüli, a GDP növeke-
dése 3 százalék feletti lesz,

vagyis a kormány teljesíteni tudja
az ígéreteit, hangsúlyozta.

Balaicz Zoltán azzal egészítet-
te ki az elhangzottakat, hogy az öt
projektbõl elsõbbséget élvez az
iparfejlesztés, valamint az uszoda-
építés. A kivitelezések várhatóan
2016 végén, 2017 elején kezdõd-
hetnek meg.

Az 500 millió forintból 163,4
millió forint jut a Mindszenty za-
rándokközpont 5,6 milliárdos fej-

lesztésének elindításához, közel
30 millió forint az uszoda 4 milliár-
dos, s majdnem 70 millió forint a
csarnoképítés elsõ ütemének 1,5
milliárdos beruházásához. A 2
milliárd összköltségû alsóerdei
sport- és rekreációs központ vala-
mint az intermodális közösségi
közlekedési csomópont megépí-
tésének elõkészítésére 130 millió
illetve 107 millió forintot fordíta-
nak. 
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Az új irányelvekben ugyanis
nemcsak az AquaCity és a hozzá
kapcsolódó fürdõturizmus szere-
pel fõ csapásként, hanem egyéb
turisztikai attrakciókkal és beruhá-
zásokkal kívánják Zalaegerszegre
csábítani, vagy éppen hosszabb
maradásra bírni a turistákat. Ez
utóbbi azért is fontos, mert 2007
óta az átlagos tartózkodási idõ
mindössze 2–2,5 nap között mo-
zog.

Mint arról lapunkban már több-
ször beszámoltunk, a turisztikai
stratégia kidolgozását megelõzte
egy imázskutatás, melyet a Pan-
non Egyetem Turizmus Intézeti
Tanszéke végzett el 2015 nyarán.
A felmérés rávilágított arra, hogy a
város nem jelentõs turisztikai cél-
pont, bár adottságai lehetõvé te-
szik az idegenforgalom intenzív
fejlesztését. A nemrég elfogadott
turisztikai koncepció a kutatás
eredményeit vette alapul, illetve
létrejött egy szakemberekbõl álló
munkacsoport, akik megfogalmaz-
ták a következõ tíz év irányelveit.

Mivel az elõzetes kutatás ered-

ményeibõl az látszik, hogy a város
és a térség fõ turisztikai vonzereje
a természeti gazdagságban rejlik,
ám ez nincsen kellõen kihasznál-
va, a jövõ fejlesztési stratégiájá-
nak ezen a területen kell kitörési
pontokat találnia. A szakemberek
véleménye alapján az öko- és ak-
tív turizmus, a vidéki turizmus és a
kulturális turizmus áll majd a fejlõ-
dés középpontjában. Ezek a fõ
„termékek” magukba foglalják a
bakancsos és kerékpáros, illetve a
sportturizmus népszerûsítését, a

népi hagyományok és gasztronó-
miai jellegzetességek jobb kihasz-
nálását, valamint a vallási és a
fesztiválturizmus fellendítését. Az
elõbbi a Mindszenty zarándokköz-
pont és múzeum megépítését je-
lenti, az utóbbi pedig a már meglé-
võ helyi fesztiválok bõvítését és
hatékonyabb promótálását.

A következõ években sor kerül-
het többek között a kerékpárút-há-
lózat további bõvítésére, a Vizsla-
park megújítására, a Zala folyó és
-holtág revitalizációjára, a Göcseji
Falumúzeum, valamint a Gébárti-
tó környezetének fejlesztésére is.
Ezekhez kapcsolódva, a tízéves

ciklus alatt fellendülhet az egész-
ségturizmus (wellness, szépség-
ápolás, rekreáció) és a diákturiz-
mus (osztálykirándulások). Ez
utóbbit szolgálná például az Alsó-
erdõ tervezett nagyszabású fej-
lesztése.

Továbbra is fontos lenne az
AquaCity versenyképességének
megõrzése. Ennek érdekében
megújulnának a csúszdák és me-
dencék, bõvülnének a szolgáltatá-
sok. Szükség lenne továbbá a vízi
élménypark mellé egy modern
szállodára is.

A koncepcióból kiderül, hogy az
összes szegmens esetében fontos
az élményközpontúság; hogy a tu-
risták számára a megszokottól el-
térõ, új tapasztalatokat, élménye-
ket nyújthassanak.

A stratégiát kidolgozó szakem-
berek szerint lényeges a „Zalaeger-
szeg” márka megalkotása is. A po-
tenciális turistáknak ugyanis be kell
azonosítaniuk a várost valamilyen
pozitív kép vagy érzés alapján. Er-
re a városmárkára (city brand)
épülhet fel Zalaegerszeg arculata;
ami lehet egy-egy épület, hangulat,
személy vagy akár tevékenység. A
lényeg, hogy egyszerû, közérthetõ
és beazonosítható legyen.

A koncepció fõleg irányelveket
és kevésbé konkrétumokat tartal-
maz, így az egyes elemek kidolgo-
zása folyamatos szakmai munkát
igényel majd.
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– Az elmúlt idõszakban min-
den szülõ íróasztalos állás meg-
szerzésére biztatta gyermekét,
olyan munkakörülményeket kí-
vánva, ahol nem piszkolják be
magukat. A modern technológia
ma már nem ilyen, hiszen üze-
münkben minden gép számító-
géppel vezérelt, tiszta és
ergonomikus környezetû, mûköd-
tetésükhöz azonban elengedhe-
tetlen a mûszaki elõképzettség –
mondja érdeklõdésünkre Egyed
Péter, a Mould Tech Kft. ügyveze-
tõ igazgatója. – Ezért támogatjuk
teljes mellszélességgel a duális
képzést középiskolai és egyetemi
szinten egyaránt. Miután minden
cég egyedi, így mi is, fontos szá-
munkra, hogy a képzések során
megszerzett elméleti ismereteiket
gyakorlati tudással egészítsék ki
a tanulók.

A szakképzésben a zalaeger-
szegi Ganz-szakközépiskolával
mûködünk együtt, évközi és nyári
gyakorlatot biztosítva a diákoknak.
Minden évfolyamról igyekszünk
beiskolázni a folyamatos utánpót-
lás érdekében. Célunk, hogy a
gyakorlati idõ alatt a cég struktúrá-
ját, illetve elvárásait is megismer-
jék a fiatalok. Annak, aki jól teljesít,
és nem kíván továbbtanulni, az is-
kola elvégzése után egybõl állás-
lehetõséget kínálunk.    

A betanulási idõ alatt egy
mentorprogramban vehetnek
részt. Ennek lényege, hogy min-
den diák mellé kijelölünk egy
mentort a cégen belül, aki figye-
lemmel kíséri és segíti elõrehala-
dásukat. A diákoknak vizsga-
munkákat kell teljesíteniük, ami
négy szintbõl áll. Így ösztönöz-
zük õket a tanulásra, nem be-
szélve arról, hogy a szintek el-
érésével emelkedik a bérük.  

Mérnökeink egy része a ter-
melésben a gépek programozá-
sát és kezelését végzi, míg má-
sok tervezéssel, a termékek tech-
nológiai elõkészítésével foglal-
koznak. A 70 alkalmazottunkból
12 fõ mérnök, négyen a gyártás-
ban és nyolcan az elõkészítésben
dolgoznak. Az õ munkájuk rendkí-
vül fontos, mert nagyon drágák a
gépek, amelyeknek a hét minden

napján 24 órában mûködniük kell.
Ezért is kapcsolódunk a Pannon
Egyetem duális mûszaki mérnök-
képzéséhez gyakorlati helyként.
A hallgatók fejlõdését szintén fo-
lyamatosan figyelemmel kísérjük,
illetve képzéseket szervezünk, je-

lenleg mûanyagipari képzést,
amelyen õk is részt vesznek dol-
gozóinkkal együtt. Elsõ duális
hallgatónk most államvizsgázik,
aki ezt követõen már el is helyez-
kedik nálunk.  

Egyed Péter hangsúlyozta, a
szakma már nem egy operátori
szintet jelent, hiszen a munka
változatos, és minden technoló-
giában megvan a fejlõdési lehe-
tõség. A cég elkötelezett a fo-
lyamatos fejlõdésben, mind az
új technológiák bevezetése,
mind pedig a régiek fejlesztése
terén.  Idén egymilliárdos beru-
házást terveznek, amely csar-
nokbõvítést és gépbeszerzést
foglal magában. A kapacitásnö-
veléshez a megfelelõ tudással
és gyakorlati ismerettel rendel-
kezõ személyi állományt is biz-
tosítani kívánják.

Mint fogalmazott, 2015 novem-
berében került felújításra a Kossuth
utca térburkolata, az érintett útsza-
kaszt egy hónapig nem tudták
használni. A felújítás után egy hó-
nappal a térkövek ismét kilazultak,
újra akadályozva a forgalmat. A DK
politikusa azt tudakolta többek kö-
zött, mikor történt mulasztás, terve-
zéskor vagy kivitelezéskor?

A Kossuth utcai javítási mun-
kákról részletes tájékoztatást adott
Takácsné Czukker Szilvia mûszaki
osztályvezetõ és Cseke Tibor vá-

rosüzemeltetési csoportvezetõ.
Hangsúlyozták: a város fõutcájá-
nak átépítése 2006-ban kezdõ-
dött, térkövezése a belváros for-
galmi rendjének átszervezésére
készített tervek elsõ ütemeként
készült el. A tervek és a közgyûlés
akkori döntése értelmében a Kos-
suth utcára tervezett technológia
„csillapított forgalmi” terhelésre ké-
szült, mely jelentõs gépjármûfor-
galom lebonyolítására nem alkal-
mas. A 2005-ös forgalom átalakí-
tási tervben (20 km/h sebesség-

korlátozás, legfeljebb 150 egység-
jármû/óra) csak az autóbuszok, ta-
xik és behajtási engedéllyel ren-
delkezõ gépjármûvek vehették
volna igénybe a fõutcát. A város
lakossága erõsen megosztott volt
e kérdésben, egy 2007-es felmé-
rés szerint 52 százalékuk támo-
gatta, 48 százalékuk pedig nem,
hogy a Kossuth utca sétálóutcává
váljon.

Így a Kossuth utca a mai napig
jelentõs gépjármûforgalmat bo-
nyolít le (napi 3 ezer egységjármû,
melybõl 215 autóbusz). A szakem-
berek szerint végleges döntést kell
hozni, hogy kerüljön-e lezárásra a
Kossuth utca és váljon sétálóutcá-
vá, vagy maradjon továbbra is az
átmenõ forgalom. Mindkét eset-
ben komoly beavatkozásokra és
jelentõs átalakításokra lesz szük-
ség. Ennek érdekében megkérde-
zik a zalaegerszegieket, egy friss,
nagyszabású felmérés keretében.

NAPI HÁROMEZER JÁRMÛ
A KOSSUTH UTCAI BURKOLATJAVÍTÁSRÓL

Nyílt levelet írt Balaicz Zoltán polgármesternek a Demokratikus
Koalíció választókerületi elnöke, Keresztes Csaba a Kossuth ut-
cai térburkolat-javításokkal kapcsolatban. FÓKUSZBAN AZ AKTÍV TURIZMUS

ELFOGADTÁK AZ ÚJ IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓT
Öko- és aktív turizmus, természeti értékek, fürdõzés, vidéki és

kulturális turizmus. E szegmensek mentén képzeli el a város Za-
laegerszeg jövõbeni idegenforgalmi „termékeit”. A közgyûlés az
elmúlt hónapban fogadta el a város következõ tíz évre
(2015–2025) szóló turisztikai stratégiáját, mely némileg szakít a
korábbi elképzelésekkel.

ÖTSZÁZMILLIÓS TÁMOGATÁS
A MODERN VÁROSOK PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Látványterv: Mindszenty zarándokközpont...

...és az új városi uszoda.

Vonzó lehet a dimbes-dombos zalai vidék.

DOLGOZZ MÛSZAKI TERÜLETEN!
A MOULD TECH KFT., MINT DUÁLIS GYAKORLATI KÉPZÕHELY

A zalaegerszegi Mould Tech Kft. gyakorlati helyszínként
vesz részt a szakképzésben és a duális mérnökképzésben. A
szerszámtervezéssel és -gyártással foglalkozó cég számára
fontos a megfelelõ mûszaki tudással rendelkezõ munkaerõ,
ezért házon belül is szervez képzéseket  a szakmai gyakorlatot
töltõ diákok és mérnökhallgatók számára. 



Könyvbemutatók, kiállítások,
zenei programok várták az ér-
deklõdõket az elmúlt héten a
magyar kultúra napja alkalmá-
ból. A Göcseji Múzeumban csü-
törtökön bemutatásra került Bé-
res Katalin „Kulturális élet Zala-
egerszegen 1920–1945” címû
kötete, melyet dr. Gyimesi End-
re történész mutatott be. A
könyv az Egerszegi Füzetek so-
rozat 14. számaként jelent meg.
Ehhez hasonló, a város 20. szá-
zad eleji kulturális életét bemu-
tató, monografikus kiadvány
még nem született.
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A kultúra napján nyílt meg a
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben a IV. Zalaegerszegi Sza-

lon, mely a városhoz kötõdõ kép-
zõmûvészek legfrissebb alkotásai-
ból ad ízelítõt. A vendégeket kö-
szöntõ Balaicz Zoltán polgármes-

ter elmondta: a kétévente megren-
dezésre kerülõ Szalon nem elõz-
mények nélküli. Korábban a Zalai
Tárlat kiállítássorozat engedett be-
pillantást a megyében zajló képzõ-
mûvészeti trendekbe, ám e folya-
mat megszakadt. 2010-ben fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy
városi szinten ismét megszervez-
zék a seregszemlét, melyre azóta
kétévente kerül sor. A Zalaeger-
szegi Szalonon korosztálytól, vala-
mint stílustól és mûfajtól függetle-
nül vesznek részt a városhoz kötõ-
dõ alkotók, néhány friss munkával.

A tárlatot megnyitó Wehner Tibor
mûvészettörténész elmondta: a
Szalon egy mûvészeti közeg pilla-
natnyi állapotát tükrözi. Jó, hogy a
városnak van egy ilyen visszatérõ
bemutatkozási fóruma, és mivel ez
már a negyedik alkalom, pozitív és

negatív jelenségeket egyaránt meg-
figyelhetünk a rendezvénnyel kap-
csolatban. Jó volna például, ha min-
den érintetthez eljutna a felhívás a
kiállítással kapcsolatban. Az alkotó-
kat nagyban inspirálná továbbá, ha
több díjért is versenghetnének, a
tárlat rangját pedig emelné, ha díj-
alapító mecénások is közremûköd-
nének a Szalon munkájában. Fon-
tos lenne a dokumentáció is, vagyis
ha minden egyes alkalomról készül-
ne egy katalógus; anélkül ugyanis a
kiállítás bontása után hamar szerte-
foszlanak az emlékek.

A mostani seregszemlén hu-
szonegy mûvész mutatkozik be;
hagyományos mûtárgyak és új mû-
vészeti kifejezésformák egyaránt
jelen vannak. A biztos konvenciók
és a bátor kísérletek szépen elfér-
nek egymás mellett, mintahogyan
az absztrakt és figuratív elemek is
– folytatta a mûvészettörténész.

Az idei Szalon-díjat Fabók-

Dobribán Fatime képzõmûvész
vehette át, Illatszertár címû instal-
lációjáért.

A tárlatnyitót követõen szintén a
zsinagógában került sor a kultúra
napi gálamûsorra, melynek része-
ként átadták a Kultúra Mecénása
díjat is. A kitüntetést idén a Zala-
szám Informatika Kft. ügyvezetõje,
dr. Szász Péter vehette át. A Köz-
mûvelõdési Dolgozók Szakszerve-
zetének javaslata alapján pedig
polgármesteri elismerésben része-
sült Dömötör Andrea, a Göcseji
Múzeum gyûjteménykezelõje, Vad-
vári Péterné, a Keresztury VMK
nyugalmazott munkatársa, vala-
mint Tóth Renáta, a DFMVK
gyermekkönyvtárosa.

A kultúra napi program hétfõn
folytatódott, az immár hagyomá-
nyos Zalaegerszegi Sajtófotó-kiál-
lítással, mely a Hevesi Sándor
Színház nézõtéri galériájában nyílt
meg, immár hatodik alkalommal.

Az elõzõ évekhez képest
mérsékelten gyarapodott a le-
véltár állománya, hatvan iratfo-
lyóméternyi új dokumentumot
regisztráltak. A szükséges se-
lejtezésekkel együtt pedig ösz-
szességében csökkent is a köz-
gyûjtemény állománya, amire
eddig még nem volt példa – de-
rült ki a Magyar Nemzeti Levél-
tár (MNL) Zala Megyei Levéltá-
rának hagyományos év eleji
sajtótájékoztatóján.
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A levéltár azonban így is 10.743
iratfolyóméter anyagot õriz, amely-
nek jó része az interneten is hoz-
záférhetõ. Káli Csaba igazgatóhe-
lyettes a 2015-ös év egyik legérde-
kesebb szerzeményének azt a per-
iratgyûjteményt tekinti, melyet egy
fõvárosi antikváriumban vásárol-
tak. Az 1769–1810 között keletke-
zett, perdokumentumokból álló dí-
szes kötet, a Deák-család történe-
térõl is szolgáltat egy sor háttér-
anyagot; hiszen ez a hosszadal-
mas procedúra a família egyes
ágai között zajlott.

A tavalyi évben a levéltár kuta-
tószolgálatát 248-an, az ügyfél-
szolgálatot pedig 961-en keresték
fel. Ami a tudományos munkát ille-
ti: a levéltár nyolc tudományos
munkatársa harminckét tanul-
mányt, illetve cikket írt az elõzõ év-
ben, és négy önálló kötet is napvi-
lágot látott (Zalai honvédek Er-
délyben, Zalaegerszegi végrende-
letek, Politikai küzdelmek Zala me-
gyében a két világháború között,
Választási küzdelmek a reformkori
Zala megyében).

Molnár András igazgató az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
a levéltár részt vesz a Magyar
Nemzeti Levéltár központi prog-
ramjaiban. Egyrészt a Nemzeti
Emlékezet Bizottságával van kö-
zös kutatási programjuk, ami az

1945 utáni párt-archontológiai ku-
tatásokat, ezenkívül a vidéktörté-
neti munkákat, valamint az 1956
utáni megtorlások adatainak feltá-
rását jelenti. Az állami halotti anya-
könyvek alapján készül továbbá
egy központi adatbázis az elsõ vi-
lágháborús veszteségekrõl. Zajla-

nak az elõkészületei továbbá a
2017-es országos Reformáció-
emlékévnek, melynek során Zala
megye protestantizmusának törté-
nete is feldolgozásra kerül.

Idén három rendezvénnyel is
készülnek. Szeptemberben Szé-
chenyi István születésének 225.
évfordulója alkalmából lesz emlék-
ülés, októberben az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára szerveznek majd tudo-
mányos konferenciát. Utóbbi ezút-
tal nem az eseményeket, hanem a
forradalom elõzményeit és kiváltó
okait vizsgálja. Nyáron pedig sor
kerül a hagyományos (immár 26.)
szlovén–magyar levéltári kutatótá-
borra is. A tervek szerint 2016-ban
négy új kiadvány is megjelenik.
Ezek közül a még elõkészületben
lévõ „Zalai honvédek Kárpátalján”
címû könyv igazi kuriózum lesz. A
kötethez a levéltár várja azon csa-
ládok jelentkezését, ahol még fel-

lelhetõ néhány dokumentum a ma-
gyar királyi 9. honvéd önálló gya-
logdandár kárpátaljai tevékenysé-
gérõl.

A magyar kultúra napja alkal-
mából a sajtótájékoztatón mutatták
be Hermann Róbert és Molnár
András „Választási küzdelmek a

reformkori Zala megyében”
(1834–1847) címû kötetét, melyrõl
dr. Gyimesi Endre történész, nyu-
galmazott igazgató beszélt. Mint
elöljáróban utalt rá: nincs új a nap
alatt. Mármint ami a politikai küz-
delmeket illeti. A könyvbõl ugyanis
kiderül, hogy a tárgyalt idõszakban
etetés, itatás, lefizetés, sõt vereke-
dés is kísérte a korteskedést és a
választási küzdelmeket. De ekkori-
ban kezdõdtek a megfigyelések,
valamint a besúgóhálózat kiépíté-
se is; a szerzõk a kötet összeállítá-
sakor a korabeli bécsi titkosszolgá-
lati jelentéseket is felhasználták.

Molnár András hozzátette: az új
kiadvány közel három évtized
gyûjtõmunkájának eredménye. A
Deák- és Csány-kutatásokkal pár-
huzamosan gyûlt az anyag. A kö-
tet érdekességét többek között az
adja, hogy a bécsi udvar titkos-
szolgálati jelentései még nem na-
gyon láttak eddig napvilágot.

– pP –

Best of D'clinic Studios címmel
nyílt tárlat a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában. A nemzetkö-
zi rezidenciaprogramot mûködtetõ
képzõmûvészeti stúdió Lendváról
települt át Zalaegerszegre a nyár

folyamán, Pál Kátja festõmûvész
vezetésével. A mûvésztelep a Rá-
kóczi úti egykori mosodában alakí-
totta ki bázisát, ahová havonta
újabb és újabb mûvészek érkeztek
a világ különbözõ országaiból. A
Gönczi Galériában most huszon-
két alkotótól láthatunk ízelítõt, a
mûvek a 2015-ös rezidenciaprog-
ram keretein belül készültek. Ti-
zenöt mûvész már Zalaegersze-
gen dolgozott, ami nemcsak a szi-
gorúan vett alkotást jelenti. Megis-
merkedtek ugyanis egymás kultú-
rájával, mûvészeti stílusával, vala-
mint a város épületeivel, múltjával
és jelenével, amit aztán rendre be
is építettek alkotásaikba.

Így született például a Vietnam-
ban élõ Kaitlin Rees „Egy végtelen
szótár töredékei” címû projektje is.
A fiatal mûvész szeretett volna pár
szót megtanulni magyarul, de a
szavak megértéséhez nem szótá-
rat akart használni. Megkért in-
kább néhány embert, mondják el

mit jelent számukra az adott szó,
vagy hogy milyen jelentõsége van
az életükben. Így tulajdonképpen
egy végtelen sok jelentéssel bíró,
érzelmi szótárat tudott létrehozni.

Szintén a magyar nyelv egyedi-
sége vonzotta az angliai Fionn
Duffyt is, aki „A kíváncsi nyelv” fan-
tázianevet viselõ projektjében a ze-
ne, a nyelv és a képzõmûvészet
kapcsolódási pontjait kutatta. Sze-
ret ugyanis a tárgyakra, hangokra
egyfajta kottaként tekinti. Nálunk fõ-
leg a magánhangzók érdekelték:
más érzéseket és hanghatásokat
keltettek benne, mint az angol ma-
gánhangzók. A nyelv és a kimon-
dott hang által elõidézett fizikai vál-

tozásokat ültette be mûvébe, ami a
kiállítótérben is megtekinthetõ.

A tárlatot megnyitó Mészáros Gá-
bor is a különféle kultúrák kapcsoló-
dására hívta fel a figyelmet
performanszában. Mert a reziden-
ciaprogram nem holmi elvont mû-
vészkedésrõl szól, hanem a befoga-
dásról, a vendégszeretetrõl és a
messzirõl jött emberek minél jobb
megismerésérõl, na és a tapasztala-
tok átadásáról. Tulajdonképpen tör-
ténetek, élmények, formák és színek
(áru)cseréje zajlik, s ez mind beépül
a mûvészek alkotási folyamatába.

Persze a befogadó részérõl
szükség van elvonatkoztatásra,
nyitottságra és asszociációs képes-
ségre. Mivel egy interaktív kiállítás-
ról van szó, mi magunk is alkotókká
válhatunk, ha leülünk, felírjuk a
kedvenc szavunk egy színes post it
papírra, majd az felragasszuk a fal-
ra más szavak közé. Ezeket cserél-
getve és bõvítve egy változó tipog-
ráfiájú és jelentésû szó-játékot,
vagy ha úgy tetszik történetet ka-
punk. A színes kavalkád pedig egy
képpé is összeállhat a fejünkben.

4 Kitekintõ

TRADÍCIÓK ÉS BÁTOR KÍSÉRLETEK
KIÁLLÍTÁSOK ÉS GÁLAMÛSOR A KULTÚRA NAPJÁN

TITKOSRENDÕRI JELENTÉSEK A REFORMKORBÓL
ÚJ KÖTET ÉS ÉVKEZDÉS A LEVÉLTÁRBAN

Káli Csaba és dr. Gyimesi Endre

SZAVAK A FALAKON
BEST OF D'CLINIC A VMK-BAN

Nem hagyományos képekbõl és szobrokból áll ez a kiállítás,
hanem amolyan nyelvi lelemények vannak a falakra függesztve.
Vannak persze más objektumok is; beton villanyoszlop és mell-
szobor arányosan kicsinyített mása, meg néhány videó. Tornázó
pálcikaemberekkel, meg cseresznyét szopogató szájjal.

Dr. Szász Péter átveszi az elismerést.

Az idei Szalon-díjas Fabók-Dobribán Fatime alkotása.
Polgármesteri köszöntõ

Fotó: Seres

Fotó: – pP –
Fotó: – pP –
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Megemlékezett arról is, hogy

hány híresség fordult meg annak
idején Németh János mûtermében
(például Keresztury Dezsõ költõ,
Sinkovits Imre színmûvész). A
szobrászmûvész szerint Németh
János az õsök mesterségét for-
málta mûvészetté. A szépség igé-
zetével él és alkot. Egy dolgos,
meg nem alkuvó életút áll mögöt-
te, amiért méltán vált a nemzet
mûvészévé.

A megnyitó alkalmával Szta-
renki Pál, a Hevesi Sándor Szín-
ház mûvészeti vezetõje felolvasta
Juhász Ferenc Németh Jánoshoz

írt Õsteremtõ boldog áldozat címû
vers-prózáját.

Végül pedig maga a keramikus-
mûvész is szót kért, aki meg is ha-
tódott a sok dicsérettõl, biztató és
kedves szónoklattól. Úgy fogalma-
zott: hívhatják õt korszerûnek vagy
korszerûtlennek, az biztos, hogy a
gonoszság elé nem tud tükröt tar-
tani. Inkább a terrakotta melegé-
vel, a kemencében izzó tûz és a
szeretet erejével kíván figyelmez-
tetni mindnyájunkat, hogy marad-
junk meg embernek.

A kiállítás február 21-ig látogat-
ható a Vigadó 5. emeleti galériájá-
ban.

A SZÉPSÉG IGÉZETE
NÉMETH JÁNOS TÁRLATA A VIGADÓBAN

– pánczélPetra –

A történethez ember is kell;
egy színész, aki saját sorsán ke-
resztül képes más karaktereket is
megeleveníteni. Bellus Attilának,

a Hevesi Sándor Színház szín-
mûvészének ez maximálisan si-
került. A Lakásszínház kis teré-
ben nemcsak félresiklott életek
villannak fel, hanem a 20. század
sanyarú évtizedei is leperegnek

bõ másfél óra alatt a nézõk sze-
me elõtt.

A zalai teátrum néhány hónappal
ezelõtt tûzte mûsorra a szegedi
Maszk Egyesülettel közösen készült
Olivetti 82 címû monodrámát. Eriek

Verpale flamad író egyszemélyes
drámáját bemutatták már a Szegedi
Fegyház és Börtön színpadán, vala-
mint a Zalaegerszegi Büntetés-vég-
rehajtási Intézetben is. Az elõadás –
melyet Dégi János rendezett – ez-

után került az Ady utcai Lakásszín-
házba. A darabot maga Bellus Attila
fordította hollandról magyarra, hi-
szen a mûvész két évtizedig élt Hol-
landiában; eközben fedezte fel a fla-
mand szerzõ mûvét is.

A belgiumi Gentben járunk, a
kilencvenes évek elején, amikor
Bernard van der Wielét, az írót õri-
zetbe veszik gyilkosság vádjával.
De ki is a Bernard? Miért van be-
kötve az egyik keze, és miért haj-
togatja egyre, hogy nem tud sem-
mit, legkevésbé, azt, hogy miért
vették õrizetbe. Nincs is válasz
mindaddig, míg elõ nem kerül egy
Olivetti 82 típusú írógép – amilyen-
nel egykor fõhõsünk is dolgozott –
és az eltemetett múltbéli esemé-
nyek lassan napvilágra kerülnek.
Tényleg lassan, mert nincs kapko-
dás, csak ritmus, meg érzelem –
ahogyan az írógép is ütemesen
kopog, néha szüneteket hagyva,
míg össze nem áll a történet.

Egy tragikus sorsú fiút látunk fel-
nõni: húgát megölik, anyja pedig el-
titkolja elõle apja kilétét és zsidó
származását. Nácizmus volt, zsidó-
üldözés, jobb, ha a fiú keresztény
iskolába megy. A srác jól fogalmaz,
tanárai is dicsérik… kéne neki egy
írógép, ami persze költséges. Végül
egy öreg zsidó bácsitól megkapja
az Olivetti 82-t, és még valamit:
édesapja történetét. Ettõl kezdve

minden más lesz; a monológ is zak-
latottabbá válik, melynek fókuszába
az apa és a zsidó gyökerek utáni
kutakodás, valamint az identitáske-
resés és kirekesztettség gyötrelme
kerül. Mert a keresztényeknek még-
iscsak egy zsidó fiú õ, a zsidóknak
viszont nem eléggé az, hiszen fél-
vér, ami adott esetben egy házas-
sághoz kevés. Sõt, az sem mind-
egy bizonyos körökben, hogy a jid-
dis vagy a héber nyelvet beszéli-e?
És hiába kerülünk idõben egyre tá-
volabb a háborús évektõl, a beideg-
zõdések mit sem változnak.

A visszaemlékezések áradatá-
ból egyre inkább az is kiderül,
hogy valami nagyon nincs rend-
ben ezzel az idõközben íróvá és
apává lett Bernard-dal. Már a kis-
húgával való viszonya is kissé fur-
csa volt (és nem teljesen tiszta a
halála sem), ami aztán tovább tor-
zult: a lányával folytatott vérfertõzõ
kapcsolattá. Majd végül gyilkos-
sággá (megöli lánya szeretõjét).

Az a nyomasztó, hogy bár feltá-
rul elõttünk a bûn, mégis sajnáljuk
(vagy inkább szánjuk) a tetteivel
éppen szembenézõ embert. Mert
tudjuk, hogy ez az egész nemcsak
az õ vétke. Éppúgy bûnös a hazug
anya, mint maga a kirekesztõ rend-
szer és társadalom, amelyben fel-
nõtt; s mely súlyosan települt rá
döntéseire és érzelmi állapotára;
egész félresiklott sorsára. Ítélet?
Szerencsére az nincs a darabban.
A bûn felismerése és az önmar-
cangolás úgyis életfogytig tart. Van
viszont erõs színészi játék, ütõs és
elgondolkodtató szöveg, melynek
egyes elemei még elõadás után is
a fejünkben kattognak, mint egy
öreg Olivetti-írógép.

VALLOMÁS EGY ÍRÓGÉP ELÕTT
OLIVETTI 82 A LAKÁSSZÍNHÁZBAN

Mit lehet kihozni egy kis térbõl, ahol csak egy asztal van és
szék, meg unalmasnak tûnõ hétköznapi tárgyak; lámpa, zenele-
játszó, írógép. Persze, ha írógép van, akkor sztori is van; és ha
ez a bizonyos írógép egy rendõrségi kihallgatáson kerül az asz-
talra, akkor gyanús, hogy valami bûnügy is áll a háttérben.

– pP –

Hogyan befolyásolják bizonyos
rejtett, tudat alatti indítékok vonzó-
dásainkat és párválasztásainkat?
Milyen evolúciós elõnyökben rejlik

a siker titka? Ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések merültek fel a
Mimosa kávéházban megrende-
zett második Pszicho-esten, mely-
nek témája az evolúciós pszicho-
lógia volt. Nagy Réka klinikai szak-
pszichológus ezúttal prof. dr.
Bereczkei Tamással, a PTE Pszi-
chológiai Intézetének vezetõjével
beszélgetett; mégpedig a már em-
lített rejtett indítékokról.

Bereczkei Tamás mindenek-
elõtt elmondta: az evolúciós pszi-
chológia a pszichés jelenségek
hátterét vizsgálja. A Pécsi Tudo-
mányegyetemen több mint tíz éve
mûködik egy evolúciós kutatócso-
port. A csapatban dolgozó hallga-
tók és doktoranduszok a pro-
fesszor vezetésével a társadalom-
ban létrejött szociális kapcsolatok
vizsgálatával és elemzésével fog-
lalkoznak. Így például az önzetlen-
séggel, különbözõ viselkedési

módszerekkel, párválasztással és
arcelemzéssel. Az arcvizsgálatok-
ból kiderült, hogy az átlagos arcot
szebbnek látjuk, mint az egyénit.
Az „átlagos” nõk esetében például
nagy szemeket, kisebb orrt, kes-

kenyebb állat és lágyabb vonáso-
kat jelent. A vonzerõt emeli a fiata-
los jelleg, a gyermekiségre utaló
vonások; szõke haj, kék szem.
Evolúciós szempontból ugyanis a
fiatalság a termékenységgel kap-
csolható össze. Érdekes ugyanak-
kor, hogy míg a korábbi évszáza-
dokban a teltebb nõkkel azonosí-
tották a termékenységet, ma in-
kább a vékonyabb, de sportos nõk
a tetszetõsebbek. A megfelelõ
testzsír, valamint a derék/csípõ
arány azonban most is fontos kri-
térium. Evolúciós szempontból
mindez az egészséggel, a magzat
védelmével és a gyermek kihordá-
sának képességével függ össze.

Az, hogy mi a szép, persze kul-
túránként és koronként változik.
Az evolúciós pszichológiai kutatá-
sokból az derül ki, hogy az enged-
heti meg magának, hogy szép le-
gyen, akinek jók a genetikai adott-

ságai; vagyis genetikailag sokféle.
Ez ugyanis magasabb immunké-
pességre utal. Az õsapák/õsanyák
még nem azt nézték, hogy valaki
szép-e, hanem hogy egészséges-e.
Egy idõ után pedig azt látták szép-
nek, ami egészséges.

Bereczkei Tamás a vonzódá-
sokkal kapcsolatban elmondta: a
vizsgálatok szerint a menstruációs
ciklus alatt nemcsak a nõk viselke-
dése változik meg, hanem az is,
hogy milyen típusú férfiakat tarta-
nak vonzónak. A termékeny napo-
kon a maszkulinabb, míg a ciklus
végpontjainál a femininebb (érzé-
kenyebb, gondoskodóbb) férfiakat
látják szebbnek. Érdekes, hogy ez
utóbbiakat részesítik akkor is
elõnyben, hogyha hosszú távú
kapcsolatot szeretnének.

A termékeny napokra esik a
nõk „félrelépése”, hiszen ezzel
növekszik a teherbeesés esélye.
A férfiak és a nõk ugyanakkor
máshogy viszonyulnak a rövid/al-
kalmi kapcsolatokhoz. A hölgyek
a párválasztásnál ekkor is ugyan-
azon kritériumok mentén válasz-
tanak, mint más esetekben, és
náluk mindig benne van a hosszú
távú kapcsolat lehetõsége is a
választásban. Míg a férfiaknál ez
nem jellemzõ. A hosszú távú kap-
csolatot (illetve annak lehetõsé-
gét) ugyanis mindig a nõk tartják
fenn; ennek szintén evolúciós
oka van (az utódok biztonságos
és közös felnevelése). A kutatók
azt is megfigyelték, hogy a kap-
csolat elején a férfi beszél többet,
amit a nõ hagy is, hiszen teszteli
a férfit; minél többet tudni akar
róla.

A férfiak a vonzerejükkel (pél-
dául megbízható arc) és státu-
szukkal versengenek a nõkért, de
létezik spermium-versengés is. A
vizsgálatokból kiderült ugyanis,
hogy nõk gyakori, rövid távú kap-

csolatai esetén a különbözõ férfiak
által bejuttatott sperma versenyez
egymással. Tartós kapcsolatban
lévõknél pedig megfigyelték, ha a
felek hosszabb idõt töltenek külön,
akkor a férfinél – a normál bioló-
giai emelkedésen túli – sperma-
szám-emelkedés figyelhetõ meg.

A professzor a szingliséggel
kapcsolatban elmondta: különb-
ség van aközött, hogy valaki nem
akar tartós kapcsolatot, vagy ke-
res, de nem talál párt magánk. (Az
utóbbiak vannak többen.) Tudo-
másul kell venni, hogy a mai társa-
dalmakban a nõk megtehetik,
hogy egyedül legyenek, vagy
egyedül neveljenek gyerekeket.
Régen erre nem volt lehetõség. Az
is fontos és lényeges dolog, hogy
a nõk ma már szabadon bánhat-
nak a testükkel, saját döntéseik
alapján; míg régen tényleg csak
„szülõgépek” voltak.

S, hogy milyen randibakit vét-
het egy nõ? Például azt, hogy nem
õszinte. Ez például a nevetésbõl
derül ki: a valódi mosolynál ugyan-
is a szem nevet, nem a száj.

VONZÁSOK ÉS VÁLASZTÁSOK
PSZICHO-EST A REJTETT INDÍTÉKOKRÓL

Az átlagos archoz jobban vonzódunk, mint az egyénihez. A nõk
menstruációs ciklusa befolyásolja, hogy éppen egy
maszkulinabb vagy egy nõiesebb férfit találnak-e szimpatikus-
nak. A férfiak kevésbé emlékeznek az elsõ randevú beszélgetésé-
nek részleteire; bár a kapcsolat elején többet beszélnek, mint há-
zasságban.

A nyolcadik Krosnói Nemzet-
közi Lenszövõ Biennálé anyagá-
ból érkezett válogatás a Göcseji
Múzeum idõszaki kiállítótermébe.
A lengyelországi település és Za-
laegerszeg között 2000 óta mû-
ködik testvérvárosi kapcsolat.

– pet –

A Krosnói Kézmûves Múzeum
kétévente rendezi meg a rangos se-
regszemlét. Az ottani kiállítás egy
részlete aztán a Göcseji Múzeumba
is rendre ellátogat; ízelítõt adva a
kortárs textilmûvészet legfrissebb
áramlataiból.

A vendégeket köszöntõ Kaján Im-
re múzeumigazgató elmondta: a
biennálé az új értékek létrehozását és
a hagyományápolást egyaránt segíti.
Krosnóban nagy múltra tekint vissza
a len termesztése és feldolgozása, s
a biennálé ennek állít emléket. Általá-
ban is elmondható, hogy a nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ települé-

seknek mindig van valamilyen köze a
kortárs mûvészetekhez is.

Balaicz Zoltán polgármester a
tárlatot megnyitva utalt arra, hogy
Zalaegerszeg tizennégy testvérvá-
rosa közül Krosno az egyik, amelyik-
kel már a kezdetek óta nagyon in-
tenzív a kapcsolat, legyen szó kultú-
ráról, sportról vagy gazdaságról.

Ewa Mankowska, a Krosnói Kéz-
mûves Múzeum vezetõje örömét fe-
jezte ki az iránt, hogy kétévente itt is
bemutatkozhatnak a biennálé anya-
gával. Az együttmûködés immár ti-
zenöt éve tart a Göcseji Múzeum-
mal. A Kézmûves Múzeum számára
ez a kortárs textilmûvészeti sereg-
szemle az egyik legfontosabb ese-

mény. A mostani alkalomra tíz or-
szág nyolcvannégy mûvésze nyúj-
tott be pályamûvet.

A krosnói múzeum tematikai kri-
tériumot sosem állít a mûvészek elé,
csak annyi a kikötés, hogy a mun-
káknak lent kell tartalmazniuk. A leg-
újabb alkotások nemcsak a hagyo-
mányos lenszövésnek állítanak em-
léket, hanem napjaink tárgyi kultúrá-
jából, impulzusaiból is merítenek.

A kiállítás február 21-ig látogat-
ható.

LENBÕL SZÕTT MÛVEK
TEXTILMÛVÉSZET KROSNÓBÓL

CSÁCSBOZSOKI TÉL
2016. JANUÁR 30.

(SZOMBAT)
7.00 óra: hagyományos disz-
nóvágás, 18.00 óra: vidám kö-
zösségi est a zalai disznóvá-
gási hagyományok felelevení-
tésével.

Helyszín: Izsák-iskola (Zala-
egerszeg, Szivárvány tér 1–3.)

Kérjük, hogy részvételi
szándékát minden érdeklõdõ
jelezze 2016. január 28-ig
Kozmáné Gál Bernadett mû-
velõdésszervezõnél (30/341-
3475).

Innivalóról mindenki önma-
ga igényei és lehetõségei sze-
rint gondoskodjék, de szíve-
sen veszik a szervezõk a helyi
borosgazdák felajánlásait is.



6 Városháza

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30

Megjelent, és irodánkban kedvezményesen kapható
a 2016. évi MAGYAR TURIZMUS-KÁRTYA!

Az úgynevezett „hátlapos” akció keretében
a 2015. évi Hungary Carddal rendelkezõ vá-
sárlók 20% kedvezménnyel vásárolhatják
meg a Hungary Card 2016. évi kiadását 2016.
február 29-ig.

ÁRAK:

Basic 5.000 Ft helyett 4.000 Ft

Standard 8.000 Ft helyett 6.400 Ft

Plus 12.000 Ft helyett 9.600 Ft

MEGÚJULT KÍNÁLATUNK!

Szakál István: A göcseji Besenyõ térségének szótára 1.800 Ft

Mészáros T. László: Zalaegerszeg 4.200 Ft

Mészáros T. László: Szerelmem Zalaegerszeg 3.500 Ft

Mészáros T. László: Zalaegerszeg falinaptár 2016 1.500 Ft

Mészáros T. László: Zala falinaptár 2016 1.500 Ft

További ajánlataink:

Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft

Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft

Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Kepéné – Lendvai – Tivadar: Hetés népi táplálkozása 3.990 Ft

Hûtõmágnes 450 Ft-tól

Ajándéktárgyak 500 Ft-tól

Zalaegerszegi képeslapok 100 Ft-tól

Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,

lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül!

Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl
évre ünnepélyes keretek között köszöntjük
azokat a Zalaegerszegen élõ, pedagógus hiva-
tásukat itt gyakorló óvónõket, tanítókat, taná-
rokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel
ezelõtt kapták kézhez oklevelüket, ezzel is elis-
merve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagógus pályán eltöltött eszten-
dõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként
továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetõleg gránit-
diplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok okle-
vélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím,
telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szüksé-
ges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán
vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).

Tisztelettel kérjük mindazokat a városunkban la-
kó kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik Zala-
egerszegen élnek és városunk nevelési-oktatási in-
tézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb
2016. február 12-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a
kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy
423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatá-
si intézmények ügyintézési szabályzataira te-
kintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos
nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért
kérjük a határidõ pontos betartását!

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!

ELADÓ INGATLAN – KOSSUTH U. 55. IRODA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni

az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Kossuth u. 55. iroda” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2016. február 8. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni meg-
tekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Za-
laegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (telefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meg-
határozott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a pá-
lyázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg) 

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Kossuth Lajos u. 55.
3061/A/12

iroda 47 m2 4.935.000 Ft 490.000 Ft

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,
HOGY VÁROSUNK KÖZVILÁGÍTÁSÁT

ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK

KÖVETKEZTÉBEN A KÖZVILÁGÍTÁSI

HIBÁK BEJELENTÉSI MÓDJA

MEGVÁLTOZOTT.

Közvilágítási meghibáso-
dás esetén a lakossági hiba-
bejelentést 2016. január 4-tõl
Zalaegerszeg MJV hivatalos
portálján a 

www.zalaegerszeg.hu
oldalon a

ZALAEGERSZEG

KÖZVILÁGÍTÁSI

HIBABEJELENTÕ

boxra kattintva
szíveskedjenek megtenni.

További hibabejelentési elér-
hetõségek állnak még ren-
delkezésre:

E-mail:
kozvilagitas@smhv.hu •
Internet: www.kovika.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata nyílt árverés útján kívánja értékesí-
teni a Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár
feletti területen (Gólyadomb) a Széchenyi-terv
segítségével kialakított összközmûves építési
telkeit.

Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával
értékesíti. 

Az elsõ árverés idõpontja és helyszíne:
2016. február 2. (kedd) 9.00 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája 
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám I. emelet 11.

Árverésre kerülõ telkek helyrajzi számai: 
6238/50 6238/13
6238/12 6238/15

A felsorolt helyrajzi számokra a fenti árverésen
csak zalaegerszegi kettõ- vagy többgyermekes
családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek. A
pályázók a jogosultságot az árverést megelõzõ re-
gisztráció során a dokumentumok (születési, há-
zassági anyakönyvi kivonat) bemutatásával igazol-
hatják.

Fiatal házasok azok, akik házassági életközös-
ségben élnek, és a pályázat benyújtásakor a há-
zastársak egyike nem töltötte be a 35. életévet. 

Kikiáltási ár 5.200 Ft/m2+áfa, azaz 6.604 Ft/m2.

Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát
szerezheti meg.

A második árverés idõpontja és helyszíne:
2016. február 2. (kedd) 10.00 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám I. emelet 11. 

Árverésre kerülõ telkek:
A 9.00 órai árverés alkalmával el nem kelt telkek.

A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat. A licit in-
duló ára 5.200  Ft/m2+áfa, azaz 6.604 Ft/m2.

A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén
a legmagasabb négyzetméterárat ígérõ nyeri el.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik vállalják,
hogy az ingatlant az adásvételi szerzõdés aláírásá-
tól számított 2 éven belül beépítik. 

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosí-

tására a vásárlástól számított 2x2 évig elidegeníté-
si és terhelési tilalmat – kivétel a lakásépítésre fel-
vett hitel, valamint a fiatalok otthonteremtõ támoga-
tása, illetve a szociálpolitikai kedvezmény biztosí-
tására bejegyzett jelzálogjogok – kell Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Zalaegerszegi fiatal házasok, kettõ- és több-
gyermekes családok esetében a vételár megfizeté-
sére legfeljebb két részletben történõ fizetési ked-
vezmény adható azzal, hogy a második részletet
legkésõbb a szerzõdés aláírásától számított 12 hó-
napon belül kell megfizetni. A vételár fele a szerzõ-
déskötéssel egyidejûleg fizetendõ. A teljes vételár
megfizetésének elmulasztása esetén az önkor-
mányzat a szerzõdéstõl egyoldalú írásbeli nyilatko-
zattal eláll. A befizetett elsõ vételárrészletbõl az in-
gatlan nettó vételárának 15%-a foglalónak minõ-
sül. Abban az esetben, ha az adásvételi szerzõdés
a vevõnek felróható okból vagy a vevõ kérésére, il-
letve az eladó elállása folytán felbontásra kerül, az
eladó a foglaló összegének visszatartása mellett a
vevõ által addig befizetett vételárat kamatok nélkül
fizeti vissza. A szerzõdés felbontásával és az ingat-
lan-nyilvántartási átvezetésekkel kapcsolatos költ-
ségek a vevõt terhelik. Az eladó a tulajdonjogát a
teljes vételár kifizetéséig fenntartja.

Az árveréseken való részvételi feltétel, árverési
biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000 Ft.

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Rt.-nél ve-
zetett 11749008-15432704 számú bankszámlára
kell befizetni.

Árverési regisztráció kezdete mindkét esetben
az árverés meghirdetett idõpontja elõtt 1 órával.

A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre,
amelyen az árverezõk nyilatkoznak az árverési fel-
tételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás telje-
sítésére vonatkozó kötelezettség vállalására, vala-
mint feltüntetésre kerül az árverésen részt vevõ pá-
lyázó neve, címe, aláírása.

A regisztráció során kell bemutatni a biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot.

A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt,
aki a pályázati kiírásnak megfelelõen regisztráltat-
ta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

Árveréssel kapcsolatos felvilágosítás a Zala-
egerszegi Városfejlesztõ Zrt.  92/510-175-ös tele-
fonszámán kérhetõ.

HIRDETMÉNY
A Zalaegerszegi Városfej-

lesztõ Zrt. értékesíteni kí-
vánja Zalaegerszegen a Me-
zõ utcai közmûvesített épí-
tési telkeit.

A telkek területe 809–1040 m2

közötti,
irányár: buttó 7.900 Ft/m2.

Érdeklõdni a 92/510-175 te-
lefonszámon lehet.

JAN. 22–FEBR. 27. IV. ZALAEGERSZEGI SZALON VÁROSI HANGVERSENY- ÉS
KÉPZÕMÛVÉSZETI TÁRLAT KIÁLLÍTÓTEREM

JAN. 11–FEBR. 26. „CSIPKEMUNKÁK, FAFARAGÁSOK” KÉZMÛVESEK HÁZA
VITRINKIÁLLÍTÁS ZALAEGERSZEG, GÉBÁRTI-TÓ

JAN. 25–FEBR. 18. VI. ZALAEGERSZEGI SAJTÓ-FOTÓ HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ
2015 KIÁLLÍTÁS

FEBRUÁR 4. KERTVÁROSI APÁCZAI VMK
15.00 ÓRA NYUGDÍJASFARSANG

FEBRUÁR 5–6. FÁNKY FESZTIVÁL ZALAEGERSZEG, DÍSZ TÉR
WWW.KVARTELYHAZ.HU

FEBRUÁR 6. KONCERT – CSEH TAMÁS DALAI POPUP CAFE
A VODKU FIAIVAL

FEBRUÁR 7. FARSANGI NYITOTT KÉZMÛVESEK HÁZA
MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA ZALAEGERSZEG, GÉBÁRTI-TÓ

FEBRUÁR 9. FARSANGI ZALAEGERSZEG, BELVÁROS
16.30 ÓRÁTÓL JELMEZES FELVONULÁS

FEBRUÁR 10. JAZZSZERDA VÁROSI HANGVERSENY- ÉS
19.00 ÓRA WOHNER DÓRA JAZZ QUINTETT KIÁLLÍTÓTEREM

FEBRUÁR 13. FARSANGI KARNEVÁL ZALA PLÁZA

FEBRUÁR 13. KÁRPÁTIA-KONCERT KERESZTURY DEZSÕ VMK
19.30 ÓRA

FEBRUÁR 13. MADÁRGYÛRÛZÉS BOTFÁN MINDSZENTY IFJÚSÁGI HÁZ
19.00 ÓRÁTÓL

FEBRUÁR 14. XAVER VARNUS VÁROSI HANGVERSENY- ÉS
ORGONAKONCERTJE KIÁLLÍTÓTEREM

FEBRUÁR 16. DUMASZÍNHÁZ ART MOZI
19.00 ÓRA DOMBÓVÁRI ISTVÁN ÖNÁLLÓ ESTJE

FEBRUÁR 20. KONFERENCIA KERESZTURY DEZSÕ VMK
II. NÉPI KÉZMÛVES KÖZÖSSÉGEK
A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

FEBRUÁR 20. KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ KERESZTURY DEZSÕ VMK
„NÉPI DESIGN”

FEBRUÁR 20–21. KOCKAFESZT KERESZTURY DEZSÕ VMK
LEGO-RAJONGÓK ÜNNEPE

FEBRUÁR 26. EGERSZEGI METALFARSANG KERESZTURY DEZSÕ VMK
17.30 ÓRA

FEBRUÁR 27. DALOK SZÁRNYÁN ART MOZI
16.00 ÓRA VARÁZSLATOS MESEDÉLUTÁN

FEBRUÁR 27. MADÁRGYÛRÛZÉS BOTFÁN MINDSZENTY IFJÚSÁGI HÁZ
9.00 ÓRÁTÓL

TOVÁBBI ESEMÉNYEK, INFORMÁCIÓK:
www.zalaegerszegturizmus.hu • www.zalaegerszeg.hu



– Reálisan terveztünk a bajnok-
ság elején, óvatosan határoztuk
meg a célokat, nem véletlenül – vé-
lekedett Bencze Tamás, a csapat
vezetõedzõje. – Az eddigi mérkõzé-
sek során teljes kerettel nem sikerült
kiállnunk, mindig hiányzott valaki.
Miért szerepelünk jól? Beváltak a lé-
giósok. A keret korán összeállt, a fel-
készülés során remekül összerázó-
dott a csapat. Az említett tényezõk
apró dolgok, azonban jelentõs ha-
tással vannak a szereplésre. Kifor-
rottabb a játékunk, mint azoknál a
csapatoknál, amelyek több légióst
cserélnek. Pantelics személyében
pedig van egy olyan játékosunk, aki
összehangolja a védõmunkánkat.
Természetesen figyelünk a támadá-
sokra is, nem lehet 60 ponttal mér-
kõzéseket nyerni, hetven-nyolcvan-
nal igen. Dobtunk is ennyit. A haté-
kony védekezés rendkívül fontos,
hogy a gyors indításokon alapuló já-
tékunkat játszani tudjuk.

– Jogos a bizakodás, hogy a
ZTE hosszú idõ után ott lesz a leg-
jobb nyolc között...

– Eddig a rangadókon jól szere-
peltünk, elég a Szolnok elleni
gyõzelemre és az Alba elleni két si-
kerre gondolni. A folytatásban még
több rázós mérkõzés vár ránk. Va-
lami nagy dolognak kell történnie,
hogy ne legyünk ott a legjobb 8 kö-
zött. Ennek ellenére továbbra is
óvatos vagyok. Akkor kell valamirõl
beszélnünk, ha elértük. Arra ala-
pozva lehet kitûzni a következõ
célt.

– Bár az eddigi mérkõzések so-
rán nem állt rendelkezésre a teljes
keret, ennek ellenére mentális ere-
jét bizonyítva hozta magát a csa-
pat...

– A csapat mentális ereje akkor
mutatkozik meg leginkább, amikor
bajba kerülünk, s azon úrrá leszünk.
A másik döntõ tényezõ, hogy a pad-
ról belépõ játékosok is mindig hozzá
tudtak tenni a mérkõzéshez, ami
szintén nagy pozitívum. A bajnokság
elõtt minden játékossal leültem be-
szélgetni, hogy milyen mértékben
számítok rájuk. Elfogadták, így nincs
harag, félreértés belõle. 

– Mit várhatnak a folytatásban
a szurkolók?

– Hasonló ZTE-t, mint amit ed-
dig láttak. Az alapszakasz után jön
a középszakasz, jó lenne megcsíp-
ni a 6. helyet, ami biztos nyolc közé
jutást jelent. Az elsõ hatban már
csak rangadókra kerülne sor. Sûrû-
södnek a fordulók, kérdés, hogy
bírnánk-e ezt a megterhelést? Jó
tudni, a mi keretünkben négy légiós
van, akad ahol hat. A Magyar Kupa,
ahová hosszú idõ után kerültünk
be, jó felmérés lesz, hogy miként
bírjuk, amikor pár napos pihenõkkel
egymás után kell játszani a mérkõ-
zéseket.

7Sport

VÁRAKOZÁS FELETT TELJESÍT A ZALAKERÁMIA ZTE
ELÉRNI A CÉLT, AZTÁN TOVÁBBLÉPNI

A bajnokság megkezdése elõtt kevesen hitték, hogy az alap-
szakasz felén túl  a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata az
NB I A-csoportjában az élbolyban tanyázik, alaposan felborítva a
papírformát.

Végh Gábort, a klub többségi
tulajdonosát nemcsak a pillanatnyi
aktualitásokról, várható esélyek-
rõl, hanem többek között a labda-
rúgáshoz, a ZTE-hez való szemé-
lyes kötõdésérõl is kérdeztük.

– Mit jelent Végh Gábor szá-
mára a ZTE?

– Mint egy „futball-szenvedély-
betegnek”, mindent. Egy álom be-
teljesülését, óriási megtisztelte-
tést, hatalmas lehetõséget, hogy
az idén 96 éves, dicsõ múlttal ren-
delkezõ klubunkat a 100. születés-
napjára minél nagyobb magassá-
gokba emeljük.

– Ha most kellene – jó másfél
éves tapasztalatok birtokában –
döntenie, ismét vállalná a tulaj-
donosi felelõsséget?

– Teljes mértékben, hiszen ed-
dig majdnem minden a terveink
szerint alakult, sõt vannak olyan
területek, így az utánpótlás, ahol
idõszakosan elõrébb tartunk, mint
ahogyan azt elõzetesen gondol-
tam volna.

– Hogyan értékeli a csapat
szereplését a bajnokság elsõ fe-
lében, és mit vár a folytatástól?

– A második helyezéssel elége-
dett vagyok, a pontok tekintetében
van hiányérzetem, 3–4 pont bent
ragadt a csapatban. A folytatástól
azt várom, hogy egy hellyel elõbb-
re lépjünk a jelenlegi helyezésünk-
höz képest, és akkor rendben le-
szünk.

– Elegendõnek tartja – bizo-
nyos erõsítésekkel – a keret je-
lenlegi játékerejét az NB I-hez?

– Amennyiben most sikerül a
tervezett igazolásainkat megvaló-

sítani, akkor a nyári 2–3 fõs erõsí-
téssel képesnek gondolom ma-
gunkat, hogy ne pusztán statiszta-
szerepet töltsünk be az NB I-ben,
hiszen nem arra készülünk.

– Van létjogosultsága egy
elsõ osztályú klubnak ekkora
nagyságú, illetve gazdasági hát-
terû városban, mint Zalaeger-
szeg? Az NB I-es szerepléshez
megteremthetõk a megfelelõ kö-
rülmények?

– A létjogosultsága természete-
sen megvan, hiszen kevés csapat
büszkélkedhet ilyen nagyságú és
minõségi futballt értõ szurkolótá-
borral. A városban munkahelyeket
teremtõ gazdasági szereplõkkel
muszáj egy lokálpatrióta alapon
mûködõ élõ támogatói kapcsolat
kialakítása, melyben minden sze-
replõ sajátjának érzi a ZTE FC-t.
Enélkül hosszú távon valóban
nem tud stabilan magas színvona-

lon mûködni a klub. A végsõ cél, a
tartós nemzetközi szereplés, csak-
is így érhetõ el. Körülményeink az
NB I rajtjára az új stadionokkal
(FTC, DVSC és Puskás) is felve-
szik majd a versenyt, sõt bízom
benne, hogy a megújult ZTE Aré-
na hangulatában azoknál még
jobb is lesz. Ez szerencsére csak
rajtunk, szurkolóinkon múlik.

– Hogyan haladnak a munká-
latok a ZTE Arénában? A feb-
ruári kezdetre a mérkõzések
megrendezéséhez megfelelõ ál-
lapotban lesz?

– Mire ez az írás megjelenik,
aláírásra kerül a kivitelezõi szerzõ-
dés az önkormányzat és a nyertes
ZÁÉV-ZTE konzorcium között, és
azonnal elkezdõdnek a munkála-
tok. A tavasz folyamán az építke-
zés ideje alatt is zavartalanul meg
tudjuk rendezni hazai mérkõzésein-
ket. Az õszi szezonra reményeim
szerint már a felújított stadionban
fogadhatjuk NB I-es ellenfeleinket. 

– Az egész magyar labdarú-
gás egyik rákfenéje a meccsek
alacsony látogatottsága. Mit ter-
vez a  klub annak érdekében,
hogy visszacsalogassa a koráb-
bi látogatókat a lelátókra?

– Az alapigazság az, hogy jó fo-
ci kell. Valamint igyekszünk megfe-
lelõen kiszolgálni szurkolóinkat bü-
fékkel, tiszta mosdókkal, új kivetí-
tõvel és hangosítással, az osztály-
ban elérhetõ legkedvezõbb jegy-
árakkal, családi bérletekkel,
Egerszeg-kártyával, hogy az anya-
giak miatt egyetlen szurkolónk sem
maradjon a stadionon kívül. A han-
gulatot a szurkolóink csinálják, én
személy szerint bízom abban,
hogy szurkolóink látják és értékelik
az én és kollégáim erõfeszítéseit, a
csapat odaadó játékát, játékosaink
hozzáállását. Támogatásukkal el-
érjük céljainkat, és nagyon sokszor
fog zúgni a HAJRÁ ZTE!

Kívánok minden kedves szur-
kolónknak sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt!

EGY ÁLOM BETELJESÜLÉSE
VÉGH GÁBOR A ZTE JELENÉRÕL ÉS JÖVÕJÉRÕL

Reményt keltõ õszi szereplés után elkezdte felkészülését a ta-
vaszi idényre a ZTE labdarúgócsapata. A cél egyértelmû: visz-
szajutni  a legmagasabb osztályba. A csapat számára minden-
képpen kedvezõ, hogy a bajnokság második felében mindössze
négyszer szerepel idegenben, a többi mérkõzésre Zalaegersze-
gen kerül sor. Persze a riválisok – elsõsorban a Mezõkövesd  –
sem adták fel, kemény menetelés vár a ZTE-re. Vagy a jelenlegi
második helyet kell megtartania, vagy kedvezõ esetben eggyel
elõbbre kell lépnie a tabellán.

Somogyi Péter – aki 2011-ben
Lengyelországban csapat-világ-
bajnoki címet szerzett, valamint
egyéni Európa-bajnok lett Francia-
országban – bevezetõjében el-
mondta, hogy hosszas gondolko-
dás után döntött a hazatérés mel-
lett, és az idei évtõl a ZTE Sportlö-
vész Klub és Kulturális Egyesület

versenyzõjeként készül az elõtte
álló feladatokra. Mint mondta, egy
olyan klubot szeretne mûködtetni,
amelynek nem a nagy létszám a
célja, hanem a minõségi sport és
az eredményesség. 

Balaicz Zoltán polgármester

elmondta, Zalaegerszeg önkor-
mányzata február 4-én, soros köz-
gyûlésén szavaz majd a támoga-
tásról, amit a létesítmény felújítá-
sára szánnak. Korábban együtt-
mûködési megállapodást kötött a
város a sportági szövetséggel,
hogy az önkormányzati támogatás
mellett õk is elkezdik a sportág- és

a létesítményfejlesztést Zalaeger-
szegen.

A sajtótájékoztatót követõen a
jelenlévõk (képünkön balról Vigh
László, Somogyi Péter és Balaicz
Zoltán) kipróbálhatták a légpuská-
kat is.

16 ÉV UTÁN ISMÉT EGERSZEGEN
LENDÜLETET ADNI A SPORTLÖVÉSZETNEK
Az Ebergényi úti lõtéren sajtótájékoztató keretében jelentette be

a Somogyi Péter sportlövõ, hogy tizenhat évi komáromi verseny-
zés után újra Zalaegerszegre igazol. A sajtótájékoztató elején Vigh
László országgyûlési képviselõ reményét fejezte ki, hogy új len-
dületet adhat sportágnak a világbajnok sportlövõ visszatérése.

Majd Szakály István, a klub
ügyvezetõ igazgatója arról tájé-
koztatott, hogy a hétvégén indul a
fedett pályás szezon. A nyáron
várható pályafelújításig összesen
6 hazai rendezésû versenyük lesz,
melyek költségeit zalai cégek, mint
névadó szponzorok vállalták fel. 

Balaicz Zoltán polgármester el-

mondta, hogy 10 év szünet után
tavaly óta ismét az önkormányzat
lett a ZAC legnagyobb támogatója.

A város új sportkoncepciója alap-
ján az atléták 2016-ban a múlt évi-
nél is nagyobb támogatást kap-
nak. A szépen fejlõdõ dobószakág
tavaly nem kis pénzbõl új dobópá-
lyát kapott, idén pedig mintegy 130
millió forintos összegbõl bõvítésre
és felújításra kerül a futópálya, s
talán a lelátó is.

Ezután került sor a Zalaszám Kft.
és a Zalaegerszegi Atlétikai Club kö-
zött újabb egy esztendõre szóló
névhasználati szerzõdés aláírására.

A Zalaszám Informatika Kft. székházában tartott sajtótájékozta-
tón elõször a Zalaszám–Zalaegerszegi Atlétikai Club múlt évben
világversenyeken részt vett atlétái adtak tájékoztatást terveikrõl,
idei céljaikról.

Végh Gábor

Balaicz Zoltán polgármester
bejelentette, hogy a zalaegerszegi
közgyûlés ebben az évben a ZTE
KK támogatását 70 millió forintra,
míg a ZTE NKK-ét 10 millió forint-
ra emeli. Emellett a Göcsej Kupá-
ra 1 millió forintot különítettek el a
város költségvetésében.

Ezt követõen átadták a 2015-ös
esztendõ legjobbjainak járó elis-
meréseket. A „Kosárlabdáért Zala
Megyében” díjat Bolla Jenõ, a Zala
Volán TE két éve nyugdíjba vonult
elnöke érdemelte ki. Az év edzõjé-
nek a korábbi kiváló válogatott já-
tékost, Gellérné Gulyás Ildikót vá-
lasztották. A legjobb felnõtt nõi já-
tékos díját Nagy Dóra (ZTE NKK)
vehette át, míg a legjobb felnõtt
férfi játékosnak Mohácsi Mátét vá-
lasztották (Zalakerámia ZTE KK).

A megyei bajnokság legjobb já-
tékosának járó díjat Verein Ádám

(Lenti TE) vehette át. A legjobb
leány utánpótláskorú kosaras elis-
merést Kardos Réka (Kanizsai
Vadmacskák SE) érdemelte ki,
míg a legjobb fiú utánpótláskorú
kosarasnak Olasz Ádámot látták
(Zalakerámia ZTE KK).

KOSÁRLABDÁZÓK ELISMERÉSE
NÕTT AZ EGERSZEGI KLUBOK TÁMOGATÁSA
Az Arany Bárányban megtartott jubileumi, 25. díjátadón dr. Vil-

lányi Antal, a szövetség elnöke köszöntötte résztvevõket. Majd
Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
fõtitkára értékelte a magyar kosárlabdasport elmúlt esztendejét.

Bencze Tamás

MAFC–Zalakerámia ZTE
82-85 (20-29, 17-11, 15-30, 30-15)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.

Ceglédi VSE–ZTE NKK
76-57 (23-13, 15-11, 17-12, 21-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.

Ipartechnika Gyõr–ZTE ZÁÉV
3:5 (3380-3453)

Szuperligás nõi tekemérkõzés.
ZTK FMVas–Szolnoki MÁV

6:2 (3506-3287)
Szuperligás férfi tekemérkõzés.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

TOVÁBBRA IS ZALASZÁM-ZAC



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!

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.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. január 28., február 25.

Kék zsák: 2016. január 29., február 26.

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

• 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


