
XXI. évfolyam, 18. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2013. május 28.

www.zalame
dia.hu

Gyutai Csaba elmondta, azt
várja a projekt végrehajtása során,
hogy kényelmesebb, komforto-
sabb lesz az utazás a helyi járato-
kon. A fejlesztés Zalaegerszegen
27 buszt és 10 megállóhelyet érint.
A buszokat jeladókkal szerelik fel,
így az utasok tájékozódhatnak a
megállóhelyekrõl és a csatlakozá-
sokról. A Kosztolányi utcán az irá-

nyító központ összehangolja a
közlekedési lámpákat, hogy a bu-
szokon lévõ jeladó jelzésére a he-
lyi járatok zöldhullámot kapjanak.
A beruházás keretében átépítik az
autóbuszöblöket, a buszpályaud-
varon akadálymentesítik a mosdó-
kat, és büfét alakítanak ki. A bu-
szok útvonalát monitorokon tudják
nyomon követni. A polgármester

jelezte: a nyugat-dunántúli konzor-
cium sikere az, hogy egy jó cél ér-
dekében össze tudtak fogni. Mint
mondta, Gyõrrel ez az elsõ pályá-
zati együttmûködése a városnak.
Reméli, a jövõben is találnak olyan
programot, amelynek megvalósí-
tásában együtt tudnak mûködni. 

Simon Róbert Balázs, Gyõr al-
polgármestere örömét fejezte ki,
hogy közös összefogással sikerül
a városok és a régió közlekedését
komfortosabbá tenni. Mint el-
mondta, Gyõrben már megvalósult
az a rendszer, amely most Zala-
egerszegen is kiépül. A most nyert
projekttel a város kerékpáros háló-

zatát fejlesztik, lehetõvé teszik 215
kerékpár kölcsönzését. Ezenkívül
23 információs oszlop és dokkoló-
állomás épül ki. 

Papp László, a Vasi Volán Zrt.
vezérigazgatója a közös sajtótájé-
koztatón arról számolt be, hogy a
vállalat 185 helyközi autóbuszjá-
ratára épít ki dinamikus utastájé-
koztató rendszert. Reményét fe-
jezte ki, hogy több hasonló pályá-
zat lesz a jövõben, és a közössé-
gi közlekedés fejlesztését folytatni
tudják. 

Bejelentette, a Zala Volánnál
Busa Csaba vezérigazgatói posz-
tot kap a közeljövõben.

A KÉNYELMESEBB KÖZLEKEDÉSÉRT
KÖZEL 300 MILLIÓ A ZALAI MEGYESZÉKHELYNEK UTASTÁJÉKOZTATÓ ÉS

FORGALOMIRÁNYÍTÓ RENDSZERT ÉPÍTENEK KI BUSZÖBLÖKET ÚJÍTANAK FEL

KORSZERÛSÍTIK AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVART
Zalaegerszeg, Gyõr és a Vasi Volán közös pályázaton 600 mil-

lió forint támogatást nyert közösségi közlekedés fejlesztésére.
Hogy a pénzbõl mi valósul meg, annak részleteirõl Gyutai Csaba,
Zalaegerszeg polgármestere, Simon Róbert Balázs, Gyõr alpol-
gármestere és Papp László, a Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója szá-
molt be Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatójukon.

A tekézõk szombaton véget ért csapat-világbajnok-
sága teljes magyar sikerrel végzõdött. A csarnokot
megtöltõ szurkolók hatalmas biztatása közben a fér-
fiak világcsúccsal lettek aranyérmesek, a nõk pedig
megvédték bajnoki címüket.

A sikert annál is inkább magunkénak érezhetjük, mi-
vel a férfiválogatottnak öt – Nemes Attila, Farkas Sán-
dor, Boanta Claudiu, Fehér Zoltán és Kiss Tamás –, a
nõinek két – Nemes Irén és Airizer Emese – tagja zala-
egerszegi csapatban szerepel.

A magyaroktól az elõzetes elvárás az éremszerzés
volt. A csoportmérkõzések során valamennyi riválisukat
magabiztosan gyõzték le, és az elsõ helyrõl kerültek a
nyolcaddöntõbe. A nõkre itt kemény ellenfél, Németor-
szág várt, a gyengébbik nem hazai képviselõi hatalma-
sat küzdve legyõzték a végsõ gyõzelemre esélyes ellen-
felüket. A férfiak Lengyelországot kiütve kerültek a leg-
jobb 4 közé.

Az elõdöntõben a férfiak a románok ellen léptek pályá-

ra, akik az elején rá is ijesztettek a magyar csapat-
ra, az elsõ kör után 2-0-ra vezettek. A magyarok fo-
kozatosan jöttek fel, a következõ körben mindkét
meccspontot megszerezve egyenlítettek. A befejezõ
két játékos, a két Kiss, Tamás és Norbert fölényessé tet-
te a magyar csapat sikerét.

Magyarország Románia 6:2 (3924-3790).
A nõk Horvátország ellen játszottak az elõdöntõben,

s akárcsak a férfiak, gyengén kezdték a mérkõzést, az
elsõ körben a horvátok elhúztak. A másodikban
Timárnak sikerült pontot szereznie, és felcsillant a
remény a döntõre. A befejezõ kettõs biztosan ver-
te ellenfelét, és a magyar lányok is a fináléba ke-
rültek.
Horvátország–Magyarország 3:5 (3584-3679)

A délutáni döntõbe a férfiaknál meglepe-
tésre nem került be a végsõ gyõzelemre is
esélyes szerb csapat. A nõknél a magyarok-
ra Románia várt.

(Folytatás a 7. oldalon.)

MINDKÉT MAGYAR CSAPAT VILÁGBAJNOK
FELEJTHETETLEN PILLANATOK A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

(Fotók: Vörös Nándor)



– Antal Lívia –

– Ilyen kemény telünk talán
nem is volt még, rengeteg hó esett,
ami teljesen átáztatta a talajt. En-
nek következtében rengeteg úthi-
ba, kátyú keletkezett, az elörege-
dett városi úthálózat nem bírta ezt
az igénybevételt – mondja Vas Ist-
ván, a városüzemeltetési osztály
közútkezelõ szakreferense, akitõl a

helyreállítási munkák állásáról ér-
deklõdtünk. – Idén azonban nem-
csak a kátyúk, hanem az útlesza-
kadások is borzolják a kedélyeket.
Utóbbiak jellemzõen a közmûveze-
tékek nyomvonalán, fõleg a
szennyvíz- és csapadékcsatornák
felett alakulhatnak ki, ahol meghi-
básodik a közmû, vagy a rétegvíz
kimossa a talajt az alépítményben.
Ságodból, Neszelébõl, valamint a
zártkerti utakról, például Gálafejrõl
kapjuk a legtöbb bejelentést, me-
lyek helyreállítását garanciális
munkaként próbáljuk érvényesíteni
a kivitelezõk felé. A legveszélye-
sebb kátyúk megszüntetése már a
tél folyamán is zajlott, de az átfogó
útjavítás csak április közepén kez-
dõdhetett meg. A fõ közlekedési út-
vonalakon hamarosan befejezõdik
a munka, mely mennyiségét tekint-
ve, várhatóan július közepéig
eltart.  

– Mikor kezdik meg a zártker-
ti úthálózat kátyúzását?

– A zártkertek tekintetében sem
szûkölködtünk lakossági bejelenté-
sekben. Itt a napokban kezdjük
meg a munkát. Türelmet szeret-
nénk kérni a lakosoktól, mert emel-
lett a zúzalékos úthálózatban, út-
padkákban keletkezett károk javí-
tásáról is gondoskodni kell. Ezek
helyreállítása is napirenden van. 

– Hol szakadtak le a partfa-
lak?

– Domborzati viszonyainknak
köszönhetõen jó pár, szinte függõ-
leges partfalunk van, melyek át-
nedvesedtek és megcsúsztak.
Ilyen helyzet alakult ki például az
Öreg-Szívhegyi utcában, a Szél-
hordta úti és a Rövidjánkai horhos-
ban, ahol a burkolatra leomlott föld
és a növényzet eltávolítását folya-
matosan végeztük. Három helyszí-
nen azonban a partfal beomlása
fenyeget, amit csak vis maior pá-
lyázati támogatás segítségével tu-
dunk elhárítani. A Csácsi-hegyi
Széperdõ utcában egy tizenöt mé-
teres szakadékba kezdett lecsúsz-
ni az út burkolata, ezért szétvált a
fél útpálya. Az életveszély miatt ezt
az utat lezártuk, ahogy a
Lukahegyi úti horhost is. Az épüle-
tek itt sincsenek egyelõre veszély-
ben, de a megközelítésüket bizto-

sító útszakasz igen. Beomlással
fenyeget még a Bozsoki-hegyre
vezetõ horhos is. Ezeken a terüle-
teken a túlburjánzott növényzet el-
távolítását önkormányzatunk a kö-
zeljövõben elvégezteti.

– A veszélyhelyzet elhárítása
érdekében pályázatot nyújtottak
be. Mikorra várható az elbírálás?

– A helyreállítás 50 millió forint-
ra becsült költségét önerõbõl nem
tudjuk finanszírozni, ezért vis maior
támogatási igénnyel fordultunk a
Belügyminisztériumhoz, a pályáza-
tot május 14-én nyújtottuk be. A tá-
mogatás elnyeréséhez elõször je-
leznünk kellett a kárigényt, ezt kö-
vetõen szakértõi ellenõrzésekre
került sor. Ennek során megállapí-
tották a vis maior igény jogosságát.
Mindehhez negyven nap állt ren-
delkezésre. A pályázat elbírálása
mennyi idõt vesz igénybe, nem

tudjuk pontosan, de a súlyos hely-
zetre való tekintettel bízunk a
gyors és kedvezõ döntésben.

* * *
Már a télen észrevettük, hogy

reped és süllyed a házunk elõtt
mindössze két méterre lévõ út. A
problémát jeleztük az önkormány-
zatnak, mely már akkor lezárta ezt
az útszakaszt – mondja Paucsa Lí-
via, aki a Csácsi-hegyen, a Szép-
erdõ utcában lakik. – Kicsit aggó-
dunk, hogy a pályázat elbírálása
miatt még hónapokat kell várni a
helyreállítással. Mivel nem tudunk
feljönni a hegyre, az autókat a
szerpentinen kell hagynunk. Gya-
log kell cipekednünk, nem beszél-
ve arról, hogy a téli tüzelõt is elõbb-
utóbb ide kellene szállíttatnunk. A
hegytulajdonosok között sok az
idõs ember, akiknek nagy fárad-
ságba telik a gyalogos közlekedés.
De nemcsak ez a problémánk, ha-
nem a sok kátyú, ami minden év-
ben gondot okoz. Már többször
kértük az önkormányzattól az út
helyreállítását. Szeretnénk végre
egy aszfaltos utat, megépítése ér-
dekében az itt lakók szívesen
összefognának is.

Az elmúlt napokban újjáalakult
a Fidelitas zalaegerszegi szerve-
zete is, továbbá megkezdte mun-
káját az elmúlt évben megalakult
Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) helyi csoportja
is – mutatta be a fiatalok szerveze-
teit és azok vezetõit sajtótájékoz-
tató keretében Balaicz Zoltán al-
polgármester.

Bognár Ákos, az ifjúsági tago-
zat és egyben az egerszegi ifjúsá-
gi kerekasztal elnöke is, beszélt a
már régóta sikeresen mûködõ
szervezetrõl és jelezte, szeretné-
nek együttmûködni, közös progra-
mokat szervezni az újonnan ala-
kultakkal. Mint fogalmazott, szá-
mít rájuk a város, az önkormány-
zat kikéri a véleményüket az ifjú-

sággal kapcsolatos kérdésekrõl,
és ez felelõsséget is jelent szá-
mukra.

Deák Milán, a Fidelitas helyi
szervezetének elnöke hangsú-
lyozta, nem pártként mûködnek,
hanem a Fidesz ifjúsági szerveze-
teként támogatják a pártot orszá-
gosan és helyben is. Keresztény

értékrendet képviselnek a fiatalok,
konzervatív gondolkodásúak. Sze-
retnének a jövõben több kulturális
programot szervezni, melyre vár-
ják a fiatalokat.

Herold Barnabás, az IKSZ za-
laegerszegi elnöke a szervezetrõl
elmondta: a KDNP ifjúsági szer-
vezete, amelynek célja a helyi fia-
talok összekovácsolása. Olyan
közösség kiépítésére töreksze-
nek, amely kulturális programok-
kal, szociális tevékenységek ki-
építésével hívja fel magára a fi-
gyelmet. 

Valamennyien jelezték, a
2014-es választásokon a jelenlegi
kormány maradását támogatják.
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SZÜNIDEI NYEREMÉNYESÕ!

PLAKÁTKÉSZÍTÉS DÍJAZÁSSAL: „VAKÁCIÓÓÓÓÓ" címmel

RAJZPÁLYÁZAT DÍJAZÁSSAL: „A jövõ 3013-ban" címmel

A technikát és a méretet megválaszthatod!

Leadási határidõ: 2013. június 25-e az ifjúsági irodákban

TÁBOROK – ha unatkozol…. ha barátokat keresel…

ha jól akarod érezni magad…

Június 17–21: Média-tábor  

Június 17–21: Dráma-tábor 

Június 17–28: Önismereti tábor

Június 24–28: „Légy zseni az iskolában…” mozgásfejlesztõ tábor

Bõvebb információk a honlapon!

Diák-sziget ifjúsági iroda Zala Plaza

Égvizsgálat távcsõvel:

Június 10-én 21.30-tól: Szaturnusz a Zala Plaza parkolójában

Június 15-én 21.00-tól: Hold, Szaturnusz a Disz téren

Június 16-án 21.00-tól: Hold, Szaturnusz Landorhegyen a Szent Kristóf-szobornál

Június 17-én 21.00 órától: Hold, Szaturnusz a Zala Plaza parkolójában

Június 24-én 21.30 órától: Szaturnusz a Zala Plaza parkolójában

Pince-sziget ifjúsági iroda: Június 18. 14.00 órától: Csocsóbajnokság

Természetjáró-kikötõ: Június 25–28. között: Biciklitúra a Balaton körül

Vezeti: Herkliné Ebedli Gyöngyi

Anonim tanácsadási lehetõség: tanacsadas@diakszigetzeg.hu 

GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET!

2013. JÚNIUS HAVI PROGRAMOK

Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854

06-30/622-6834

Bánfi Katalin

Elismerték dr. Gyõry Lászlót, a
nevezett szolgálat alapítóját, aki
2010-ig személyével is képviselte
az egyébként anonim stábot. Õt
váltotta a vezetõi poszton Zalecz-
ky Elza, a Mentálhigiénés Egyesü-
let titkára, a rendezvény házi-
asszonya.

– Több ezer hívást fogadott a
szolgálat az elmúlt 25 év alatt. A
telefonálók csaknem kétharmada
nõ, fõként negyvenes korosztály,
õket követik az ötvenesek, több-
ségében egyedül élõ személyek,
periférikus társadalmi helyzet-

ben, kapcsolatrendszer-hiánnyal,
vagy rosszul mûködõ kapcsola-
tokkal – mondta Zaleczky Elza. –
Az ügyeletet ellátó önkéntesek
pedig szabadidejük terhére vég-
zik a segítõ munkát. Õk belsõ
kontrollos személyiségek, vagyis
nem várják a külsõ elismerést, a
jó tett okoz számukra jó érzést. A
hívók egy részét érdemben tud-
juk segíteni, és sajnos nagyon
sok szomorú történettel találko-
zunk.

A szolgálat mindennap 17 és
20 óra között vonalas telefonról in-
gyen hívható a 06-80-505-599-es
számon.

25 ÉVE SZOLGÁLNAK
SEGÍT A LELKI ELSÕSEGÉLY

Fennállásának 25. születésnapját ünnepelte a Zalaegerszegért
Díjjal is kitüntetett Zalaegerszegi Lelki Elsõsegély Telefonszolgá-
lat. Az ünnepségen, mely egyben a telefonos világnap magyar
rendezvényét képezte, köszöntõk és elõadások hangzottak el.

PARTFALCSÚSZÁS FENYEGET
AZ ÖNKORMÁNYZAT VIS MAIOR PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A HELYREÁLLÍTÁSRA

ÚJJÁALAKULT IFJÚSÁGI SZERVEZETEK
TÁMOGATJÁK A KORMÁNYT ÉS ANNAK ÉRTÉKRENDJÉT
A Fidesz ifjúsági tagozata már régóta sikeresen mûködik Zala-

egerszegen, több mint hatvan városi tagja van, és a közelmúlt-
ban több sikeres rendezvényt is lebonyolított.

Jelenleg is három kiskutya ide-
iglenes befogadója Csinyi Kriszti-
na és Ivánkó Krisztián, akik ennél
többet is szeretnének tenni a baj-
ba jutott négylábúakért.

– Nagyon szeretjük az állato-
kat, és már régóta terveztem, hogy
segítek valahogyan a kidobott ku-
tyáknak, macskáknak. Kimondha-
tatlanul felháborítónak tartom az
ilyen tettet. A menhely zsúfolt, és
gondoltam, ez már nem mehet to-
vább – mondta Csinyi Krisztina. –
Jelenleg alakítjuk ki Pacsán a gyü-
mölcsösünket. A területen van egy
használaton kívüli egykori tehén-
és lóistálló. Ezek felújításával leg-
alább öt kifutót és két-három ma-
ma és kölyökkutya családot tud-
nánk elhelyezni. A gyümölcsöst

mindenképpen körbekerítjük, en-
nek költségét vállaljuk. Viszont se-
gítséget szeretnénk kérni kutya-
házépítéshez, tetõjavításhoz, bár-
milyen építési anyagot, palát és
segítõ kezet szívesen veszünk,
hogy minél elõbb idekerülhesse-
nek a kutyák. Valamint másokat is
arra szeretnék bátorítani, hogy kö-
vessék a példánkat, mert valamit
tenni kell és lehet is tenni, a men-
hely ebben teljesen partner.

Nagy örömmel fogadták a men-
helyen a felajánlást, hiszen teljesen
telt házzal mûködnek jelenleg. A
külsõ telepnél, akárcsak az ideigle-
nes befogadóknál, az egyesület
biztosítja az élelmet és egészség-
ügyi ellátást. Amibõl viszont na-
gyon szûken vannak, az a hely.

KUTYASZERETÕKET VÁRNAK
KÜLSÕ TELEPPEL BÕVÜLHET A BOGÁNCS MENHELY

Egy pacsai fiatal pár felajánlásának köszönhetõen külsõ telep-
hellyel bõvülhet a közeljövõben a Zalaegerszegi Bogáncs Állat-
menhely. Az új kutyatartó rész kialakításához kérik és várják a la-
kossági felajánlásokat.

Kátyúk, beszakadt úttestek, leomlott partfalak maradtak vá-
roszszerte a rendkívül csapadékos téli, tavaszi idõjárás következ-
ményeként. Az átázott talaj számos helyszínen okozott rézsûcsú-
szást. A Széperdõ utcában megrepedt útszakaszt még március-
ban lezárta az önkormányzat, a partfal csúszásával szintén fe-
nyegetõ Lukahegyi horhost pedig a közelmúltban. 

POLITIKAI HIRDETÉS

(Fotó: Zavilla)



ZÁVODSZKY ISTVÁN 1903.
március 2-án született a Nógrád
megyei Palotáson. 1930-ban lé-
pett a honvédség hivatásos állo-
mányába, melynek kötelékében
elõbb hadnagyi rangban Nagyka-
nizsán és Körmenden, 1932-tõl
1945-ig pedig fõhadnagyként, illet-
ve századosként Zalaegerszegen
teljesített szolgálatot.

Zalaegerszegi csapatteste kö-
telékében részt vett a felvidéki és
az erdélyi mozgósításban és a be-
vonulásban, illetve az 1941. áprili-
si délvidéki hadmûveletben. 1942.
május 4-én géppuskás százada
élén elvonult a keleti hadszíntérre.
Zászlóaljparancsnokként a doni
tragikus események sodrában
példaadó helytállásával, hõsies-
ségével, emberséges magatartá-
sával tûnt ki, és ennek is köszön-
hetõen, sok zalai fiatal életet meg-
kímélve, jutott ki a harctéri katlan-
ból. 1944. szeptember 3-tól 1945.
január 14-ig a 12/II. gyalog tábori
pótzászlóalj parancsnokaként
részt vett a dél-erdélyi és az alföl-
di harcokban… 1946. szeptember
27-én – B-listázás értelmében –
elbocsátották a szolgálatból. Civil-
ként dolgozott a közkórház élel-
mezõtisztjeként, majd 1950 ja-
nuárjától a helyi Tüzép központi
pénztárosa lett. 1956-ban a zala-

egerszegi „külsõ kórház” gazda-
sági vezetõje volt. 

A forradalom és szabadságharc
idején õ lett a helyi nemzetõrség
parancsnoka, rá bízták Zala megye
és Zalaegerszeg védelmének meg-
szervezését. A november 4-én haj-
nalban a városba bevonuló szovjet

csapatok a forradalmi testület többi
vezetõjével együtt letartóztatták. A
Kaposvári Katonai Bíróság elsõ fo-
kon öt év, a Legfelsõbb Katonai Bí-
róság másodfokon 1958-ban há-
rom év börtönre ítélte, és megfosz-
tották századosi rangjától. 

1963. november 21-én halt
meg Zalaegerszegen. Helytállá-

sáért 1992-ben posztumusz „1956
emlékérem”-mel tüntették ki. 

Pro Urbe Zalaegerszeg kitünte-
tõ címet kapott VAJDA LÁSZLÓ-
NÉ GOMBOS ÁGNES, aki 1945.
március 27-én született Zalaeger-
szegen. 1969-ben a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán szer-
zett történelem szakos középisko-
lai tanári és népmûvelési elõadói
diplomát. Több mint három évtize-
den keresztül volt a Zrínyi Miklós
Gimnázium meghatározó tanára.

Miközben nemzedékek sorával
szerettette meg a történelmet, ké-
sõbb a filozófiát, elõbbi tantárgy
munkaközösség-vezetõjeként je-
lentõsen segítette a kollégák mun-
káját is. Diákjai bármilyen ügyben
fordulhattak hozzá, mindenkihez
volt egy-két kedves szava, és ko-
rán felismerve a tehetségeket,

számosat készített fel különbözõ
tanulmányi versenyekre.

Tudományos és helytörténeti
kutatásai fõként a gimnáziumhoz,
neves tanárokhoz és a mára „elfe-
lejtett” zalai kiválóságok életmûvé-
hez kapcsolódnak. Emellett õ
szerkesztette a Zrínyis Füzetek ki-
adványsorozatot is. Több kitünte-
tésben is részesült, a Magyar Köz-
társaság Ezüst Érdemkeresztjét
1996-ban kapta meg.

Pro Urbe Zalaegerszeg elisme-
résben részesült BITA JÓZSEF, a
ZTE volt labdarúgója. 1943-ban
született, 1963–75-ig  a Zala Me-
gyei TANÉP-nél dolgozott. Ez idõ
alatt – a Nagylengyeli Bányász
Egyesületet követõen – a ZTE FC
labdarúgójaként 300 bajnoki mér-
kõzésen játszott. Részese volt a
csapat számos sikerének a fény-
korként emlegetett idõszakban.
1972-ben a Zala megye legjobb
férfi sportolója címet is megkapta.

Aktív labdarúgó-pályafutását
befejezve sem szakított egyesüle-
tével, hiszen 1978–1998 között –
miközben a megyei sporthivatal
alkalmazásában állt – a labdarú-
gó-szakosztály utánpótlásedzõje-
ként, illetve a csapat technikai ve-
zetõjeként tevékenykedett. 2003-
ban ugyan nyugdíjba ment, de
egészen 2010-ig tovább tevé-
kenykedett, változatlanul az után-
pótlásképzés területén. Közben
mindvégig fontosnak tartotta
szakmai ismereteinek bõvítését:
sportszervezõi, illetve edzõi képe-
sítést szerzett, 2002-ben pedig
UEFA labdarúgóedzõi minõsítést
kapott. 

Nyugdíjasként máig tevékeny
részt vállal az Andráshida csapa-
tának felkészítésében, az ott spor-
toló mintegy 300 fiatal edzésében.
Segíti több, labdarúgást támogató
civil szervezet munkáját.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2013. május 28.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû mûvelõdési és felnõttképzési menedzser (népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szak-

képzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsõfokú közmû-
velõdési szakember, vagy kulturális menedzser szakképesítés; fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ
(népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közmûvelõdési,
népmûvelõi szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben
szerzett felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés; nem szakirányú egyetemi végzettség és fel-
sõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

– felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelõ
feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

– közmûvelõdési-intézményvezetõi okirat,
– kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

A pályázathoz csatolni kell:  
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a mûvelõdési központ képviselete, a szakmai munka stratégiai
tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkál-
tatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési
elõirányzatokkal).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. június 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 20.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2013. augusztus 1-je, a magasabb vezetõi megbízás határo-
zott idõtartamra, 2018. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ-
tõl, a 92/502-190-es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.

A „CSÁCSBOZSOKI TAVASZ 2013”
PROGRAMZÁRÓ RENDEZVÉNYE”

2013. MÁJUS 31. (péntek) 

15.30 MÁJUSFA-KITÁNCOLÁS
Vidám közösségi program, zenével, tánccal, étellel, ital-
lal, az „Évgyûrûk” Nyugdíjasklub és a Diák-sziget szerve-
zésében
Helyszín: Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZÕK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata az Euró-
pai Unió támogatásával és az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
VERSO – Önkéntesek az Euró-
pai Foglalkoztatásért elnevezé-
sû projekt végrehajtására kapott
lehetõséget 2012. január 1-jétõl
2014. december 31-ig. 

A projekt tizenkét tagból álló,
nyolc uniós országot (Dánia,
Spanyolország, Bulgária, Hollan-
dia, Németország, Magyaror-
szág, Anglia, Görögország) érintõ
együttmûködés keretében való-
sul meg. A tavaly Dániában meg-
kezdõdött konferenciasorozat
idén a spanyolországi Barceloná-
ban és a németországi Detmold
városában folytatódott. 

A tanácskozások résztvevõi
arra próbáltak megoldást találni,
miként lehet az önkéntesség se-
gítségével elõsegíteni a foglal-

koztatás bõvítését, valamint a
munkanélküliség leküzdését.

– A VERSO projekt célja an-
nak megvilágítása, hogy az ön-
kéntesség milyen módon segít-
heti a helyi önkormányzatokat a
munkanélküliséggel folytatott
küzdelmükben és a munkanélküli
európai lakosok életminõségének
javításában. A program kiemelten
kezeli az önkéntesek szerepét a
társadalmi és munkaerõ-piaci be-
illeszkedésben – mondta Fiszter
Adriána projektvezetõ. – A nyolc
partnerönkormányzat feladata a
helyi szintû jó gyakorlatok, irány-
elvek összegyûjtése és bemuta-
tása a projektben részt vevõ part-
nerek számára, ezzel is elõsegít-
ve ezen ismeretek és tapasz-
talatok leghatékonyabban történõ
adaptálását más országok gya-
korlatába. 

A tavaszi konferenciákon a ka-
talán Szociális és Családügyi Mi-

nisztérium és a barcelonai Füg-
getlen Egyetem (UAB), valamint
a német Netzwerk Lippe szerve-
zetnek köszönhetõen a projekt
többi partnere is megismerhette e
két országban már sikeresen
megvalósult gyakorlatokat. 

A németországi Detmoldban
tartott négynapos konferencia ke-
retében továbbá politikai bizottsá-
gi ülésekre került sor, melyen Za-
laegerszeg város részérõl ifj. Sán-
dor Dénes önkormányzati képvi-
selõ vett részt. A partnerek által
delegált politikusok ajánlásokat fo-
galmaztak meg az önkéntesség,
foglalkoztatás terén betöltött sze-
repével kapcsolatban a helyi, or-
szágos és európai uniós döntés-
hozók számára a projektben már
elért eredmények alapján. 

VERSO – Önkéntesek az Európai
Foglalkoztatásért egy olyan inter-
regionális projekt, melyet az Inter-
regionális Együttmûködési Program
INTERREG IVC keretében az Európai
Unió Regionális Fejlesztési Alapja fi-
nanszíroz.

Zalaegerszegi küldöttek vettek részt Spanyolországban és
Németországban a VERSO projekt márciusban és áprilisban
megrendezett konferenciáin. 

ÖNKÉNTESSÉGGEL A FOGLALKOZTATÁSÉRT
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA A VERSO PROJEKTBEN

Sajtóközlemény

EGERSZEGI PÉLDAKÉPEK
A DÍSZPOLGÁRI ÉS A PRO URBE KITÜNTETÉS DÍJAZOTTJAI

Mint lapunk múlt heti számában olvashatták, a város napi ün-
nepi közgyûlésen a város posztumusz díszpolgári címet adomá-
nyozott Závodszky István honvéd századosnak, a Nemzetõrség
Zala megyei parancsnokának. Az elismerést unokája, Bódis Péter
vette át.

(Fotó: Zavilla)
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ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.)

2013. JÚNIUS 3. (HÉTFÕ) 17.00–19.00 ÓRA

PROGRAMOK:

CIRÓKA-MARÓKA, ÖLBELI JÁTÉKOK 0–2 ÉVES KORIG.
VENDÉGÜNK GODINA MÓNIKA ÉDESANYA, MONDÓKÁSKÖNYV-

SZERZÕ, MOZGÁSTERAPEUTA.
CSALÁDRAJZ – MIT ÁRULNAK EL GYERMEKEINK RAJZAI? –
VENDÉGÜNK HAJDU ILDIKÓ KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓGUS.

ANGOL OVI – RÁVAI-CSONTOS ÉVA TANÁRNÕ KISMAMÁVAL

CSIGAMESÉK – DOMJÁN KÁROLYNÉ ÓVÓNÕVEL

JÁTSZÓHÁZAK:

BIGACSIGA BARKÁCSOLÁSA – DOMJÁN KÁROLYNÉ ÓVÓNÕVEL

SAJÁT RAJZ KÉSZÍTÉSE – GÓCZÁN JUDIT KÖNYVTÁROSSAL

AZ EGÉSZ CSALÁDOT SZERETETTEL VÁRJÁK A SZERVEZÕK!

„MINDEN HÓNAP ELSÕ HÉTFÕJÉN ÖSSZEJÖVÜNK, 
JÁTSZUNK, SZERETÜNK, NEVETÜNK ÉS ELINDÍTUNK VALAMIT...”

TÁJÉKOZTATÓ

A GÉBÁRTI TÓFÜRDÕ

VÍZMINÕSÍTÉSÉRÕL
A természetes fürdõvizek

minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes für-
dõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rende-
let 11. § (4) bekezdése értel-
mében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy Zalaeger-
szeg közigazgatási terüle-
tén kijelölt természetes für-
dõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az elmúlt
négy szezon vízvizsgálatai
alapján az OTH minõsítése
szerint kiváló.

A fürdési idény:
2013. május 1. napjától

2013. szeptember 1. napjáig
tart.

AZ ÁLLATTARTÁSI SZABÁLYOKRÓL
Az utóbbi idõszakban jelentõs változások történtek az állat-

tartási szabályokban. Bõvültek a tartási lehetõségek, ami azon-
ban nem azt jelenti, hogy bárki, bármit megtehet a saját ingatla-
nán, mivel az állattartó továbbra is felelõs azért, hogy állatát
megfelelõ körülmények között tartsa, ellátásáról gondoskod-
jon, és felelõs azért is, hogy az állattartással a szomszédos in-
gatlanok használóit szükségtelenül ne zavarja. 

Jellemzõen ilyen zavaró tényezõ lehet az állattartás szaghatása,
az állatok zaja. A birtoklás zavarása miatt az érintettek a jegyzõnél
birtokvédelmi eljárást kezdeményezhetnek, illetve 2013. május 1-jé-
tõl az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításának és rendsze-
res fertõtlenítésének elmulasztása, az állattartó épületekben és kör-
nyezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók rendszeres irtásának
elmaradása esetén a közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba üt-
közés miatt 150.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság szabható ki.

Az állattartó felelõssége fennáll a kedvtelésbõl tartott állatok ese-
tében is. Különösen ügyelni kell a szabályok betartására, ha társas-
házban tartanak állatot, hiszen itt még könnyebben keletkezhet
konfliktus a szomszédok zavarása miatt. A kedvtelésbõl tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) korm.ren-
delet részletesen szabályozza a tartási feltételeket, az állatokkal va-
ló bánásmódot. Kimondja, hogy a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell
tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes visel-
kedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szo-
kásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Az állattartónak
fel kell mérnie, hogy milyen fajtájú és mennyi állatot tud megfelelõ
körülmények között az ingatlanán tartani.

Közterületen elsõdlegesen a kutyatartás szabályaival kapcsolato-
san keletkezhetnek konfliktusok. Belterület közterületén – kivéve az
ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulaj-
donosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem em-
bert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni a
fentiek végrehajtása érdekében kizárólag az egyed jellemzõen ag-
resszív magatartásának ismerete esetén kell. 

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény büntetni
rendeli, aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,

vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen

– a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóbo-
rolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön –
vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével
– szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre
– vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételé-
vel – beenged, illetõleg bevisz. 

Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmez-
tetõ táblát, szintén szabálysértést követ el, és 150.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Köztisztasági szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt lévõ
állat által a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben,
vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés meg-
szüntetésérõl nem gondoskodik. 

Zalaegerszeg területén kutyafuttatásra, idomításra kijelölt önkor-
mányzati tulajdonú területek a következõk:
1.) Kaszaházi (régi) állatvásártér.
2.) A kaszaházi Zala-hídtól nyugatra, a Zala folyó, a vízelvezetõ

árok és a védtöltés közötti terület.
3.) A Balatoni úti parkerdõben a Vérmalomhoz bevezetõ úttól kelet-

re, a táblával megjelölt rész.
4.) A Kertváros déli részén a beépítetlen terület táblával megjelölt

része.
5.) Kispest u. és Pais u. között lévõ kiserdõben elkerített kutyafuttató.

További elõírás, hogy a négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ennek elmulasztása esetén az
állategészségügy intézkedhet.

Fenti szabályokból is egyértelmûen látható a kutyatartó felelõssé-
ge, hogy közterületen és a saját ingatlanán a kutyáját a felügyelete
alatt tartva, biztonságosan, a szennyezését feltakarítva tarthatja.
Nyilvánvaló, hogy nem lehet a kutya megfelelõ felügyeletérõl beszél-
ni, ha azt szabadon engedik, és kikerül a kutyatartó irányítása alól.
Az ilyen felelõtlen magatartás szabálysértési – illetve baleset bekö-
vetkezése esetén – akár büntetõjogi következményeit a kutyatartó-
nak viselnie kell. 

Ezúton is kérjük az állattartókat, hogy az állattartáshoz való joguk
gyakorlása során kötelezettségeiknek is tegyenek eleget, hogy balese-
tek és a környezetünk zavarása, bepiszkítása nélkül élhessünk együtt.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ BEVALLÁSA!
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a 2012. évi helyi ipar-

ûzési adóbevallás benyújtásának határideje 2013. május 31.
napja.

A 2012. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon 2013. május 31-ig kell bevallást ten-
ni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét ugyan-
ezen idõpontig kell megfizetni.

A helyi iparûzési adó bevallásra szolgáló nyomtatvány a koráb-
ban kiküldöttek mellett elérhetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapon is.

A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét
az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzési
adó számlájára kell megfizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli
bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A helyi iparûzési adóbevallások a Polgármesteri Hivatal
adóosztályán 2013. május 30. napján ügyfélfogadási idõn kívül is,
továbbá 2013. május 31-én 16.00 óráig személyesen is leadhatók.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

AZ AUTISTA

SÉRÜLTEKÉRT
Az Autista Sérültekért Za-

lában Alapítvány és a Zala
Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház közös
szervezésében idén is sor
kerül Zalaegerszegen az
esélyegyenlõségi napra. A
rendezvény idén is figyelem-
felhívó futással indul, majd
színes programok várják a
Dísz térre kilátogató érdeklõ-
dõket. 

Immáron sokadik alkalom-
mal rendeznek Esélyegyenlõ-
ségi napot Zalaegerszegen. A
szervezési munka nagy részét
az elmúlt idõszakban az Autista
Sérültekért Zalában Alapítvány
vállalta magára, ám ezúttal se-
gítõ partnerre találtak a Zala
Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Házban. A ren-
dezvényre ezúttal a zalaeger-
szegi Dísz téren kerül sor,
2013. június elsején, szomba-
ton 13 órától.

A szervezõk célja, hogy fel-
hívják a városlakók figyelmét a
fogyatékkal élõ, hátrányos hely-
zetû, sérült emberekre, akik
semmivel sem akarnak többet,
mint egy ép, tünetmentes em-
ber: megbecsült tagjai lenni a
társadalomnak. Éppen ezért az
idei program is egy figyelemfel-
keltõ futással indul, mely kez-
deményezéshez idén népszerû
zalai sportolók is csatlakoznak
majd. A délutáni programok
minden korosztály igényeit ki-
elégítik, a gyerekeket például
arcfestés, a felnõtteket érdekes
koncertek várják egészen este
hét óráig.

Szinte az egész megye terü-
letérõl érkeznek fellépõk az
eseményre, sõt, a Reménykeltõ
zenekar egészen messzirõl,
Dombóvárról látogat el a zalai
megyeszékhelyre. Rajtuk kívül
találkozhatnak még az érdeklõ-
dõk az EGO-színpad színészei-
vel, a Voice és A Dal címû mû-
sorból ismert Agárdi Szilviával,
a Mercy együttessel, a Liszt-is-
kola öregdiák kórusával, vala-
mint több, fogyatékkal élõ fellé-
põvel. A színes programok mel-
lett a rendezvényre látogatók
találkozhatnak számos olyan
szervezettel is, amelyek tevé-
kenysége kapcsolódik az esély-
egyenlõség témaköréhez. Ezen
lehetõség által bárki megismer-
kedhet a helyi szakemberek és
civilek munkásságával, és
hasznos tanácsokkal is gyara-
podhat a nap folyamán. 

BUKTA IMRE-KIÁLLÍTÁS
Június 7-én, pénteken

18.30 órakor a kortárs képzõ-
mûvészet egyik kiemelkedõ
alakjának, Bukta Imre Mun-
kácsy-díjas, érdemes mû-
vésznek nyílik tárlata a Váro-
si Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

A „Mûvek a Völgyi-Skonda
Kortárs Gyûjteménybõl” címû ki-
állítást drMáriás képzõmûvész,
író, a Tudósok együttes frontem-
bere nyitja meg.

Közremûködnek, a Mezítlábas
Zenészek, vagyis egy három
klasszikus zenészbõl álló mû-
vészcsoport. A Mezítlábosok tö-
rekvése egy olyan tér megalkotá-
sa, mely a különbözõ mûvészeti
ághoz tartozó elõadómûvészek
számára megadja a szabad alko-
tás és önkifejezés lehetõségét, il-
letve közvetlenebb kapcsolatot
teremtenek az alkotó és a befoga-
dó között.

A kiállítás megtekinthetõ 2013.
szeptember 7-ig, de a tárlatnyitó
biztos, hogy tartogat meglepeté-
seket, így arra mindenképpen ér-
demes lesz ellátogatni.



– pet –

A Göcseji Falumúzeum munka-
társai közül Szigeti Éva, Darázsi
Zsolttal, a Göcsej Természetvédel-
mi Alapítvány elnökével közösen
megtartott elõadásában a környe-
zettudatosságra építõ múzeumpe-
dagógiai programok tapasztalatai-
ról beszélt. Elhangzott: sok gyerek
ezeken a foglalkozásokon találko-
zott elõször kemencében sült házi-
kenyérrel, frissen préselt almalével,
és aszalt gyümölccsel. Ezek elké-
szítésében a diákok is részt vettek.

Marx Mária etnográfus izgalmas
ellentmondásokra és különbségek-
re hívta fel a figyelmet dédanyáink
háztartása és napjaink mindennapi
élete között. Elõadása elején leszö-
gezte: nem célja a múltat aranykor-
ként ábrázolni. Az idõt nem tudjuk
visszatekerni, s nem élhetünk úgy,
mint 19. századi eleink, még akkor
sem, ha manapság nagy divatja
van a természetközeli vagy „öko”
életformának. A cél az, hogy a fia-
taloknak bemutassuk a múltat, és
megtanítsuk õket a jelenlegi lehetõ-
ségeink hatékony felhasználására.
Az életmódunk ma már más, mint
száz-kétszáz évvel ezelõtt, s ez a
változás fõleg a munkavégzés és
higiénia területén érhetõ legjobban
tetten. Máshogy, más eszközökkel
dolgozunk, takarítunk és tisztálko-
dunk, mint dédanyáink. Más a vi-
szonyunk a piszokhoz, a baktériu-
mokhoz és a tárgyak elhasználódá-
sához, mint egykoron. A múzeum
mindezt meg tudja mutatni, a mú-
zeumpedagógiai eszközök segítsé-
gével pedig sok mindent ki is lehet
próbálni. Hogy ebbõl mit értenek
meg a gyerekek, az viszont elég
nagy felelõsség. A cél, hogy minél
több használható és érdekes isme-
retet adjanak át a fiataloknak.

Varjú András mûtárgyvédelmi
és mûszaki osztályvezetõ a Göcse-
ji Falumúzeum 21. századi lehetõ-
ségeirõl szólt. Mint mondta: a ha-
gyományos funkciók és alapfelada-

tok mellett elérkezett az idõ, hogy
reagáljanak a kor kihívásaira. Sze-
retnék, ha a jövõben megjelenne
az egyes tradicionális szakmákhoz
vagy mûvészeti ágakhoz kötõdõ
oktatás. Ezenkívül a Zala holtágát
kihasználva, egy olyan tanösvényt
képzelnek el, mely bemutatná a
Göcsejre jellemzõ növény- és állat-
világot, valamint korabeli falu ké-
pét. A Magyar Olajipari Múzeum-
mal közösen pedig sor kerülhet a
földhõ hasznosítására is.

5Kultúra

– pP –

Kiss Gábor elöljáróban elmond-
ta: a magánalapítvány 1991-ben

alakult. Elsõ elnöke dr. Gyimesi
Endre, a levéltár akkori igazgatója
volt. Miután azonban õ a kilencve-
nes évek közepétõl polgármester

lett, érthetõ módon kevesebb ideje
jutott a civil szervezetre, így 2003-
ban újjászervezõdött az alapít-
vány. Az új kuratórium elnöke Kiss
Gábor lett, tagjai a levéltár dolgo-
zóiból (Csomor Erzsébet, Kapiller
Imre, Molnár András), illetve a
család képviselõjébõl (Fenyvesi
Márton, Degré Alajos unokája) áll-
nak.

„Már a kezdetektõl az volt a cél,
egyrészt ápoljuk a névadó mun-

kásságát, másrészt pedig
támogassuk a helytörténe-
ti kutatásokat” – folytatta
Kiss Gábor. Hozzátette:
2004-ben volt dr. Degré
Alajos halálának 20. évfor-
dulója, így az alapítvány
egy tudományos emlékülés
támogatásával tiszteleghe-
tett a zalaegerszegi jogtör-
ténész, levéltáros elõtt.

A 2000-es évek elején
több történelmi évfordulóra
is készültek a zalai köz-
gyûjtemények, és az ala-
pítvány már be tudott kap-
csolódni a programok és a
kötetek finanszírozásába.
Ezenkívül gondot fordítot-
tak arra is, hogy a nagy le-

véltáros elõdök (Simonffy Emil,
Szabó Béla, Fára József) életérõl
és munkásságáról megemlékez-
zenek. „Szerettük volna elérni,
hogy minél szélesebb körben is-
mertté váljanak az egyes kutatá-
sok, ezért volt olyan is, hogy konk-
rét célokra gyûjtöttünk. Ilyen volt
például az Armálisok. Nemesi
címereslevelek a Zala Megyei Le-
véltár gyûjteményébõl címû kötet”
– idézte fel a kezdeti sikereket az
elnök. 

Kiss Gábor azt is hangsúlyozta,
hogy fontos számukra az együtt-
mûködés, így olyan kezdeménye-
zéseket is szívesen támogattak és
támogatnak ma is, amiket például
a Göcseji Múzeum vagy a
Millecentenáriumi Közalapítvány
hív életre. Az együttmûködések
közül kiemelkedett Degré Alajos
szobrának (Farkas Ferenc alkotá-
sa) felállítása a Kvártélyház udva-
rán, mely az önkormányzattal kö-
zösen valósult meg.

Molnár András ehhez hozzáfûz-
te: a szoborállításnak más pozití-
vumai is voltak. Rendezõdött általa
a Kvártélyház udvara, ezenkívül a
másik két pályázó szobrászmû-
vész (Béres János és Szabolcs

Péter) alkotása is elhelyezésre ke-
rült. A levéltár tárgyalótermében és
a bíróságon is van egy-egy Degré-
szobor. A levéltár igazgatója elárul-
ta azt is, hogy a Degré-alapítvány
anyagi támogatást nyújtott az idei
év egyik legnagyobb vállalkozásá-
hoz, „A zalai honvédek a Donnál
1942–43” címû fotóalbum elkészí-
téséhez, mely várhatóan október-
ben jelenik meg.

Történészként úgy látja: jó,
hogy mûködik egy olyan alapít-
vány, melynek segítségével nyitni
lehet a közérthetõ ismeretterjesz-
tés, és az árnyaltabb képet adó
történetírás felé. Számos egyete-
mista és lelkes kutató keresi fel a
levéltárat, s munkájukhoz gyakran
épp az elmúlt tíz évben megjelent
kötetek szolgálnak segítségül.
Mint mondta: a város és a megye
történetét illetõen még most is ren-
geteg a feltáratlan terület. Így a le-
véltárnak is és az alapítványnak is
bõven van még feladata.

A Degré Alajos Alapítvány az
alaptõke kamataiból, az egyszáza-
lékos felajánlásokból és külsõ tá-
mogatásokból tudja finanszírozni
az egyes programokat. Nem nagy
összegekrõl van szó; 50–500 ezer
forint az az összeg, amivel egy-
egy vállalkozást támogatni tudnak.
De mint mondják, sokszor pont
ennyi hiányzik ahhoz, hogy valami
megvalósuljon. Az elmúlt tíz évben
összesen közel kétmillió forintot
adtak a zalai honismeret fejleszté-
sére, illetve a kutatások népszerû-
sítésére.

HONISMERET ÉS KÖZÉRTHETÕ ISMERETTERJESZTÉS
TÍZÉVES A MEGÚJULT DEGRÉ-ALAPÍTVÁNY

Tíz év alatt tíz kötet megjelentetését, valamint számos tudomá-
nyos kutatómunka és konferencia létrejöttét támogatta a 2003-
ban újjáalakult Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány. A jubi-
leumi évforduló kapcsán Kiss Gábor könyvtárigazgató, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke és Molnár András levéltár-igazgató,
a kuratórium tagja számolt be szerkesztõségünknek az alapít-
vány elmúlt tíz évérõl.

– pet –

A civil szervezet 2009 óta jár-
ja a Kalotaszegrõl gyûjtött és
megmentett tradicionális búto-
rokkal és viseletekkel az orszá-

got, illetve a hazai fesztiválokat.
Idén többek között részt vesznek
a Médiawave-en, a POSZT-on,
és az Ördögkatlan Fesztiválon
is. Mint azt Deésy Gábor, az
egyesület elnöke – aki pár évig a

Zalai Táncegyüttes tagjai is volt
– elmondta: céljuk az, hogy a
Kárpát-medence gyöngysze-
mének számító, hagyományos
kalotaszegi életmód, viselet és
kultúra minél szélesebb körben
bemutatásra kerüljön.

A táncegyüttes székhelyén
berendezett tisztaszoba bútorai
Mérából valók, melyet két csa-
ládtól gyûjtött a Cifra Mûhely
négy évvel ezelõtt. Az életmód
Erdélyben is átalakulóban van,
és két ott élõ család már majd-
nem kidobta ezeket a tradicioná-
lis bútorokat, de az egyesületnek
sikerült õket megmenteni. 

A tárlatot megnyitó Gyutai
Csaba polgármester szerint a
szobába lépve a Zalai Tánc-
együttes vezetõjének, Varga Já-
nosnak a szemléletébõl is ízelítõt
kaphatunk. Nemcsak táncolni ta-
nítja ugyanis a növendékeket,
hanem – mint azt a kiállítás is bi-
zonyítja – meg akarja ismertetni
velük az egyes tájegységek kul-
túráját, viseletét és gondolkodá-
sát is. Aki ezt ismeri, máshogy
járja az adott közösség táncait is.

A kiállítás június 5-ig látogatha-
tó, elõzetes bejelentkezés után.

CIFRA MÛHELY CIFRA SZOBÁJA
VISELET- ÉS BÚTORKIÁLLÍTÁS A „ZALÁSOKNÁL”
Cifra szoba és kalotaszegi viseletkiállítás nyílt a Keresztury

VMK-ban, a Zalai Táncegyüttes próbatermében. A tárlat a gyõri
Cifra Mûhely Közhasznú Kulturális Egyesület közremûködésé-
vel jutott el Zalaegerszegre, az Egerszeg Fesztivál keretén be-
lül megrendezett Kárpát-medencei verbunkversenyre.

– pánczélPetra –

Mint fogalmazott: mérsékelten
optimista, más körben ugyanis már
kezdeményeztek hasonló találko-
zót, amit szerettek volna rendsze-
ressé tenni, de a fórum nem volt
hosszú életû. Reméli, hogy ezúttal
ez másképp lesz. Annál is inkább,
mert a város számára fontos, hogy
az itt élõ alkotók mit gondolnak a
helyi kulturális életrõl. Szeretnék
továbbá, ha a város és a mûvé-
szek tevékenysége a kölcsönös-
ség jegyében telne, és ha meg tud-
nák mindig beszélni, hogy melyik
félnek mire van szüksége, illetve ki
mit vár el a másiktól.

A fórumot megnyitó Balaicz
Zoltán alpolgármesternek is töb-
ben jelezték, hogy korábban inten-
zívebb volt a kapcsolat a városve-
zetés és az alkotómûvészek kö-
zött. Õ is úgy látja, hogy nincs iga-
zán olyan közeg, ahol meg lehetne
vitatni az érdemi problémákat, ami
sokat lendíthetne a város kulturális
életén. Javaslatokat, ötleteket vár-
nak tehát a mûvészektõl.

A találkozó ezt követõen zárt aj-
tók mögött folyt, melyhez késõbb
Gyutai Csaba polgármester, és
Gecse Péter, a kulturális bizottság
elnöke is csatlakozott. Az eszme-
cserét követõen Tóth Norbert mû-
vész-tanár (Ady-iskola) – aki elõ-
adással is készült a találkozóra –
lapunknak elmondta: számos
probléma és ötlet is felvetõdött, és
sok dologban egyet tudtak érteni a
felek.

A 20–30 éves korosztályt képvi-
selõ alkotó elõadásában többek
között felhívta a figyelmet arra,
hogy míg a hetvenes-nyolcvanas
években sok mûvész költözött a
Zalaegerszegre, több mûteremla-
kás épült, és mûvésztelepek indul-
tak, addig manapság a fiatal tehet-
ségek elhagyják a várost. A ’70-es,
’80-as években születettek koráb-
ban közel harmincfõs csapata,
mára négy-öt fõsre apadt. A mû-
vész szerint újra vonzóvá lehetne
tenni a várost a fiatal alkotók elõtt,
ha lennének pályázati lehetõsé-
gek, munkahelyteremtõ progra-
mok. Sokat javítana a helyzeten,

ha láthatóvá válna a progresszív
mûvészet, létrejönnének kisebb
közösségi terek, s nívós, országos
alkotókat is megmozgató kiállítás-
sorozatok szervezõdnének a vá-
rosban.

Információink szerint többen is
felvetették, hogy régóta húzódik a
képtár-ügy, és hogy a mûteremla-
kások, raktárak rossz állapotban
vannak. Több mûteremre és na-
gyobb anyagok befogadására is
képes kiállítóhelyekre lenne szük-
ség. Az is felmerült, hogy a test-
vérvárosok mûvészeivel hatéko-
nyabban együtt kellene mûködni;
közös tárlatok, vagy mûteremcse-
re-programok szervezésével.

Az ötletek jó részével a város-
vezetés is egyetértett. Balaicz Zol-
tán a fórumot követõen lapunknak
elmondta: hasznos volt a találko-
zó, sok javaslat született. Tóth
Norbert pedig olyan elõremutató
elképzelésekkel állt elõ, melyeket
a város is, valamint a fiatalabb és
idõsebb mûvészek is jó szívvel fo-
gadtak. Az alpolgármester szerint
az a fontos, hogy az idõsebb mû-
vészek munkájának elismerése és
tisztelete mellett, fel kell venni a
21. század ritmusát, és használni
kell a modern kor eszközeit
(internet, multimédiás eszközök)
és közösségi tereit (Facebook).
Így lehet csak nyitni a progresszi-
vitás felé.

NYITNI A PROGRESSZÍV MÛVÉSZETEK FELÉ
ESZMECSERE HELYI KÉPZÕMÛVÉSZEKKEL

A Zalaegerszegen élõ és alkotó képzõmûvészeknek szervezett
fórumot az önkormányzat az elmúlt héten. A találkozóra a gébárti
Kézmûvesek Házában került sor. Harminc meghívott alkotóból ti-
zenöten vettek részt az eseményen. Velkey Péter, a humánigaz-
gatási osztály vezetõje a mûvészeket köszöntve elöljáróban el-
mondta: egyfajta hiányérzet hívta életre a mostani fórumot, hi-
szen már évek óta nem került sor hasonló eszmecserére.

HOGY MUTASSUK BE A „TERMÉSZETKÖZELIT”?
KONFERENCIA A SKANZENEK KÖRNYEZETVÉDELMI SZEREPÉRÕL

Konferenciát szervezett a Göcseji Falumúzeum a skanzenek
21. századi szerepvállalásaival, megújuló feladataikkal kapcsolat-
ban. A tanácskozáson – melyre az ország több szabadtéri múzeu-
mából, sõt határainkon túlról is érkeztek elõadók – fõleg a
természetközeli életmód népszerûsítésérõl esett szó. A régió
több skanzene is pályázott már hasonló témakörben, így a szak-
emberek a legfrissebb tapasztalataikról cserélhettek eszmét.



– Édesapám is tekézett, õ vitt le
a pályára egészen kis koromban,
azóta a sportág vonzásában élek –
emlékezett a kezdetre Kiss Tamás.

– Mikor kerültél Zalaeger-
szegre?

– Tíz éve, amikor a ZTK
FMVas feljutott a Szuper Ligába.
Csodálatos 10 esztendõ van mö-
göttem. A csapattal rengeteg sikert
értünk el, szinte minden trófeát be-
gyûjtöttünk.

– Az elmúlt tíz év során melyik
volt a ZTK legjobb együttese?

– Mindig bajnoki címre esélyes
társaság alkotta az együttest, nem
tudnék kiemelni egyetlen egyet
sem közülük. Bizonyítják az ered-
mények, hogy topcsapat voltunk

minden évben, és remélem, nélkü-
lem is az lesz a ZTK FMVas.

– Tekés berkekben Zalában
mindenki ismer, sok barátra tet-
tél szert…

– Rengetegre, a búcsú is jól sike-
rült, mivel bajnokként távozom a csa-
pattól és a szurkolóktól. Egerszeg
mindig a szívem csücske lesz.

– Olaszországba igazolsz.
Miért?

– Más környezetben is szeret-
ném kipróbálni magam. A csapat
hasonló, mint a ZTK FMVas volt tíz
évvel ezelõtt. Fiatal, törekvõ
együttesben folytatnom a pályafu-
tásom, ahol jó utánpótlás-nevelés
folyik. Szeretnének segítségem-
mel a hazai és nemzetközi poron-

don is elõrelépni. A feladat nagy
kihívást jelent számomra, igyek-
szem megfelelni az elvárásoknak.
Szeretnék hasonló sikereket elérni
az olaszokkal, mint a ZTK-val.

– Láthatnak még a ZTK színei-
ben az egerszegi tekebarátok?

– Nincs kizárva, de biztosra
nem mondanám. Majd meglátjuk.

Végezetül még megjegyzi, egy
Egerszegen megszerzett világbaj-
noki cím tökéletesé tenné számá-
ra a búcsúzást.

6 Aktuális

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INNOVATÍV UTAKON A CSÁNY LÁSZLÓ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-0421

Megújul a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nevelési és oktatási

rendszere.

Intézményünk, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola pályázatot nyújtott be a Társa-

dalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák fejlesztése” címû TÁMOP-3.1.4.-12/2 kód-

számú pályázati felhívásra.

A projektet támogatásra érdemesnek ítélte az Európai Szociális Alap. A projekt 2013. március

18-án indult, a megvalósítási idõszak 24 hónap. A támogatás mértéke 90.242.070 Ft, az így ka-

pott összeget az intézményünk pedagógiai, módszertani megújulására, a magasabb színvonalú

oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítésére, továbbképzésekre, a diá-

kok egészséges életmódra nevelésére, környezettudatos szemlélet kialakítására, ökotáborok,

természetközeli sporttáborok, sportkirándulások szervezésére, digitális, sport- és egyéb taneszkö-

zök intézményi szintû fejlesztésére fordítjuk.

A projekt egy új típusú nevelési, oktatási rendszer kialakítását segíti.

ELÉRHETÕSÉGEINK:

CSÁNY LÁSZLÓ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
8900 ZALAEGERSZEG, JÓKAI UTCA 6.
Telefon: 92/511-800
E-mail: igazgatosag@csany-zeg.hu
Honlap: www.csany-zeg.hu

A televíziós elõdöntõkre már
olyan elõadások kerültek, amelyek
alapján egyrészt nagyon színvona-
las gálát lehetett összeállítani,
másrészt ebben az évben is talál-
tunk olyan kiemelkedõ tehetsége-
ket, akikkel a következõ években
biztosan gyakran fog találkozni Za-
laegerszeg közönsége a különbözõ
városi kulturális eseményeken,
ahogyan ez az elõzõ évi
ZegaSztárok után is jellemzõ volt –
tájékoztatta lapunkat Velkey Péter
humánigazgatási osztályvezetõ.

Mint fogalmazott, külön öröm
volt, hogy a mai, nem éppen a
szépirodalom olvasására ösztönzõ
világban ugrásszerûen megnõtt a
jelentkezõk száma a vers- és pró-
zamondásban és a vers- és próza-
írásban egyaránt. A versmondás
kategóriában kiemelkedett érett
elõadásmódjával és beszédtechni-
kájával Bene Dániel, akivel a kö-
vetkezõ hónapokban remélhetõleg
lesz alkalma találkozni a város
versszeretõ közönségének, akár-
csak Gresa Lillával, a humánigaz-
gatási osztály különdíjasával.
Mindkettõjüket a város középisko-
lai kollégiuma nevezte a verseny-
re.  A vers- és prózaírás kategória
színvonalára jellemzõ, hogy meg-
osztott díjakat kellett kiadni. 

– Itt kell elnézést kérnünk Tóth
Gabriellától a Zrínyi-gimnázium-
ból, akit a zsûri szintén különdíjra
javasolt, de a ZegaSztár-gálán
technikai hiba miatt számára nem
került átadásra az errõl szóló okle-
vél, amit természetesen utólag el-

juttatunk számára, ezúton is gratu-
lálva neki írásai mûfaji sokszínû-
ségéhez és egyéni kifejezésmód-
jához – mondta Velkey Péter.

De valamennyi kategóriában ki-
emelhetnénk neveket és produkció-
kat: könnyûzenében, komolyzené-
ben, tánc kategóriában is, és termé-
szetesen dicséret illeti a ZegaSztár-
gálán a Fesztivál nagyszínpadán
fellépõ valamennyi fiatalt. Hely hiá-
nyában soroljuk most fel „csak” az
egyes kategóriák gyõzteseit, ki-
emelve közülük a ZegaSztár ez évi
gyõztesét, a komolyzenei kategó-
riában induló Vörös Patríciát. 

Díjazottak: Komolyzene: Vörös
Patrícia (Pálóczi Horváth Ádám Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény)

Könnyûzene: Wohner Dóra (Köl-
csey Ferenc Gimnázium)

Moderntánc: Kelta Álom Ír Sztepp-
tánc Csoport (Mindszenty József Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium)

Népzene: Kis Virágok kisegyüttes
(Kertvárosi Általános Iskola)

Vers és próza: Balogh Bence (Kert-
városi Általános Iskola)

Szépirodalom: Lukács Izabella
(Városi Középiskolai Kollégium)

Képzõmûvészet: Gyarmati Dóra,
Oláh Veronika (Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény)

Humánigazgatási Osztály különdíj:
Gresa Lilla (Városi Középiskolai Kollé-
gium)

INDIAI NAP A ZSINAGÓGÁBAN
JÓGA, HENNA, TÁNC ÉS KELETI ÉTKEK

Izgalmas, látványos és fûszeres programmal várja az ér-
deklõdõket a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem június el-
sején. Kora délutántól késõ estig Indiáról szól minden. Az In-
diai napon minden korosztály találhat magának izgalmas el-
foglaltságot.

A rendezvény ideje alatt indiai piac, teák és finom keleti ételek
idézik meg többek között az ország hangulatát. A program kereté-
ben Zalaegerszegre látogat az indiai nagykövet, Gauri Shankar
Gupta is. Török Ildikó fotómûvész alkotásaiból tárlat nyílik, mely
szintén a keleti nép csodás, ám néha szomorú világát mutatja be.

A nap folyamán szó lesz a jóga fontosságáról a mindennapi
életben, de hennafestés, autentikus táncmûvészeti mûsor, filmve-
títés és a nagykövet által prezentált izgalmas elõadás is várja az
indiai kultúra iránt érdeklõdõket. Az est folyamán pedig fellép a
Calcutta Trio is.

IFJÚ TEHETSÉGEK A ZEGASZTÁRON
MEGNÕTT A FIATAL VERSMONDÓK SZÁMA

A negyedik ZegaSztár tehetségkutató versenyen ebben az év-
ben is szinte valamennyi kategóriában örvendetesen nemcsak a
jelentkezõk száma volt magas, hanem elmondható az is, hogy a
jelentkezõ produkciók színvonala is egyre nívósabb. 

– B. K. –

Zalaegerszegen a Mindszenty-
iskola ad otthont a szablyavívást
tanulóknak, Gausz Tamás irányí-
tásával. 

– Célunk, a fiatalokat valahogy
kimozdítani a fizikális és lelki vál-
ságból. Elég nehéz feladat, mert
könnyebb a számítógép elõtt ülni,
ott nem kell megizzadni. Nem le-
hetetlen azonban a megvalósítás,
hiszen három klubunk mûködik
Zalában, s a tagságból minimális a
lemorzsolódás. Folyamatosan vár-
juk a jelentkezõket, év közben bár-
mikor be lehet kapcsolódni az is-
kolába – invitál az edzõ, aki elkö-
telezettje a magyar hagyományok-
nak és történelemnek. Többek kö-
zött személyes kapcsolatának kö-
szönhetõ a Göcseji Múzeumban
az idei évi 1848-as patinás
kiállítás. – 39 évesen ragadtam
szablyát, miután egy másik sport-
ágban (wing tsun) mester fokoza-
tot értem el. A szablyavívás nem
sport, hanem katonai vívás, ezért
attól eltérnek a szabályok. Itt a cél
az ellenfél harcképtelenné tétele,
és nem a pontszerzés. Ezért lehet
támadni a lábat is, fokélt használni
(fegyver hegyes vége), illetve
mindkét kézzel kell tudni küzdeni,
hiszen a csatatéren nincs idõké-
rés, ha megsérül az egyik kéz, ha-
nem folytatni kell a harcot. Kétol-
dalas képzés van tehát. A szablya-
vívásnak a magyar történelemben
szép hagyománya van egészen a

honfoglalástól kezdõdõen, ez ala-
pozta meg a késõbbi sportvívást,
melyben 60 évig világelsõk vol-
tunk. A hagyományõrzés mellett
kellõ kondíciót biztosít, és akár ön-
védelemre is tanít. Ha nem is

szablyával, de ahhoz hasonló hét-
köznapi eszközzel, az itt szerzett
tudás, már biztonságot jelenthet. 

– Milyen szinten vannak az
egerszegi fiatalok?

– Egy éve kezdtük az edzése-
ket, még az alapoknál tartunk, egy
védés, egy támadás szinten. Eh-
hez jönnek késõbb a lépések, a
vágások, cselvágások, majd mind-
ezt lábmunkával kell kombinálni.
1500 kombináció lehetséges, ettõl
még messze vagyunk. De ahogy
gyakorlottabbak lesznek a részt-
vevõk, lesz védõfelszerelésünk,
úgy könnyedebb küzdelmekre is
sor kerül majd. A versenyzésnek
nem vagyunk hívei, de a többi
klubbal (országosan összesen 10)
találkozunk, április végén is ezért
utaztunk Budapestre.

– Mennyire költséges a rész-
vétel?

– A klub biztosítja elõször a
gyakoroló, fából készült fegyvert,
ezzel is egy korábbi hagyományt
folytatunk. A ruházatban sem ké-
rünk semmi különlegeset, tehát
egyáltalán nem költséges elfoglalt-
ság. Jelenleg egyórásak az edzé-
sek, késõbb ez hosszabbodik, és
kiegészítjük történelmi ismeretek-
kel is. Addig is tájékozódni lehet a
históriáról a honlapunkon – mond-
ta végül Gausz Tamás, aki törté-
nelmi ismeretek átadása okán már
több alkalommal tartott rendhagyó
órát a város középiskoláiban is.

SZABLYÁT RAGADTAK
HAGYOMÁNYÕRZÉS, FIZIKAI ERÕ

Nem fizikális csatát kívánnak vívni, de a hagyományõrzõ mun-
kájukkal szellemi honvédelmet vállaltak fel, amikor szablyát ra-
gadtak. S bár még a tanulmányaik elején járnak, országos szint-
hez mérten kiemelkedõ az aktivitás megyénkben e téren. A Ma-
gyar Szablyavívó Iskola ugyanis három klubot mûködtet Zalában:
Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Az egyik edzésre
látogattunk el.

A sportolók sikeres felkészülését
számos szakember segíti, melyek so-
rából mindeddig kimaradt a táplálko-
zás-szakértõ. Ezen a téren szeretné-
nek elmozdulást, bár tudják, hosszú
munkára számíthatnak ezzel, hangzott
el az elõadáson. Szekér Edit táplálko-
zástudományi szakember, úgy is mint
egykori sportoló, s mint sportoló gyer-
mekek édesanyja, beszélt a helyes
alapelvekrõl a résztvevõknek. Bár a
valódi munka egyénre szabott tanács-
adást jelent, a mostani elõadásnak ez
nem volt része. Viszont elhangzott né-
hány jótanács az edzés- és verseny-
idõszakban ajánlott táplálkozási rend-

rõl. A fokozott tudatosság gyermek
sportolók esetében még jelentõsebb,
hiszen fejlõdésben lévõ szervezetet ér,
a nem sportolókhoz képest 30 száza-
lékkal nagyobb kalóriaigényû terhelés.
A mérleg nem mindig a valóságot tük-
rözi, nem elég a testsúly mérése, ha-
nem többek között az izomtömeget,
annak fehérjetartalmát is ismerni kell a
helyes étrendbeállításhoz. Ehhez kell
még igazítani a sportág jellegét, az
életkort, a nemet, az egyéni ízlést,
esetleges allergiát. A szakemberek 10
napos sportdiétával segítik a helyes
úton járást, tiltás nincs, csak kerülendõ
mennyiségek – tették hozzá.

TÁPLÁLKOZÁS SPORTOSAN
NEM ELÉG A TESTSÚLY MÉRÉSE

A sportolók speciális étkezéséhez nyújt segítséget az az országos
roadshow, melynek 16. állomása volt Zalaegerszeg. A Magyar Olim-
piai Bizottság által támogatott program során sportoló gyerekeket,
szülõket, edzõket, nevelõket igyekeznek megszólítani, s felhívni a fi-
gyelmet a fokozott igénybevételt fedezõ étkezés fontosságára.

FELEJTHETETLEN TÍZ ÉV
KISS TAMÁS OLASZORSZÁGBAN FOLYTATJA

Kiss Tamás, a ZTK FMVas tekézõje nagyszerû idényt mondhat
magáénak. Remek szezont produkált csapatával a Szuper Ligá-
ban. Visszaszerezték a bajnoki címet a szegediektõl, amelyben
óriási szerepet vállalt. Tagja a magyar válogatottnak az egerszegi
csapat-világbajnokságon. A bajnokság végén bejelentette, hogy
távozik klubjától, Olaszországban folytatja játékos-pályafutását.



– Ettõl a játékoskerettõl nem volt
elvárható az azonnali visszajutás –
vélekedett Kocsárdi Gergely. – Me-
net közben megismertük az ellenfe-
leket, és tapasztaltuk, hogy vannak
nálunk jobb csapatok. A bajnoksá-
got nyert Puskás Akadémia kiemel-
kedett a mezõnybõl. A játékoskeret
is nehezen állt össze a tavalyi baj-
noki rajtra, ráadásul jó képességû
együttesek ellen játszottunk az elsõ
fordulókban. Az õsz azzal telt, hogy
felkapaszkodjunk a biztos bennma-
radást jelentõ elsõ öt hely valame-
lyikére. Ez végül, úgy tûnik, sikerül.

– Mi történt a téli szünetben?
– Történtek kisebb változások.

Vágy szintjén megfogalmazódott,
hogy jó lenne befogni az éllovast,
ennek nem volt realitása. A cél egy-
értelmûen adódott számunkra, si-
mán bent maradni az NB II-ben. Vé-
leményem szerint a megkapaszko-
dásunk nem forgott veszélyben. A
fontos mérkõzések többségét hoz-
tuk, ha nem csúszik be pár váratlan
eredmény, mint például a bajai vere-
ségünk, még szebb lehetett volna
az idényünk. Õsszel nehezen állt
össze a játékoskeret, tavaszra erõ-
sebbek lettünk. 

– Ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy közben edzõváltás is
történt. Preisinger Sándor he-
lyett Simon Antal foglalt helyet a
kispadon…

– A tavaszi idényt is gyengén
kezdtük, többségében jó csapatok
ellen játszottunk. Nincs mit szépíte-
ni, ismét nem jól kezdtünk. Nyilván
az eredménytelenség hatására
döntött a klubvezetés az edzõvál-
tás mellett. Tény, hogy utána több
találkozót nyertünk, de mélyebb
szakmai elemzésbe nem mennék
bele.

– Lehet azt mondani, hogy
célfutballt játszott a ZTE?

– Kétségtelen tény, amikor nem
babra megy a játék, sok a kiesõ,
minden csapat számára elsõdleges
az eredményesség. A gyõzelemért
járnak a pontok, nem a szép játé-
kért. Azért mégsem mondanám,
hogy célfutballt játszottunk. Akadt
találkozó, amelyet kifejezetten jó já-
tékkal nyertünk meg.

– Az eredménysort nézve,
gyakran gyengébb képességû

csapatok tréfálták meg a ZTE-t,
mint például a Baja…

– Elõfordult, de kilenc játékos-
sal védekezõ csapatok ellen rop-
pant nehéz játszani. Az említett
együttesek „ölték” a focit. A jobb
képességû csapatok ellen jobban
ment, például a Puskás Akadémiá-
tól kis szerencsével elhozhattuk
volna a 3 pontot. Összességében

játszó csapat vagyunk, az
Egerszegre érkezõ 16 csapatból
12 arra törekedett, hogy elrontsa a
mi játékunkat. Nem volt más cél-
juk, mint a rombolás.

– Kicsit nézzünk elõre… Az
egycsoportos NB II-ben milyen
szerepet tölthet be ZTE, és ját-
szol-e még az együttesben?

– A folytatásról vagy befejezés-

rõl nem döntöttem. Az egycsopor-
tos NB II minden bizonnyal erõsebb
lesz a korábbinál. Kérdés, hogy a li-
cenceket miként tudják teljesíteni a
csapatok. Úgy tudom, ez több
együttesnél gondot okoz. Az is el-
képzelhetõ, hogy nem is azok a
csapatok lesznek NB II-esek, ame-
lyek a pályán kiharcolták a
bennmaradást. Sok még a bizony-
talanság. Az erõviszonyok ismere-
tében lehet tervezgetni, a célokat
kitûzni. Egy biztos, innét jóval ne-
hezebb lesz felkerülni az élvonalba,
mint a kétcsoportos NB II-bõl. Nagy
kérdés a ZTE-nél, milyen lesz az

anyagi háttér? Sok dolognak kell
összejönni, hogy tervezni lehessen
a jövõt.

– Említetted az anyagiakat,
ebbõl a szempontból milyen évet
zártatok?

– Kevesebb probléma akadt,
mint az elmúlt években. Alapfize-
tésért játszottunk. A bentmaradásra
tûztek ki prémiumot a vezetõk.

7Sport

A ZTE Szombathelyen ötfõs
csapattal szerepelt, és 1377,97
pontot szerzett.
Egyéni eredmények:

Serdülõk. 56 kg: Lichtnecker
Dávid 135 kg (59+76) 215.55 pont.
62 kg: Bakos Erik 136 kg (60+76)
202.08 pont.

Felnõttek. 62 kg: Papp Péter
177 kg (80+97) 266.68 pont. 94
kg: Szanati Szabolcs 295 kg (128

+167) 342.05 pont. 105 kg: Györ-
kös Milán 225 kg (95+130) 251.61
pont.

Lichtnecker Dávid és Bakos
Erik új egyéni csúcsot értek el.

A területi minõsítõ versenyen
egy tehetséges utánpótláskorú
versenyzõ képviselte a ZTE-t, aki
szintén egyéni csúcsokat javított.

Serdülõk. 45 kg: 1. Varga Kris-
tóf 90 kg (40+50).

A vasi megyeszékhelyen rendezték meg a súlyemelõ csapatbaj-
nokság második fordulóját és a területi minõsítõ versenyt. Az or-
szágban több helyen megrendezett II. csapatbajnoki forduló elõtt
13 csapat közül a negyedik helyen állt a ZTE SK. A két forduló
alapján az elsõ hat csapat részére novemberben rendeznek döntõt.

EREDMÉNYES SZEREPLÉS

TAVASZRA ERÕSEBBEK LETTÜNK
A CSAPATKAPITÁNY A ZTE SZEREPLÉSÉRÕL

Bár még egy forduló hátra van, a ZTE labdarúgócsapata nagy
valószínûséggel osztályozó nélkül benn marad másodosztályban.
Kisebb megingások után a csapat tagja lesz az egycsoportos NB
II-nek. Milyen volt a bajnokság belülrõl? – errõl kérdeztük
Kocsárdi Gergely csapatkapitányt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A csarnok a fináléra teljesen

megtelt, és hatalmas biztatásban
részesítették a szurkolók a ma-

gyar csapatokat. A férfiak extázis-
ban játszottak, valamennyi játékos
jól teljesített. Nem csoda, hogy két
kör után 4-0-ra vezettek, és már
ekkor eldõlt a világbajnoki cím sor-
sa. Ráadásul új csapatvilág-
csúccsal lettek aranyérmesek. 

A döntõ eredménye:

Magyarország–Macedónia 7:1
(4012-3809)

A nõk nehezen kaptak lábra,
de a szurkolók tartották a lelket

bennük. Az egerszegi Nemes a
hatalmas biztatás hatására a sír-
ból hozott vissza egy meccspon-
tot. Az utolsó kör is izgalmasnak
ígérkezett, a csekély faelõny
megtartása és az újabb meccs-
pontok a lányok aranyérmét je-
lentették.

A döntõ eredménye:
Magyarország–Románia 7:1

(3526-3498)
ÉRTÉKELÉS:

Fehér László, a férfiak szövet-
ségi kapitánya: – Az mondtam a
fiúknak, bárki is lesz az ellenfél a
döntõben, próbáljanak világcsúcsot
dobni, akkor biztos meglesz az
aranyérem. Teljesítették a kívánsá-
gomat. Nagyon boldog vagyok.

Kaszás Zoltán, a nõk szövetsé-
gi kapitánya: – Nagy öröm, hogy a

lányoknak sikerült megvédeni vb-
elsõségüket. A mérkõzések sorá-
ban a legnehezebb a németek el-
leni volt. A horvátoktól majdnem ki-
kaptunk, de a románok ellen a fi-
náléban biztos voltam sike-
rünkben. 

Az aranyérmes férfiválogatott:
Kiss Norbert, Kakuk Levente,
Karsai László, Zapletán Zsombor,
Nemes Attila, Farkas Sándor,
Boanta Claudiu, Feher Zoltán
Flavius, Kiss Tamás, Botházy
Péter.

Az aranyérmes nõi válogatott:
Méhész Anita, Tímár Edina, Sáf-
rány Anita, Nemes-Juhász Gab-
riella, Nemes Irén, Zenger Niko-
lett, Sajermann Nóra, Némethné
Katona Beáta, Fegyveres Petra,
Airizer Emese.

MINDKÉT MAGYAR CSAPAT VILÁGBAJNOK
FELEJTHETETLEN PILLANATOK A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

ZALAEGERSZEG
A SPORTCSARNOK MELLETT

JÚN. 6-TÓL JÚN. 9-IG
ELÕADÁSOK:

Csütörtök, péntek: 18.00 órakor
SZOMBAT: 15.00 és 18.00 órakor
VASÁRNAP: 15.00 órakor

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:

Június 6-án (csütörtök), június 7-én (péntek), 1 felnõttjegy vásárlása esetén:

EGYET FIZET KETTÕT KAP KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!!
Cirkuszpénztár nyitva 10.00–18.00 óráig! 

HÉTVÉGÉN: AKI EZT A KUPONT FELMUTATJA,
500 FORINT KEDVEZMÉNYT KAP!!! 

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI
LABDARÚGÁS

Kozármisleny–ZTE FC 1-1
(0-0)

NB II-es mérkõzés, Kozár-
misleny, 600 nézõ.   Gl.: Zsdál
(76. p)., illetve Pavicsevics
(29. p.).

Komárom–Tarr Sprint
Andráshida 0-1 (0-1).

NB III-as mérkõzés. Komá-
rom, 250 nézõ. Gl.: Kovács.



8 Hirdetés

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai

tudással és garanciával vállal

közületek és a lakosság részére

festést, mázolást, tapétázást,

továbbá kiegészítõ munkákat

(kisebb kõmûves- és burkoló-

munkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munka-

végzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc

Zalaegerszeg, 20/217-2863

ZALAEGERSZEG

KEDVELT

LAKÓÖVEZETÉBEN

ÚJ ÉPÍTÉSÛ, IGÉNYES

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
TEL: 06-30/622-9816


