
Zalaegerszeg, 1985. október
12. – késõ délután. A belváros
üzletei zárnak. A Kossuth utcai
cipõbolt két alkalmazottja egy
reklámszatyornyi pénzzel (a be-
vétellel) kilép a boltból, és elin-
dul a posta felé. Szeretnék fel-
adni a pénzt, de csak az utca
másik oldalára jutnak...

– pP –

Egy nem túl bonyolult krimi is
kezdõdhetne így, ha a mai kor ol-
vasói, filmnézõi nem vágynának
valami izgalmasabb nyitányra. A
fenti sztori azonban nagyon is va-
lóságos volt. A nyomozati anyag –
mert nyilván bûncselekmény tör-
tént akkor – egyes elemei (például
az útszakaszról készült úgyneve-
zett vonalpanoráma fotósorozat)
most megtekinthetõk a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság aulájá-
ban. „Bûnügyi helyszínelés a
’80-as, ’90-es években" címmel
ugyanis, egy rendhagyó kiállítás
várja október 21-ig a látogatókat,
mely a zalai fõkapitányság és a
budapesti Rendõrmúzeum közös
munkájának eredménye.

Dr. Sipos Gyula r. vezérõrnagy,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje a megnyitón elmond-
ta: a tárlat alapját Dénes László al-
ezredes (a bûnügyi technikai osz-
tály vezetõje) gyûjteménye adja.
Innen jött az ötlet, hogy mutassák

be a néhány évtizeddel ezelõtti
nyomozást segítõ tárgyakat, tech-
nikai felszereléseket a nyilvános-
ság elõtt is.

A nem mindennapi kezdemé-
nyezéssel az a céljuk, hogy be-
kapcsolódjanak a város kulturális
életébe, reagáljanak a helyi társa-
dalmat érintõ, érdeklõ jelenségek-
re. Annál is inkább, mert a rendé-
szetnek is megvan a maga doku-
mentálható múltja, csak erre keve-
sebb figyelem irányult az elmúlt
évtizedekben. Pedig a fõvárosban
mûködik a Rendõrmúzeum; ezért

is kérték fel õket közremûködésre.
A tárlat alapjául szolgáló bûnügyi
technikai eszközöket, egykori do-
kumentumokat a múzeum krimina-
lisztikai eseményeket bemutató
plakátokkal, és egy régi (az
1800-as évekbõl származó) rabo-
sító állomással egészítette ki.

Kékiné Rozsnyai Éva, a Rend-
õrmúzeum igazgatója elmondta:
örül a kezdeményezésnek, annál
is inkább, mert szeretnek kilépni a
múzeum falai közül. Gyakran visz-
nek kisebb kiállításokat iskolákba,
de autószalonban, bankban is ren-

deztek már tárlatot. Úgy érzi, hogy
manapság már egy fõkapitányság
is lehet kultúraközvetítõ helyszín.

A bûnügyi technikai osztály
1995-ben vált önállóvá a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányságon be-
lül. A bûnfelderítések szempontjá-
ból fontos, hogy minél modernebb
eszközökkel és minél hatékonyab-
ban végezhessék ezt a munkát az
arra kiképzett kollégák – fogalma-
zott Lontai Márton, a Bûnügyi
Szakértõi és Kutatóintézet igazga-
tóhelyettese.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

– A. L. –

Ahhoz, hogy valaki meggyógy-
uljon, a lelket is meg kell gyógyíta-
ni – fogalmazott köszöntõjében
Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelõs államtitkár, aki szerint
lelki támaszra nemcsak a betegek-
nek, a hozzátartozóknak, de az or-
vosoknak és az ápolóknak is szük-
sége van nagy felelõsséggel vég-
zett gyógyító munkájukhoz. 

Az államtitkár kiemelte az egy-

ház szerepét is a gyógyítás, a szo-
ciális ellátások, a gyerekvédelem
és az oktatás területén, hozzátéve,
hogy a szeptember elsejével élet-
be lépett béremelés rájuk is vonat-
kozik. Ez a 17 ezer szakorvos és
szakgyógyszerész közül 270 fõt,
míg 78 ezer szakdolgozóból ezer
fõt érint az egyházi fenntartású
egészségügyi intézményekben.

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója arról beszélt, hogy a
hosszú évtizedeken át használt
Zala Megyei Kórház elnevezés in-

kább a földrajzi hovatartozásra
utalt, az új elnevezéssel a lokál-
patrióta szemlélet megmaradt,
mindössze tartalommal bõvítették
ki. Kitért arra, hogy a névválasz-
tást két indíttatás elõzte meg.

A kardiológiai és szívsebészeti
centrum megépítésével lehetõvé
vált a kápolna kialakítása, továbbá
Ocsovay Grácián ferences plébá-
nos, házfõnök egy Szent Rafaelt
ábrázoló bronzszobrot – mely
Csikai Mária szobrászmûvész al-
kotása – adományozott az intéz-
ménynek. Civilek, közéleti szerep-
lõk és egyházak támogatását ma-
guk mögött tudva így született
meg a döntés, hogy a kórház fel-
veszi Szent Rafael nevét.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TUDOMÁNNYAL ÉS HITTEL A GYÓGYÍTÁSÉRT
NÉVADÓ ÉS KÁPOLNASZENTELÕ A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

A kórház és Szent Rafael célja ugyanaz, mégpedig a gyógyítás,
amit a kórház az emberi tudás és a tudomány oldaláról, míg a fõ-
angyal a hit ereje által közelít meg – hangzott el a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház névadó ünnepségén Zalaegerszegen, me-
lyen megáldották a szívcentrum új épületében létesített kápolnát.

BELVÁROSI PÉNZLOPÁS ÉS HELYSZÍNELÕ ESZKÖZÖK
KRIMINALISZTIKAI TÁRLAT A FÕKAPITÁNYSÁGON

– pet –

A részletekrõl a városházán tar-
tottak sajtótájékoztatót. Balaicz
Zoltán polgármester elmondta: mi-
vel tíz évvel ezelõtt az 50. évfordu-
ló országos szinten nem kapott
kellõ figyelmet, most szeretnének
az emlékezésen túl, helyi szinten
is valami maradandót alkotni. Kis
Bódog Zoltánnak, a POFOSZ Zala
Megyei Szervezete elnökének ja-
vaslatára egy változatos és komp-
lex programsorozatot sikerült
összeállítani, melyhez a város
több pályázati támogatást is nyert.
Az önkormányzat egyrészt egy
’56-os filmhét megszervezésére,
az október 23-i ünnepség lebonyo-
lítására és egy határon túli találko-
zó létrehozására nyújtott be pályá-
zatot, melyre összesen 2 millió
800 ezer forintot nyertek. Ezenkí-
vül a Mártírok úti volt Kaffka-kollé-
gium átépítésére és történeti em-
lékhellyé alakítására további, kö-
zel 34 millió forintos támogatásban
részesültek az ’56-os Emlékbizott-
ságtól.

A programsorozat október
17-én indul a filmhéttel; a vetíté-

seket beszélgetések is kísérik. A
hónap folyamán „Október végi
tiszta lángok” címmel zalai kép-
zõmûvészek pályamunkáiból
nyílik tárlat a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben. Októ-
ber 23-án pedig rendhagyó mó-
don kerül megrendezésre a ha-
gyományos városi ünnepség.
Nagyszabású felvonulással, kor-
hû jelmezekkel és egy eredeti
Csepel teherautóval találkozhat
majd az ünneplõ közönség. Mint
azt Tompa Gábor, az eseményt
szervezõ Kvártélyház Kft. ügyve-
zetõje elmondta: ünnepi öltözé-
ket kap a Dísz tér, kinyomtatott,
korabeli fotográfiákkal installál-
ják majd a teret. A városi progra-
mok részeként sor kerül egy kü-
lönös találkozóra is; zalai és ha-
táron túli ’56-os üldözöttek adnak
egymásnak randevút.

Mint az már többször szóba ke-
rült, átépítésre kerül a Mártírok
úton évek óta üresen álló, egykori
leánykollégium is. A ház az ötve-
nes években az ÁVH székháza
volt, pincéjében pedig börtön mû-
ködött.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KOLLÉGIUMBÓL
BÖRTÖNMÚZEUM

A következõ hetekben, hónapokban változatos programokkal
emlékezik meg a város az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójáról. A zalaegerszegi önkormányzat a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezetével és a
Zala Megyei Önkormányzat közremûködésével tiszteleg a jubileu-
mi év elõtt. 



– b. k. –

Felhívásukra négylábúak és
madarak érkeztek a diákokkal
együtt otthonról a suliba, valamint
400 darabos plüssállatgyûjtemény
és rajzkiállítás tette fõszereplõvé
egy napra az állatokat. 

Egy különteremben szállásol-
ták el az otthonról hozott kedven-
ceket, akiket nagy örömmel láto-
gattak a tanulók. A gazdik pedig a
felügyelet okán mentesültek a dél-
elõtti tanórákról. A legtöbben nyu-
szival érkeztek, de látható volt ten-
gerimalac, papagáj, teknõsök kü-
lönbözõ méretben, valamint né-
hány egyéb hüllõ. Természetesen
nem hiányozhattak az ebek sem.
Így volt a nap során terápiáskutya-
bemutató, valamint a Zalaeger-

szegi Kutyasuli, és a Bogáncs ál-
latmenhely néhány lakója is elláto-
gatott a gyerekekhez. 

Dr. Illyés Zoltán biológus az év
élõlényeit mutatta be interaktív
módon, videóval és élõállat-bemu-
tatóval gazdagítva mondandóját.
Így kaphattak a gyerekek ismere-

teket a kockás liliomról, a mezei
szilrõl, a lilatönkû pereszkérõl, a
kamilláról, illetve a harisról, a de-
nevérrõl, a kockás siklóról, a me-
zei tücsökrõl és a compóról. 

Az alsósok termeiben tobzód-
tak a plüssök, otthonos hangulatot
varázsolva. Valamint a gyerekek
által készített rajzokból nyílt kiállí-
tás az intézmény aulájában, ahol a
legjobb alkotások díjazásban ré-
szesültek. 

A világnaphoz kapcsolódva a

héten még két programot szerve-
zetek, jutalomkirándulást a Kis-
Balatonhoz, illetve gyöngybagoly-
bemutatót. A madarakra irányuló
kiemelt figyelem pedig csak eztán
veszi kezdetét, hiszen hamarosan
madáretetõt helyeznek ki az iskola
megfelelõ területére, melyet a 4. e.
osztályosok fognak felügyelni. S a
tervek szerint a város újabb ma-
dárgyûrûzõ hellyévé válhat az ok-
tatási intézmény.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ EÖTVÖSBEN
Hálás szerep várt az Eötvös-iskolában Járiné Lévai Marianna

és Gasparics Beatrix tanárnõkre, akik az intézményben több éve
hagyományos állatok világnapja rendezvény szervezõi voltak. 

– pet –

Az LMP társelnöke kedden a
megye több városában is tájékoz-
tatót tartott a párt tizenegy pontos
megoldási javaslatáról. Az ország-
gyûlési képviselõ szerint azért lett
érvénytelen a kormány által kezde-
ményezett népszavazás, mert az
embereknek sokkal komolyabb
problémáik vannak annál, mint ami-
rõl ez a kampány és a szavazás
szólt. 2011 óta évrõl évre nõ az or-
szágból kivándorlók száma, és a
túlnyomó többség – a miniszterel-
nök véleményével ellentétben –
nem kalandvágyból hagyja el az or-
szágot, hanem azért, mert komoly
megélhetési problémái vannak. 

Szél Bernadett szerint elsõsor-
ban a hazai munkavállalók boldo-
gulását kéne segítenie a kormány-
nak. Az LMP egy ötpontos megol-
dási javaslatot nyújtott be a parla-
mentnek a válság kezelésére. Az
akcióterv alapelve az, hogy megél-
hetési okok miatt senkinek se kell-
jen külföldre mennie.

Paksy Zoltán, az LMP zala-

egerszegi önkormányzati képvise-
lõje hozzátette: Zalaegerszeg
évek óta kétségbeesett lépéseket
tesz annak érdekében, hogy szak-
képzett munkaerõt tartson a vá-
rosban. Különféle ösztöndíjakkal
támogatják például a fõiskolásokat
és egyetemistákat, hogy visszatér-
jenek a megyeszékhelyre. A küz-

delem azonban egyelõre kilátásta-
lannak tûnik, hiszen a helyi vállal-
kozások folyamatosan munkaerõ-
hiánnyal küzdenek. A képviselõ
szerint a közszférában sem jobb a
helyzet, hiszen van olyan ágazat
(például a közgyûjteményi dolgo-
zók köre), ahol 2008 óta nem volt
béremelés.

A párt szerint a problémák or-
voslásához az oktatási rendszer
jelenlegi helyzetén is javítani kell,
illetve szociális bérlakások építé-
sével is lehetne támogatni a fiata-
lok helyben maradását.

Nem fordít kellõ figyelmet a bérválságra Orbán Viktor és kor-
mánya. Magyarországon ma a legtöbb ember nem tud megélni
abból a fizetésbõl, amit munkájáért kap, ezért sokan külföldre
kényszerülnek – fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján
Szél Bernadett országgyûlési képviselõ.

LMP: AKCIÓTERV A BÉRVÁLSÁG KEZELÉSÉRE
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszédeket követõen dr.

Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Rigó Csaba volt kormánymegbí-
zott, Balaicz Zoltán polgármester,
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ és Pácsonyi Imre, a megyei
közgyûlés alelnöke osztották meg
gondolataikat a névadással kap-
csolatban, és olvasták fel az alka-
lomra választott idézeteiket, majd
annak rövidített változatát kéz-
jegyükkel látták el az emlékkönyv-
ben.

A szívcentrum épülete elõtt ez-
zel véget ért a névadó ünnepség,
amely az MRI mellett kialakított
kórházkápolna ökumenikus meg-
áldásával folytatódott. Itt dr. Hóbor
Erzsébet zalaegerszegi díszpol-
gár, a névváltozást kezdeményezõ
kápolnabizottság tagja szólt a je-
lenlévõkhöz. Felidézte, hogy a vá-
ros díszpolgárai, az egyházi fele-

kezetek képviselõi, valamint a be-
tegegyesületek tagjai 2009-ben
nyilvánították ki elõször szándéku-
kat, hogy a kórháznak újból legyen
kápolnája. A kezdeményezést a
kezdetektõl fogva támogatta a vá-
ros, a megye és a kórház vezeté-
se. Hét esztendõ telt el azóta, ép-
pen annyi idõ, mint az elsõ kápol-
na 1919-beli átadásáig, ami a
mostani evangélikus templom
mögött állt. 

Dr. Hóbor Erzsébet hangsú-
lyozta, az új kápolnában eltöltött
idõ, legyen az mise, vagy csendes
fohászkodás, mindenki számára
adjon lelki támaszt, erõs vigaszt és
hitet a gyógyuláshoz, a gyógyítás-
hoz.   

A kórházkápolnát adományok-
ból rendezték be. Az oltár és a
harmónium a Miasszonyunkról
Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek
ajándéka. Az oltárkép, a kereszt, a

székek, valamint a káplánszoba
teljes berendezésének költségeit
abból a több mint 1,3 millió forint-
ból finanszírozták, amit adakozó
személyek ajánlottak fel.

TUDOMÁNNYAL ÉS HITTEL A GYÓGYÍTÁSÉRT
NÉVADÓ ÉS KÁPOLNASZENTELÕ A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

A polgármesteri hivatal elõtt gyü-
lekezõket Balaicz Zoltán polgár-
mester, a város idõsügyi tanácsá-
nak elnöke köszöntötte. A közel-
múltban megyei díszpolgári címmel
kitüntetett dr. Papp Lajos pro-
fesszort idézte, aki nagy híve a gya-
loglásnak. Õ azt mondta, tudomá-
nyosan bizonyított, hogy a gya-
loglás, a kényelmes séta sokkal
egészségesebb, mint bármilyen
más sport ûzése. A professzor

másfél órát ajánl a kedvezõ élettani
hatás eléréséhez. A megjelent 152
szépkorú lakost Kocsis Gyula, a
város idõsügyi tanácsának elnöke,
valamint Siklósi Vilmosné, az
Egészség Egyesület Zalaeger-
szeg elnöke is köszöntötte. A séta
a rossz idõ miatt csak az Apáczai
Mûvelõdési Központig tartott, ahol
szenior táncfoglalkozással zárult a
gyaloglás világnapja keretében
szervezett program.

GYALOGLÁS JÓ HANGULATBAN
BODA LÁSZLÓ EMLÉKÉRE SZERVEZETT TÚRÁN

Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség megyei szervezete ta-
valy elhunyt korábbi elnöke, Boda László emléke elõtti tisztelet-
bõl róla elnevezett gyalogtúrát szervezett Zalaegerszegen.

SZÜLETÉSNAP

Egyéves az Egerszeg Rádió. A születésnapról többek között
faültetéssel emlékeztek meg.  A városi televízió és rádió épüle-
te elõtt a közelmúltban kivágtak két beteg fát, ezek helyére az
ünnep alkalmából három vadkörtefa került. A növényt Balaicz
Zoltán polgármester, Horváth István, a VG Kft. ügyvezetõje és
Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
ügyvezetõje ültette el.

– AL –

Mégpedig embertelenül, ahogy
Kaján Imre múzeumigazgató fo-
galmazott beszédében az aradi
vértanúk tiszteletére rendezett vá-
rosi ünnepségen Csány László
szobránál. Mint mondta, ha nem is
tekintünk fel minden alkalommal a
forradalom és szabadságharc za-
lai vértanújának szobrára, ott belül
mindenkiben megvan a gyász és
döbbenet érzése, amikor eszünk-
be jut a megalázó megtorlás,
ahogy elbánt szabadságharcunk
hõseivel az akkori Habsburg hata-
lom.

Csány, Batthyány, az aradi tá-

bornokok és a többiek egy polgári
országért küzdöttek, és ez a har-
cuk sikeres volt. Haynau hiába öl-
dökölt, egy dolgot ért el: egységbe
tömörítette a magyar nemzetet,
amely azután számon tartotta hõsi

halottait, nyugdíjat adott a ’48-as
honvédeknek, sõt egyik akasztott-
jával tetette az uralkodó fejére ké-
sõbb a koronát. Máig apáról fiúra
száll, hogy „magyar ember sörrel
nem koccint”, majd számolt is a
magyar tizenháromig, amikor Fe-
renc Józsefnek felesége, gyerme-
kei, testvérei erõszakos halálát
kellett megélnie. Ezt „Batthyány-
átokként” tartja nyilván a magyar
közvélemény.

Gróf Batthyány Lajos elsõ ma-
gyar miniszterelnököt is fel akarta
akasztatni Haynau, csak felesége

lélekjelenléte mentette meg õt a
szégyentõl. Felvágta az ereit és
így akaszthatatlanná vált, „csak”
sortûz elé kellett állnia. Kilenc fõ-
tisztünket nemcsak halálra ítélték,
de meg is alázták: a marhatolva-
joknak és útonállóknak járó kötelet
kapták, ahogy Csány László is. Az
egykori visszaemlékezések sze-
rint hõseink teljes nyugalommal

adták át magukat a bakónak. Tud-
ták, hogy egy jobb világért küzdöt-
tek eredményesen, és haláluk
megadja az alapot a magyar nem-
zet szabadságvágyának. Ebben
nem is csalatkoztak, hiszen most
is itt vagyunk, szabad ország sza-
bad polgáraiként gondolhatunk rá-
juk.

A megemlékezésen verssel,
dallal, tizenhárom fáklya meggyúj-
tásával és koszorúzással rótták le
tiszteletüket ’49 októberének már-
tírjai elõtt, akik békét teremtettek
magyar és magyar között.

A SZABADSÁGOT KÖSZÖNHETJÜK NEKIK
MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE

Amikor a szabadságharc tábornokai 1849. augusztus 11-én az
aradi várban a megadás mellett döntöttek, nem sejtették, hogy
ugyanebben a várban fejezõdik be majd életük október 6-án. 

bármilyen családi, közösségi

eseményrõl,  sportrendezvé-

nyekrõl, érdeklõdésre számot-

tartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu vagy

zalasport.hu@gmail.com.

Tel.: 20/480-5968
Referencia:

keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

Fotó: Seres Péter



(Folytatás az 1. oldalról.)
A technikusok az igazságügyi

szakértõk munkáját segítik, így a
két terület tulajdonképpen egy-
mást erõsíti.

Hogy mi is történt pontosan a
zalaegerszegi fõutcán, azon a bi-
zonyos októberi napon? Arról idõ-
sebb Dénes László, a fõkapitány-
ság akkori nyomozója mesélt la-
punknak. A Dísz térrel szemközti,
Kossuth utcai cipõbolt bevételével
indult el két alkalmazott a posta fe-
lé. Az akkori szokásoknak megfe-
lelõen reklámtáskában vitték a
pénzt. A túloldalon, a tér és a mai
Budapest Bank (ami akkor egy
élelmiszerüzlet volt) közti szaka-
szon azonban egy ismeretlen tet-
tes elrabolta a „szállítmányt”. A
rendõrség sokáig nyomozott az
ügyben, hiszen elég nagy össze-
get tulajdonított el a tettes. Szem-
tanúkat kerestek, vonalpanorámát
készítettek (több fotó segítségével
rekonstruálták az útszakasz teljes

hosszát), melyen jelölték a rablás
idõpontjában a helyszín közelében
tartózkodó járókelõk mozgását.
(Ez látható a tárlaton is.) A történet
sajnos nem végzõdött happy
enddel, mert a tettes sosem került
elõ; az ügy pedig már rég elévült. 

A Kossuth utca érintett szaka-
száról készült felvételek várostör-

téneti jelentõségûek is, mert több
olyan üzlet és épület is látható az
egykori fotókon, melyek ma már
nem léteznek.

A Bûnügyi helyszínelés a ’80-as,
’90-es években címû tárlaton töb-
bek között rabosító albumok, jegy-
zõkönyvek, helyszínelõ táska, NDK
fémkeresõ is látható, melyeket a

helyi rendõrség munkatársai õriz-
tek meg az utókor számára. A fõvá-
rosi Rendõrmúzeum jóvoltából pe-
dig betekintést nyerhetünk néhány
olyan bûnténybe, melyek a 20. szá-
zad második felében történtek.
Ilyen például a jól ismert Whiskys-
ügy a kilencvenes évekbõl, vagy a
„nikotinos gyilkos” ügye az ötvenes
évekbõl. Ezenkívül a poligráfos
vizsgálat hazai történetével és az
ujjlenyomatvétel eljárásával is
megismerkedhet a látogató.

Sznopek Veronika r. fõhad-
nagy, a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság szóvivõje elmondta: a
kapitányság Balatoni úti épületé-
ben lévõ kiállítást bárki megtekint-
heti munkanapokon 9–15 óráig. A
tárlat egy kiállítássorozat elsõ ele-
me, a rendõrség ugyanis azt ter-
vezi, hogy a jövõben több hasonló,
kriminalisztikai eseményeket, va-
lamint a nyomozók, bûnügyi tech-
nikusok munkáját bemutató tárlat
is nyílik.

3Aktuális

MUNKALEHETÕSÉG ZALAEGERSZEGEN!
EGYRE NÖVEKVÕ ÜGYFÉLKÖRÜNK IGÉNYLI CSAPATUNK BÕVÍTÉSÉT,

EZÉRT KERESÜNK KOLLÉGÁKAT

TELEFONOS MUNKATÁRS POZÍCIÓBA

JELENTKEZZ HOZZÁNK, HA: 
fiatal, pályakezdõ, munkát keresõ vagy nyugdíjas vagy
ügyfélcentrikus a gondolkodásmódod és a hozzáállásod
képes vagy önállóan dolgozni 
gyorsan tanulsz, fogékony vagy, és a rád bízott feladatokat maximális odaadássál végzed
gördülékenyen és meggyõzõen kommunikálsz telefonon keresztül
az esetlegesen felmerülõ problémákat képes vagy gyorsan, hatékonyan megoldani
a számítógépet felhasználói szinten kezeled

EMELLETT FONTOS MÉG:
legyen jó humorérzéked, mert nálunk ez a jó hangulat része 
gondolkozz pozitívan, mert nálunk a pohár mindig félig tele van!

HA TÉGED VÁLASZTUNK, A KÖVETKEZÕ FELADATOKRA SZÁMÍTHATSZ:
bejövõ telefonhívások fogadása
ügyfelek megkeresése telefonon keresztül
a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása 

MUNKATÁRSAINK SZERINT AZÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI, MERT:
fiatalos és lendületes a csapatunk 
motiváló egy növekedésben lévô céggel együtt fejlõdni 
a juttatási csomagunk versenyképes 
családbarát munkakörnyezet
biztosított a fejlõdés lehetõsége 
akár 6, 7 vagy 7,5 órás a munkaidõs foglalkoztatás 
Zalaegerszeg központi részén mûködünk, jól megközelíthetõ helyen. 

Jelentkezés módja: önéletrajz küldése
az alábbi e-mail-címre: binax@binax.hu

Telefon: 30/413-4778 • 30/351-0450

Utolsó tanévét kezdte meg
Gyömbér, a golden retriever te-
rápiás kutya a Landorhegyi-is-
kolában. Nyolc éve segíti a diá-
kokat a tanulásban, a szociali-
zációban és nem utolsósorban
a kutyákkal, s így az élõlények-
kel való bánásmódra is nevel.

– B. K. –

Kétséget kizárólag mély nyo-
mot hagyott a vele kapcsolatba ke-
rült gyerekekben és felnõttekben,
az egész iskola kedvence. Most
12 évesen, öregesen, óvatosan
veszi az iskola lépcsõit. 

– Gyömbér nagyon jó vérvonal-
ból való és a kutyaiskolában derült
ki, hogy terápiás munkára való.
Annyira jó ebben, hogy szinte nem
is kellett tanítani, s teljesítette a
kemény vizsgát – mondja dr. Gom-
bos László, visszaemlékezve az
akkor 3 éves kutya kimagasló tel-
jesítményére. – Akkor úgy gondol-
tam, adjuk meg neki a lehetõsé-
get, hogy azt tegye, amiben õ a
legjobb. Így kerültünk kapcsolatba
a Landorhegyi-iskolával, ahol –
bár még sok kérdés volt a program
körül – nagy volt a fogadókészség.

– Más iskola nem igényelné
ezt?

– Dehogynem! De nincs hozzá
elegendõ páros (kutya és gazdája
együtt). Én azt vallom, hogy ne
erõltessük azt a kutyára, ami nem
az õ erõssége. A jelentkezõknek
már az elején elmondjuk, de aki
nem lesz alkalmas, azt nem is en-
gedjük vizsgára. A vizsgán úgy-
sem menne át, és ez biztosítja az
intézmények számára, hogy a te-
rápiás munka stabil és megbízha-
tó lesz. Kérdés, hogy Gyömbérnek

lesz-e utódja. Van egy jelölt, de
még semmi nem biztos. Ha nincs
kutya, nem tudjuk folytatni a prog-
ramot. Nekem csak egy tökéletes-
nek látszó kutya kiképzésére van
idõm, ha ilyen nincs, nem erõltet-
jük a dolgot – mondja Gombos
László, aki idõközben maga is te-
rápiáskutya-kiképzõ lett. 

– Ennyire különbözõek a ku-
tyák?

– Abszolút. Nálunk születtek
kiskutyák, a nyolc kutya nyolcféle,
pedig egy alomból valók.

– Melyek a gyanújelek, hogy
egy kutya alkalmas terápiás
munkára?

– Higgadtság, a gazdán kívül
más emberekkel való együttmûkö-
dés és munkaakarat – ez utóbbi
látványos példája még manapság
is Gyömbér, aki a kétszer negyven-
öt perces órát türelmesen végig-
dolgozza, bírja a monotonnak tûnõ
feladatokat, hiszen minden diák
ugyanazt gyakorolja vele, miköz-
ben már kisebb egészségügyi szü-
netekre van szüksége a kora miatt.
De nem lehet szó nélkül hagyni a
gyerekek fegyelmezettségét,

ahogy kivárják azt a néhány percet
a két órából, amikor csak velük
végzi a feladatot Gyömbér. –  Itt az
iskolában hatalmas motivációt je-
lent a szerdánkénti „kutyás nap”. A
problémás diákok is láthatóan ol-
dottabbak, együttmûködõbbek, se-
gítõkészebbek. A feladatokkal nõ
az önbizalom, javulnak a társas
kapcsolatok. S reméljük, hogy egy
életre szóló élményt kaptak.

Sümeginé Szabó Erika tanító-
nõ még hozzátette:

– Nagyon hasznosak a kutyás
órák, látványosan fejlõdik a gyere-
kek figyelme, a fegyelem, a sza-
bálytudat. A kutya jelenléte önma-
gában is egy csoda a gyerekek-
nek. A szülõktõl is csak pozitív
visszajelzést kaptunk. 

– Beszélnek a gyerekek öre-
gedésrõl Gyömbér kora kap-
csán?

– Igen, tudják, hogy nem azo-
nos ütemben öregszik az ember
és a kutya. Ez újfajta viselkedést
kíván a gyerekektõl, akik már ne-
gyedik éve ismerik Gyömbért. Kí-
mélik, támogatják, néhányan kivé-
telesen figyelmesek vele.

GYÖMBÉR NYUGDÍJBA MEGY
NEMCSAK A SZERDA A KUTYÁS NAP

A nyári tábor látogatóit e szi-
luettek színezésére, festésére
várták. A kezdeményezés jónak
bizonyult, sok-sok színvonalas
alkotás született. Ezek közül 50
munkát tekinthettek meg az ér-
deklõdõk az Ady utcai Új Nemze-
dék Közösségi Térben. A vendé-
geket Balaicz Zoltán polgármes-
ter köszöntötte, aki beszámolt az
egerszegiek erdélyi bemutatko-

zásáról. Többek között köszöne-
tet mondott Horváth Szilárdnak
azért a kisfilmért, melyet az erdé-
lyi településen forgattak, és ami
bizonyítja, milyen szeretettel fo-
gadták a zalaegerszegieket. A
polgármester hangsúlyozta: a vá-
ros új arcát mutatták meg Tusvá-
nyoson, egy új városimázst, ami
azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg
a jövõ városa. 

Az idei 27. Tusványos kiemelt díszvendége volt Zalaeger-
szeg. A zalai megyeszékhely rendhagyó módon mutatkozott
be: a városimázs-iroda munkatársai festõvászonra nyomtatott,
Zalaegerszeg ismert épületeit, tereit, a zalai tájakat ábrázoló
sziluettjeivel érkeztek a helyszínre. 

– AL –

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármester felidézte, hogy 2002
óta rendezik meg az AquaCityben
a családi napot azzal a szándék-
kal, hogy a rendezvény bevételét
jótékony célra fordíthassák. Az
idei programon a rekordszámú
csapatok az Idõsek Otthona javára
fõztek, illetve árusították az elké-
szült ételeket. Az eladásból, a be-
lépõjegyek árából, valamint a helyi
vállalkozások által felajánlott
pénzbõl rekordbevétel született. A
több mint 9 millió forintot az önkor-
mányzat 12 millió forintra egészí-
tette ki, melybõl megvalósulhat az
idén tízéves fennállását ünneplõ
intézmény liftjének teljes körû re-
konstrukciója. A polgármester úgy
fogalmazott, Zalaegerszeg ismét

bizonyította, hogy a segítség, az
összefogás városa.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szintén méltatta a magas
részvételt és bevételt, ami mutatja,
hogy nemes célok érdekében az
emberek szívesen adakoznak.

Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje
elmondta, a jótékonysági napon
4343 belépõjegyet adtak el. Ez 4,3
millió bevételt jelentett nettóban,
mellyel az AquaCity hozzájárulhatott
a 12 millió forintos végösszeghez.

Radics Andrea, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ vezetõje az
idõs lakók biztonságérzetének fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
Megköszönte valamennyi támoga-
tónak, hogy kérésük értõ fülekre ta-
lált, és megújulhat a lift a 98 fõt el-
látó bentlakásos intézményben.

ADOMÁNYÁTADÁS
MEGÚJULHAT A LIFT

Tizenkétmillió forintból újulhat meg az állandó javításra szoruló
lift az Idõsek Otthonában. A rekonstrukciót az AquaCityben ren-
dezett jótékonysági nap bevételébõl valósítják meg. A pénzado-
mányt jelképesen sajtótájékoztató keretében nyújtották át.

BELVÁROSI PÉNZLOPÁS ÉS HELYSZÍNELÕ ESZKÖZÖK
KRIMINALISZTIKAI TÁRLAT A FÕKAPITÁNYSÁGON

Sznopek Veronika és id. Dénes László

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2016. OKTÓBER 26-ÁN (SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR

TARTJUK AZ ÁNTSZ
I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN. (ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI U. 24. SZÁM ALATT) 

Témák:
1. Autoimmun betegségek és a szív.

Elõadó: dr. Kovács Mónika belgyógyász-immonológus fõor-
vosnõ PhD 

2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése. 

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat és
kedves vendégeinket!

TUSVÁNYOSON

Fotó: Seres Péter



4 Városháza

BURSA-PÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja

a 2017. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a 2016/2017. tanév II. és a
2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típu-
sú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia-
talok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjminimum 225%-át, a 64.125 Ft-ot, különösen
méltánylandó indokok esetén a 66.049 Ft-ot és vagyonuk nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a
részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellát-
va a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Za-
laegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. 

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva ér-
vényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül.

A beadási határidõ: 2016. november 8.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u.
15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgál-
nak az osztály munkatársai.

2016. OKTÓBER 6–30. „Szõttes- és kerámiavilág” – A Hevesi Népmûvészeti és Házi-
ipari Szövetkezet és Fazekas Ferenc, Fazekas Lajos, Fazekas
István és ifjú Fazekas István nádudvari fazekasmesterek kiál-
lítása (Keresztury Dezsõ VMK, Gönczi Galéria)

2016. OKTÓBER 13. Megnyitó: Vitrinkiállítás – Népi játékok és bõrmunkák (Pozvai
Andrea, a népmûvészet ifjú mestere kiállítása) (Kézmûvesek
Háza)

2016. OKTÓBER 13. 14–18 ÓRA Helyi Termelõi és Kézmûvespiac (Piac tér)
2016. OKTÓBER 13. 14.30 ÓRA Sportvetélkedõ az idõsek hónapja rendezvénysorozat kere-

tében (Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola)

2016. OKTÓBER 13. 17 ÓRA Nõi-férfi archetípusok a párkapcsolatban – ismeretterjesztõ
elõadás (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2016. OKTÓBER 13. 17.00 Dallal-tánccal – zenés, táncos mulatság (Göcseji Múzeum)
2016. OKTÓBER 14. 16.30 Fischer 60: Fischer György szobrászmûvész emlékkiállításá-

nak megnyitója (Göcseji Múzeum)
2016. OKTÓBER 15. 10 ÓRÁTÓL LANDORJAM (Keresztury Dezsõ VMK) 
2016. OKTÓBER 15. 14–18 ÓRA Október tök-muri (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2016. OKTÓBER 15. 19 ÓRA Révész & Závodi – Piramis évek... (Városi Sportcsarnok)
2016. OKTÓBER 15-IG Rejtett képek '56 – Görgényi István festõmûvész kiállítása

(Keresztury Dezsõ VMK, Gönczi Galéria)
2016. OKTÓBER 16. 9–13 ÓRA Mozogj velünk! – Katus Attila-roadshow Zalaegerszegen a

Kölcsey-gimnáziumban
2016. OKTÓBER 16. 14–18 ÓRA Õszi Nyitott Mûhelygalériák Napja (Kézmûvesek Háza)
2016. OKTÓBER 18. 18 ÓRA Dr. Raffai Ernõ történész elõadása (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem) 
2016. OKTÓBER 19. 17.00 Tudományos Esték – Búcsú „Központok a Zala mentén” ál-

landó kiállítástól: Kincsleletek a késõ bronzkorból – elõadás
(Göcseji Múzeum)

2016. OKTÓBER 19. 18 ÓRA Október végi tiszta lángok – megzenésített költemény
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ) 

2016. OKTÓBER 19. 19 ÓRA Dr. Buda László Zalaegerszegen! Mit üzen a lelked? Önelfo-
gadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban (Art Mozi)

2016. OKTÓBER 20. 14–18 ÓRA Termelõi vásár (Art Mozi)
2016. OKTÓBER 20-TÓL Õszi termés kiállítás (Kamarák Háza)
2016. OKTÓBER 21. 17 ÓRA Október végi tiszta lángok 1956–2016 – kiállításmegnyitó (Vá-

rosi Hangverseny- és Kiállítóterem) 
2016. OKTÓBER 21. 18 ÓRA Emlékezés a zalai '56-os eseményekrõl (Andráshidai Mûvelõ-

dési Ház)
2016. OKTÓBER 22. ZALA SPORT FEST (Városi Sportcsarnok)
2016. OKTÓBER 22. Munkánk gyümölcse – kertünk kincse (Göcseji Falumúzeum)
2016. OKTÓBER 22. 20 ÓRA Prosectura-turné 2016–17. – Tornádó Bill újra támad

(Atlantis)
2016. OKTÓBER 23. 17.30 ÓRA A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem) 
2016. OKTÓBER 24. 19 ÓRA Dumaszínház – Hadházi László önálló estje (Art Mozi)
2016. OKTÓBER 25. 17 ÓRA Mit tud a hevesi esztováta és a nádudvari „Fazekas”-korong?

címû kiállítás megnyitója (Keresztury Dezsõ VMK, Gönczi
Galéria)

2016. OKTÓBER 26-IG Liszt Ferenc élete – Kiállítás a zene világnapja alkalmából
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2016. OKTÓBER 27. 14 ÓRÁTÓL Tök jó program mindenkinek! (Izsák Imre Általános Iskola)
2016. OKTÓBER 28. 16 ÓRÁTÓL Töklámpás felvonulás a belvárosban
2016. OKTÓBER 28. Blahalouisiana-koncert (PopUp Café)
2016. OKTÓBER 29. 20 ÓRA Pál Utcai Fiúk-koncert (Atlantis)
2016. OKTÓBER 29–30. IX. Westoriental Hastáncfesztivál és Családi nap (Keresztury

VMK)
2016. OKTÓBER 30–31. Kövi Szabolcs koncertje Zalaegerszegen pihenõszékekkel

(Dr. Medi Salz Egészségközpont)

(További programok, részletek a www.zalaegerszegturizmus.hu oldalon)

HELYI TERMELÕI

ÉS KÉZMÛVESPIAC

ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nemzeti Agrárkamara Zala
Megyei Szervezete helyi ter-
melõi és kézmûvespiacot
szervez Zalaegerszegen min-
den hónap második csütörtö-
kén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI
TERMELÕI PIAC 
2016. OKTÓBER 13.

(CSÜTÖRTÖK)
14.00–18.00

ZALAEGERSZEG,
PIAC TÉR

– bemutatókkal
– kóstoltatással
Ha szeretne helyi õster-

melõktõl, kistermelõktõl sa-
ját gazdaságból származó
alapanyagokból elõállított
MINÕSÉGI, egészséges,
feldolgozott élelmiszeripari
termékeket, valamint helyi,
népi jellegû kézmûvester-
mékeket vásárolni, akkor
várjuk a Zalaegerszegi Helyi
Termelõi Piacon!!! 

– Szörpök, lekvárok, sa-
vanyúságok, pesto, mézek,
egyéb méhészeti készítmé-
nyek, növényi olajok, tök-
magolaj, tejtermékek, sajtok,
kecskesajtok, joghurtok, tú-
rók, füstölt húsáru, aszalt
gyümölcsök, gyógynövé-
nyek, fûszernövények,
tojás... 

FELHÍVÁS
A Zalaegerszegi Gazdasági

Ellátó Szervezet felhívja a Tisz-
telt Szülõk figyelmét, hogy az
étkezési csoportjának ügyfélfo-
gadási ideje 2016. október 1-
tõl az alábbiak szerint változik:

hétfõ–péntek 7–11 óra
szerda 13–17 óra

Kártyavásárlásra, illetve ét-
kezésbefizetésre továbbra is
csak ügyfélfogadási idõben
van lehetõség.

Kérjük az ügyfélfogadási
idõpontokat betartani!

Köszönjük!

25 ÉVES A SÁGODI ÓVODA
SÁGOD ÜNNEPELJE EGYÜTT AZ ÓVODA ÉVFORDULÓJÁT!
2016. OKTÓBER 17. HÉTFÕ

10.00 óra Karner-Polcza Ágota drámapedagógus  közös
játékot szervez felnõtteknek
Helye: Ságodi Óvoda tornaterem

2016. OKTÓBER 18. KEDD

15.00 óra Ünnepély és fogadás az óvoda 25 éves évfordu-
lója alkalmából
Ünnepi beszédet mond: 
Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere

2016. OKTÓBER 19. SZERDA

10.00 óra Vakvezetõ kutyák bemutatója az óvodásoknak
Helye: Ságodi Óvoda

17.00 óra Gaál Zsuzsanna „Múltidézõ porta” címû elõadása
Pálinka- és réteskóstolás
Helye: Ságodi Közösségi Ház

2016. OKTÓBER 20. CSÜTÖRTÖK

10.30 óra Bûnmegelõzés óvodásoknak
a megyei rendõr-fõkapitányság részvételével
Helye: Ságodi Óvoda

2016. OKTÓBER 21. PÉNTEK

15.00 óra Jubileumi mûsor és a rajzkiállítás megtekintése
Résztvevõk: Hertelendy Attila színmûvész

Ságodi Óvoda óvodásai
Rocky Csoport Zalalövõ
Kis-Hétrét Zenekar

Helye: Ságodi Közösségi Ház

20.00 óra Szülõi közösség bálja a városrész lakóinak
Zenél: Baranyai András és zenekara

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Az õszi zöldhulladék-gyûjtési akciót idén 2016. október 24-tõl

november 16-ig tartjuk a város azon részein, ahol a rendszeres
zöldhulladékgyûjtés is megoldott. 

A szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot
kizárólag a meghirdetett napon, kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet
elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a
szállítási igényt be kell jelenteni a következõ elérhetõségen: 

92/598-940 vagy 92/900-036, 1-es mellék.
A hulladékokat a következõ módon kérjük kihelyezni: kivágott

gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, köte-
gelve; falevelet és füvet bezsákolva.

A begyûjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a
gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia,
törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át. A zsákok tartalma a
helyszíni ürítéskor ellenõrzésre kerül. A komposzt tisztasága ér-
dekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk.

Gyûjtési napok és helyek:
Október 24. hétfõ: Andráshida, Hatház, Vorhota, Erzsébethegy
Október 25. kedd: Kertváros
November 7. hétfõ: Páterdomb
November 8. kedd: Csács, Bozsok
November 10. csütörtök: Pózva, Nekeresd, Ságod, Neszele

November 11. péntek: Gólyadomb, Kaszaháza, Belváros, Becsali
fõút, Bazita fõút Toposházi u.

November 15. kedd: Zrínyi u., Besenyõ, Botfa
November 16. szerda: Ola, Ebergényi-Dalos sarokig, Landorhegy,

Egerszeghegyi u., Nagycsarit u., Szívhegyi u.
Amennyiben a zöldhulladék-gyûjtési akcióban nem tud részt venni,

vegye igénybe a városunk területén található két hulladékudvar
valamelyikét, amelyekben 5 m3/lakóingatlan/év mennyiségig a
zöldhulladék térítésmentesen leadható.

HULLADÉKUDVAROK:
Zalaegerszeg-Búslakpuszta:
Nyitvatartás:

kedd–péntek: 7.00–15.00 óráig, szombat: 7.30–14.00 
hétfõ, vasárnap, ünnepnap: szünnap

Parki u.:
Nyitvatartás: 

kedd–péntek: 9.00–17.00, szombat: 7.30–14.00 
hétfõ és vasárnap, ünnepnap: szünnap.

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy
lehetõség van házi komposztálóedény igénylésére. Érdeklõdni ezzel
kapcsolatban a Zala-Depo Kft.-nél lehet. 

ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

(Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C)

(ZALAVÍZ ZRT. – VÍZIKÖZMÛ KÖZSZOLGÁLTATÁS

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. –
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– PARKOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

LÉSZ KFT. – ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉS)

2016. OKTÓBER 15-ÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!



– pet –

120 évvel ezelõtt született
Márton Áron, Erdély püspöke,
ezért 2015-ben a miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai államtitkársá-
ga 2016-ra Márton Áron-emlék-
évet hirdetett; ennek apropóján
vetõdött fel a vándorkiállítás gon-
dolata is, melyet a Pro Pátria
Egyesület valósított meg – mond-
ta a tárlatnyitón Gondi Mátyás, a
szervezet elnöke.

A tárlatot a KDNP helyi szer-
vezetének elnöke, Sziráki István
hívta Zalaegerszegre, aki a ven-
dégeket köszöntve elmondta:
párhuzamosságokat vél felfe-
dezni Mindszenty József herceg-
prímás és az erdélyi püspök éle-
te között, hiszen mind a ketten
szilárd igaz hitrõl, becsületrõl és
hazaszeretetrõl tettek tanúbi-
zonyságot a kommunizmus há-

nyattatott éveiben. Mivel Zala-
egerszegen hamarosan Mind-
szenty-központ épül, úgy gondol-
ta, hogy ezt megelõzõen az em-

lékév kapcsán érdemes felidézni
Márton Áron szellemiségét és
munkásságát is, ezért szervez-
ték meg a tárlatot a zalai megye-
székhelyre.

A kiállításmegnyitón köszöntõt
mondott Balaicz Zoltán polgár-
mester és Vigh László országgyû-
lési képviselõ. A fõleg az 1945
utáni évekre fókuszáló, színes
tablókból álló tárlatot dr. Márfi

Gyula veszprémi érsek ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. Mint
fogalmazott: jó, hogy van egy
olyan vándorkiállítás, ami ország-
szerte be tudja mutatni Márton
Áron életén és munkásságán ke-
resztül az igaz hitet, a stabilitást,
a magyarság iránti elkötelezettsé-
get, annál is inkább, mert a püs-
pöknek mindezt egy nagyon ke-
mény diktatúrával szemben kel-
lett bizonyítni és megõrizni.

A tárlatnyitót megelõzõen a Gö-
cseji Múzeumban egy tudomá-
nyos emlékülés is felidézte a püs-
pök életét, illetve szóba került a
Márton Áron és Mindszenty József
közötti párhuzamosság, valamint
a kommunizmus éveire jellemzõ
egyházüldözés is.

A kiállítás (hétfõ kivételével) no-
vember 6-ig látogatható.

5Kultúra

– pánczélPetra –

Többek között ilyen dolgok ke-
rültek szóba a Mimosa kávéház a
Kirakatban címû estjén, melynek
vendége ezúttal Simon Márton
költõ, szlemmer (A dalok a magas-
földszintrõl és a Polaroidok köte-
tek írója) volt. Az elõadómûvész-
ként is ismert szerzõvel Karáth
Anita költõ-tanár beszélgetett.

Simon Márton elõbb a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem
esztétika–kommunikáció szakos
hallgatója volt, majd a Károly Gás-
pár Református Egyetem japán
szakán tanult. Verseket 2004 óta
publikál. Mint meséli, õ is úgy
kezdte, mint sok más pályatársa:
öten mentek felolvasni, és hárman
hallgatták õket. Kezdetben ezt is
értékelni kell. A slam poetry-re
tényleg sok fiatal kapta fel a fejét a
2006-os induláskor. Az azóta eltelt
tíz év alatt az internet, a közössé-
gi oldalak, a rádiómûsorok és a
Pilvaker verseny sokat segítettek
abban, hogy a kortárs költészet el-
jusson a fiatalokhoz. A versekhez
való hozzáállás is sokat változott a
slam által, és a fiatal szerzõknek is
sikerült több kötetet eladniuk az is-
mertség miatt.

A különféle esteken és fesztivá-
lokon elõadott társadalomkritikus,
kortárs szövegekkel fel lehet kelte-
ni az érdeklõdést nemcsak a mû-
faj, hanem az irodalom iránt is, ami
így átélhetõbbé, értelmezhetõbbé
válik. Olyannyira, hogy még az is
elõfordult, hogy Simon Márton
egyik – a Polaroidokban olvasható
– szövegrészletét valaki a karjára
tetováltatta. Ez még hagyján, de a
költõ fiatal kora ellenére az érettsé-
gi tételek között is szerepel.

Hogy éli meg ezeket a sikere-
ket? Mint mondja, elég furcsán.
Nem gondolta, hogy ez lesz belõ-
le! Azt sejtette, hogy megérint em-
bereket a soraival, de tetoválásra
nem gondolt, és arra sem, hogy a
diákok „belõle” vizsgáznak majd.

Persze idáig hosszú út veze-
tett, és a slam mûfajának is ki kel-
lett nõnie magát ahhoz, hogy ma

iskolai keretek között (is) diskurál-
janak róla. A szerzõ azt meséli: az
elsõ szlemmelése (2011-ben)
szörnyû volt. Nem tudott még ren-
desen mikrofonba beszélni, és
nem volt kellõen magabiztos sem.
Ma már ezt a visszajátszott felvé-
telt workshopokon mutatja be; ta-
nulságképpen, hogy hogyan nem
szabad csinálni.

Ami magát a mûfajt illeti: egyál-

talán nem új dologról van szó. Az
úgynevezett elõadó költészet, mint
önálló produkció, vagy stílus, már
az 1800-as évek végén is létezett.
Nem sima versolvasás ez, mert itt
fejbõl „nyomják” a szövegeket,
nem egyszer színpadi elõadás-
móddal tarkítva a produkciót.
Ezért is keverik össze sokszor ezt
a „szövegelést” a rappel, pedig
mûfajilag egész más a kettõ. Az
egyik a zene, a másik az irodalom
felõl közelít. Ennek ellenére a je-
lenlegi hazai slam egy 2006-os
eseménynek, a Budapest Slam-
nek köszönheti a létrejöttét. Ez
még arról szólt, hogy költõk kontra

rapperek léptek fel. Legalábbis a
slam-eseket így hívták.

Simon Márton szerint a „kontra”
szerencsére mára lecsengett, mert
nem jó ez a megosztás. Õ hagyo-
mányos költõ is, aki versesköteteket
jegyez és szlemmer is, aki fellép sa-
ját szövegeivel, vagy „újragondolt”
klasszikus költeményekkel, dalszö-
vegekkel. Szóval a slam egy határ-
mûfaj; egy átmenet a kortárs költé-
szet, a színház, a rap és a klassziku-
sok között. Ráadásul mindezt jól is
kell elõadni (ez a „kiállás” jelensé-
ge), hiszen a szöveg anélkül mit
sem ér. Ezzel együtt tud a mûfaj
egyfajta közvetítõ közeg, szócsõ
lenni a közélet és a fiatalok, valamint
az irodalom között. Arra pedig pró-
bálnak odafigyelni, hogy az újonnan
érkezõk is minõségi szövegekkel és
elõadással álljanak a hallgatók elé.
Õ például az „ürítéses” poénokat
már igénytelennek tartja.

A Kirakatban szó esett még a
szerzõ elõzõ kötetérõl, a
Polaroidokról is, melynek szerkeze-
te nem a hagyományos verses-
könyvek felépítését követi. A ver-
sek számozottak, ám nem sorrend-
ben követik egymást. Mint meséli, a
japán babonákra, számmisztikára
utalva, de „brahiból” lett ilyen a kö-
tet. Fõleg azért, mert olyan könyvet
szeretett volna, ami nem úgy néz
ki, mint a hagyományos verseskö-
tetek. Simon Márton most épp új
könyvén dolgozik, mert mint mond-
ja, az elmúlt öt évben elfáradt kicsit
a slamtõl. Visszatért hát a hagyo-
mányos versekhez, és rengeteg
költeményt írt tavasz óta (bár nem
mindegyiket tartja jónak és kötetbe
valónak). Az új kiadványt jövõ õs-
szel szeretné megjelentetni.

Az esten persze nemcsak be-
szélgetés volt, hanem „szövegelés
is”: a szerzõ szlemmerként, és ha-
gyományos költõként is elgondol-
kodtatta és szórakoztatta a
közönséget.

IRODALMI SZÖVEGELÉS – KORTÁRS MÓDON
SIMON MÁRTON KÖLTÕ A KIRAKATBAN

Van-e átjárhatóság a hagyományos költészet és a slam poetry
között, eladhatóbbá, befogadhatóbbá teszi-e költészetet a fiatalok
számára a szlemmelés? És miért jó, hogy eltûnt a „költõk kontra
rapperek” halmaz közül az a bizonyos „kontra”. A slam különben
meg nem is rap, hanem afféle határmûfaj...

– b. k. – 

Az ünnepélyes megnyitón Dala
Hajnalka intézményvezetõ beszélt
a zene világnapjáról, melyet
Yehudi Menuhin ötlete alapján
1975 óta ünneplünk október else-
jén. Mint elhangzott, ez a nap im-
már 41 éve fõhajtás a zene külön-
bözõ mûfajainak nagyjai elõtt. 

Az Apáczai VMK a zenei stílu-
sok közül a klasszikust emelte ki,
azon belül is Liszt Ferenc életét és
munkásságát. A XIX. század ki-
emelkedõ zeneszerzõje, virtuóz
zongoristája 205 éve született és
130 évvel ezelõtt hunyt el. Pályáját

és magánéletét egy tablósorozat
mutatja be, melyet 2011-ben
Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc
Emlékmúzeum és Kutatóközpont
tudományos igazgatója állított
össze és ennek másolata az el-
múlt években Zalában vándorkiál-
lítás jelleggel volt látható. 

De a zeneszerzõt nemcsak a
dokumentum értékû tablók méltat-
ták, hanem Tóth László zongora-
mûvész is, aki mint mondta, már
tizenévesen beleszeretett Liszt
mûveibe.

– Hallgatni és elõadni Liszt
szerzeményeit fantasztikus él-
mény. De nagyon keveset lehet

hallani az igazi virtuóz darabjairól,
melyet a húszas éveiben, az úgy-
nevezett utazóéveiben írt. Ezek
olyan rettentõen nehezek, hogy
többségét csak õ maga tudta leját-
szani, ezért késõbb át is írta õket,
ezek lettek a zseniális mûvek. A
virtuozitás mellett a konkrét tarta-
lom is jellemzi a darabjait, bizo-
nyos eseményekhez, alkotások-
hoz kapcsolódóan születtek, erõs
érzelmi tartalmúak – mondta Tóth
László, majd kiemelte még a zene-
szerzõ által összeállított ujjgyakor-
latokat, mellyel minden nehéz „fo-
gás” kigyakorolható. 

A megnyitón közremûködött a
kertvárosi Liszt-iskola kamarakó-
rusa Kövécs Edit vezényletével,
valamint Fókás Márton furulyával
és Gergely Ildikó szavalattal.

EMLÉKEZÉS LISZT FERENCRE
A zene világnapja alkalmából Liszt Ferenc életét és munkássá-

gát bemutató kiállítás nyílt az Apáczai VMK-ban. A tárlat október
26-ig látható. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az alagsori és a földszinti ré-

szeket börtönmúzeummá és törté-
neti emlékhellyé alakítja át a város
egy sikeres pályázatnak köszön-
hetõen. Tolvaj Márta alpolgármes-
ter a részletekkel kapcsolatban el-
árulta: egy korszerû, interaktív, a
fiatalok számára is érdekes kiállí-
tás létrehozására nyertek el közel
34 millió forintot. Az emlékhely ter-
vei már elkészültek.

A börtönmúzeum fõbejárata az

egykori kollégium fõbejárata lesz,
hiszen eredetileg is ez volt a hír-
hedt székház kapuja. Belépve egy
magasföldszintre, majd a pince-
részbe mehet a látogató, ahol egy
cellát alakítanak ki eredeti búto-
rokkal és más látványelemekkel. A
földszinti részen létesül egy okta-
tóterem, ahol korabeli híradások
szólnak majd, és itt lehet rendkívü-
li történelemórákat is tartani.
Ezenkívül tablók, fotók és más do-
kumentumok mesélnek majd a

korszakról, valamint a fogva tartás
kegyetlenségeirõl. A tervek szerint
a jövõ év elsõ felében adnák át az
emlékhelyet, mely a Göcseji Mú-
zeumhoz tartozik majd.

Kis Bódog Zoltán, a POFOSZ
zalai elnöke elmondta: nagyon
örül, hogy a helyi programokat ös-
szefogással sikerül megvalósítani
és annak is, hogy elképzeléseiket
rugalmasan kezelte a város. Az a
céljuk, hogy az emlékév változa-
tos programjaival a fiatalokat is

megszólítsák, annál is inkább,
mert annak idején is a fiatal „pesti
srácok” voltak az események fõ-
szereplõi. Mint fogalmazott: a hu-
szonnegyedik órában vagyunk,
hogy a még élõ üldözötteknek kö-
szöntet mondjunk, s bátorságu-
kat, tisztességüket, becsületüket
egy emlékplakettel és egy ünnep-
ségsorozattal is elismerjük. Re-
méli, hogy az idei zalaegerszegi
és megyei eseményekkel sikerül
méltó emléket állítani az 56-os hõ-
sök elõtt.

A sajtótájékoztatót követõen,
egy országos kezdeményezés ré-
szeként a városvezetés és a
POFOSZ képviselõi egy a forra-
dalmat jelképezõ, lyukas nemzeti-
színû lobogót helyeztek ki a város-
háza épületére.

KOLLÉGIUMBÓL BÖRTÖNMÚZEUM
PROGRAMOK ÉS ÚJ EMLÉKHELY A FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁRA

IGAZ HIT ÉS STABILITÁS
KIÁLLÍTÁS MÁRTON ÁRON EMLÉKÉRE

Márton Áron – Erdély püspöke címmel nyílt tárlat péntek dél-
után a Városi Ügyfélforgalmi Irodának is otthont adó Deák téri
épület egyik földszinti helyiségében. A Pro Pátria Egyesület által
életre hívott vándorkiállítás az ország több pontján is járt már,
sõt Erdélybe is eljutott.

Simon Márton és Karáth Anita

Dr. Márfi Gyula, Vigh László és Balaicz Zoltán
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Ezúttal a ZTK FMVas  férficsa-
patának jött ki jobban a lépés. A
férfiak végig koncentráltan, jól
dobva,  3651 fával elsõ helyen ju-
tottak  a négyes  döntõbe. Az elõ-
döntõben a KSK Grmoscia Zagreb
ellen többen gyengébben  dobtak,
így nem sikerült a döntõbe jutás.
Elmondható, hogy verhetõ csapat-
tól kaptak ki  a zalaiak 5:3-ra. A
harmadik helyért a szlovén KK
Calcium  Kamnik volt  az ellenfél.
Az egerszegiek Farkas Sándor és
Nemes Attila eredményes játéká-
val, szoros csatában 5:3-ra nyer-

tek, és megszerezték a bronzér-
met.

A ZTE ZÁÉV nõi csapata is
harcban volt  a négyes döntõbe ke-
rülésért, ami végül nem sikerült.
EgyedülHegedüs közelített a nem-
zetközi szintû eredményhez, a töb-
biek nem hozták a várt teljesít-
ményt, talán még Mátyás eredmé-
nye emelhetõ ki.  Így is mindössze
13 fán múlott  az egerszegiek to-
vábbjutása, akik végül 3252 fás tel-
jesítménnyel az 5. helyen zártak. 

Mindkét zalai csapat jogot szer-
zett, hogy a Bajnokok Ligájában

folytassa nemzetközi szereplését.
A lehetõséggel azonban csak  a
ZTK FMVas él.

7Sport

Az egyesület számára a szük-
séges anyagi forrást a Magyar Bir-
kózó Szövetség biztosította, s a
három ütemben tervezett felújítási
munkálatok közül az elsõ be is fe-
jezõdött. A várhatóan összesen 24
millióba kerülõ beruházásból most
mintegy 8 millió forint értékben a
birkózócsarnok tetõszerkezete,
annak szigetelése illetve az ál-
mennyezet és a világítás készült

el. Továbbiakban kerül sor többek
között a fûtési rendszer rekonst-
rukciójára, illetve a vizesblokkok
átépítésére. 

Balaicz Zoltán polgármester is
fontosnak ítélte ezeket a munká-
kat, illetve szólt arról, hogy a vá-
rosban további sportlétesítmé-
nyek (tenisz, atlétika, lõtér) meg-
újulása, modernizálása is küszö-
bön áll.

MEGÚJUL A BIRKÓZÓCSARNOK
Balaicz Zoltán polgármester részvételével megtartott sajtóbejá-

ráson adtak tájékoztatást a Zalaegerszegi Birkózó SE vezetõi a
birkózócsarnokon történõ felújítási munkálatokról.

– A tervezett munkát nem telje-
sen sikerült elvégeznünk – kezdte
értékelését Bencze Tamás. – Sérü-
lések is hátráltatták a munkát, s két
játékosom érdekelt volt és lesz a
3x3-as válogatottnál. Van elmaradá-
sunk, többek között a zónavédeke-
zést említeném. Benne lesz a reper-
toárunkban, de nem tudtunk annyi
idõt fordítani rá, mint kellett volna.
Támadásban pedig még nem olyan
széles a taktikai választékunk, mint
kellene. Ennek ellenére úgy érzem,
a csapat 80 százalékos állapotban
van. Megítélésem szerint a többi
csapat sem tart elõrébb, mint mi.
Nekünk és ellenlábasainknak is van
még gyakorolnivalójuk. 

– A tavalyi szezonban az
idény meglepetéscsapatának
számított a Zalakerámia ZTE.
Idén jobban felkészülnek rá az
ellenfelek, mellette a szurkolói
elvárások is megnõttek. Sikerül
ennek megfelelni?

– Erre nem könnyû válaszolni.
Nagyjából ugyanakkora a költség-
vetésünk. A tavalyi idényben a
8–10. hely szerepelt az elképzelé-
seim között, ezzel szemben ötödi-
kek lettünk Mindenki csalódásként

élné meg, ha nem kerülnénk a leg-
jobb nyolc közé, de nem ismerjük
ellenfeleink erõsségét. Az edzõ-
mérkõzések során javarészt ná-
lunk gyengébb csapatokkal ját-
szottunk. A Göcsej Kupán szeret-
tük volna lemérni, hol is tartunk.
Idén azonban a velünk hasonló
erõsségû együttesek hiányoztak.
Így aztán csalóka a kép.

– Egy szakportál szerint a
Zalakerámia ZTE ott lehet a baj-
nokság végén a 2–4. helyen?

– Ez nagyon hízelgõ ránk néz-
ve. Ezt nyilván annak alapján hoz-
ták ki, hogy a felkészülés 10 talál-
kozójából nyolcat megnyertünk.
Sok csapat akar a nyolcba jutni,
ami jelentheti, hogy kiegyensúlyo-
zott lehet a bajnokság. A 2–4. he-
lyet kicsit túlzónak tartom. 

– Több hete együtt dolgozik
már a játékosokkal, ön hová he-
lyezné el csapatát az erõsorrend
alapján?

– A nyolcba kerülés reális cél-
nak tûnik. Fél táv után kiderül,
hogy megvan-e ennek a realitása.
Arra már tisztázódnak az erõvi-
szonyok.

– Változik a ZTE játéka az el-
múlt idényhez képest?

– Támadásban hasonló játékot
tervezek, mint a tavalyi volt. Látvá-
nyos volt, eredményes is. Gyorsan
játszottunk, sok volt a külsõ dobá-
sunk, ehhez társult egy masszív
védekezés, amit szeretett a közön-
ség is. A védekezésükön Pantelics
távozása után mindenképpen vál-
toztatni kell, mostani centerünk
másban jó. A támadásokat jobban
tudja segíteni, mert gyorsabban fér
az ellenfél palánkja közelébe. A vé-
dekezésben idén mást játszunk,
mint tavaly. Mindenkit óva intenék,
hogy összehasonlítsa a tavalyi
együttest az ideivel. Teljesen más
a két alakulat. Egy biztos, az a fel-
fogás, amit tavaly tapasztaltak a
szurkolók, nem változik. Megalku-
vás nélkül küzdünk 40 percen át.

MEGALKUVÁS NÉLKÜLI JÁTÉK TOVÁBBRA IS
ZALAKERÁMIA ZTE KK: A NYOLCBA KERÜLÉS A REÁLIS CÉL
A férfi kosárlabda-bajnokság NB I A csoportjában tavaly meg-

lepetéscsapatnak számított a megszerzett 5. helyével a
Zalakerámia ZTE. Az együttesnél a nyár során átalakult a
játékoskeret, a légiósok helyére újak jöttek, a magyaroknál is tör-
téntek változások. A szurkolók az elõzõ bajnoksághoz hasonló
szereplést várnak. Vajon van ennek realitása? – többek között er-
rõl is kérdeztük Bencze Tamás vezetõedzõt.

– Nagyon izgatott vagyok a baj-
nokság kezdete elõtt, kíváncsian
várom, hogyan sikerül  a bemutat-
kozásom – mondta  bizakodva
Gáspár  Dávid. –  Becsülettel fel-
készültünk  a  bajnokságra, remé-
lem, eredményesek lesznek  a lá-
nyok. 

– A betervezett munkából
mennyit sikerült elvégezni a baj-
noki rajtig?

– Az edzésmunka nagy részét
elvégezte a csapat. A lányok be-
csülettel dolgoztak, nem panasz-
kodhatom rájuk. A keret is idõben
összeállt. 

– Mire lesznek képesek a ri-
vális csapatok ellen, milyen he-
lyezésre számít?

– A Vasasnál is három légiós
szerepel, legtöbb csapatnál kime-
rítették  a kvótát. Úgy néz ki, erõ-
södött  a mezõny. A számbajöhetõ

riválisok közül a Cegléd, a Szek-
szárd jó játékosállománnyal ren-
delkezik, az MTK-t nem  láttam.
Csapatomat  a  bajnokság  végén
a 6–8. hely valamelyikén szeret-

ném látni. A 6. hely elérése bravúr
lenne. Úgy  fogalmaznék, hogy ne-
kem  a  hatodik hely  az álmom. Ha
mégsem érnénk el, kicsit csalódott
lennék, de azért kardunkba nem
dõlnénk.

– Milyen játékot próbál meg-
valósítani a  csapattal?

– Nekem is megvan a saját
edzõi filozófiám, amit szeretnék ját-
szatni  a lányokkal. Teljes mérték-
ben azonban nem tudom átültetni
a csapatra A terveimet finomítá-
sokkal, az adott játékosállomány-
hoz igazítva igyekszem  megvaló-
sítani. Konkretizálva a dolgokat,
stabil védekezésbõl gyors támadá-
sokat szeretnénk vezetni. A kosár-
labdában  a támadások igénylik  a
nagyobb  összeszokottságot. Itt
még van tanulnivalónk.

– A vezetés már megfogal-
mazta a csapattal szembeni el-
várást, azonosult elképzelései-
vel?

– Õk is  a 6–8. helyre várják  a
csapatot. A rájátszásban minden-
képpen ott kell lennünk.

OTT AKARNAK LENNI A RÁJÁTSZÁSBAN
ZTE NKK: AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ BIZAKODÓ

Az NB I A csoportjában az elsõ fordulóban szabadnapos volt
a ZTE  nõi kosárlabdacsapata, azaz a  második körrel kezdõdött
a bajnokság  a  zalai lányoknak. A kispadon új vezetõedzõ debü-
tált,  Gáspár Dávid,  a  ZTE férfiegyüttesének egykori  játékosa. 

– Érdekes módon kezdõdött a
barátságom a birkózással. Anyu-
kám meglátta az óvoda faliújság-
ján a toborzót és elhozott – emlé-
kezett a kezdetre Bartáky Marcell.
– Egy fél év után már nem kellett
noszogatnia, szívesen jöttem az
edzésekre. Megtetszett a sportág,
itt ragadtam. 

– Eddigi sikereid a birkózás-
ban?

– Nemrég Lengyelországban
lettem aranyérmes. Rendelkezem
magyar korosztályos bajnoki cím-
mel, diákolimpián is már szerez-
tem aranyérmet. Kisebben verse-
nyeken is többször álltam a dobo-
gó legmagasabb fokán. Az ered-
ményeim nem rosszak, megerõsí-
tenek, hogy jól döntöttem, amikor
a birkózást választottam,

– Mi a célod a
birkózással?

– Minden egyéni
sportoló vágya az
olimpia, szeretnék
szerepelni ötkarikás
játékokon. Tisztában
vagyok vele, hogy
ehhez nagyon sokat
kell edzenem.

– A birkózás
mely szakágát vá-
lasztod?

– A kötöttfogás
fekszik nekem. Szabadfogásban,
mivel elég magas vagyok, köny-
nyen „kiszedik” a lábam, és ennek
vereség a vége. A magyar birkózó-
sportban egyébként is a kötöttfo-
gás a kedveltebb.

– Civilben mi szeretnél lenni?

– Testnevelõ tanár, mellette
szeretnék személyi edzõként is
dolgozni, de már említettem, a bir-
kózásban is jó lenne eredménye-

sen szerepelni. 
– Marcell tehetsé-

ges fiú, sajnos eb-
ben az évben át-
esett egy komoly
fertõzõ betegségen,
ami érthetõ módon
meglátszott teljesít-
ményén. Három hó-
napos kihagyás
után most éri utol
magát – hangoztat-
ta Berzicza Ferenc,
a klub elnöke. –

Szépek a tervei, a hozzáállásán
van még mit javítania. Rajta múlik,
hogy hová jut el a sportágban. Al-
kata, adottsága megvan hozzá,
hogy jó birkózó váljon belõle. A te-
hetség önmagában még kevés.

EGY ÚJABB TEHETSÉG A ZBSE-NÉL
A Zalaegerszegi Birkózó SE-nél idõrõl idõre feltûnik egy tehet-

ség. A mostani „ügyeletes” Bartáky Marcell, a klub 15 éves, jó
kötésû fiatalja, aki a 85 kilósok mezõnyében ér el sikereket.

BRONZ ÉS 5. HELY
Szerbiában, Bácskatopolyán rendezték meg  a tekecsapatok

Európa-kupáját. A magyar színeket a szuperliga két ezüstérmese,
a ZTK FMVas  férfi- és a ZTE ZÁÉV nõi csapata képviselte.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Alba Fehérvár
65-71 (14-22, 11-15, 18-17, 22-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.

ZTE NKK–VBW CEKK Cegléd
81-78 (22-19, 22-11, 19-17, 18-31)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.

Tarr Andráshida SC–Hévíz SK
1-0 (0-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.
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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. október 27., november 24.

Kék zsák: 2016. október 28., november 25.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

• Erdélybõl Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák: 
magasvérnyomás, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek teái

• Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek stb.

• Gyógynövényes fogkrémek, kézmûves szappanok, hévízi
gyógyiszap

• Foszfátmentes mosószerek, mosogatószerek
• Vegyszermentes takarítóeszközök
• Azonnali nedvszívó képességû törölközõk gyerekeknek,

betegeknek is!
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413


