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„A protestantizmus zalai évszá-
zadai” címû tudományos ülésre a
város dísztermében került sor. Az
eseményen köszöntõt mondott
Balaicz Zoltán polgármester és
Soltész Miklós, egyházi és civil
kapcsolatokért felelõs államtitkár.

A polgármester elmondta: a vá-
ros 35 millió forintot fordít a refor-
máció 500. évfordulójának méltó
megünneplésére. Kiadványok je-
lennek meg, illetve koncertek, elõ-
adások színesítik a programot.
Október végén felavatásra kerül
Luther Márton szobra az evangéli-
kus templom melletti téren, de a
Rózsák tere is megújul a reformá-
tus templom elõtt.

Soltész Miklós beszédében ki-
emelte: a kormány 2,7 milliárd fo-
rinttal támogatja országos szinten
az emlékév különféle rendezvé-
nyeit; mintegy 1200 programra ke-
rül sor idén, és számos protestáns
templom is megújul.

A konferenciát megnyitva, dr.
Ö. Kovács József, a Magyar Nem-
zeti Levéltár fõigazgató-helyette-
se elmondta: a reformáció alapté-
ziseit Luther Márton 500 eszten-
dõvel ezelõtt a hitélet megújítása
érdekében tárta a nyilvánosság
elé. A mai emlékülés többek kö-
zött arra keresi a választ, hogy mi-
ként lett ezekbõl politikai, társa-
dalmi kérdés; jóval túllépve az
eredeti célon. Az sem utolsó
szempont, hogy a vallás milyen
funkciót töltött be az egyén vagy a
kisközösségek életében, s hogy
maga a reformáció milyen válto-
zásokat idézett elõ az európai tár-
sadalmi, kulturális térben. Például
az oktatásban, Biblia-fordítások-

ban és az anyanyelvi könyvnyom-
tatásban.

A rendezvényen – melynek le-
vezetõ elnöke Török Zoltán, a vá-
ros nyugalmazott református lelké-
sze volt – tizenkét elõadás hang-
zott el a témával kapcsolatban, be-
mutatva többek között a reformá-
ció 16. századi elterjedését Zala
megyében (dr. Bilkei Irén fõlevél-
táros), egy prédikátor életét a
18–19. század fordulóján (Kapiller
Imre nyugalmazott levéltáros), il-
letve hogy a protestantizmus ho-
gyan hatott a válóperek számának
emelkedésére a megyében. És
egyáltalán miféle indokkal lehetett
a 18–19. században felbontani

egy házasságot (dr. Németh Lász-
ló Sándor fõosztályvezetõ, MNL). 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A hagyományos négy kategó-
ria (családi ház, társasház, okta-
tási-nevelési intézmények, keres-
kedelmi egységek, gazdálkodó
szervek) mellett ebben az évben
Zalaegerszeg legvirágosabb utcá-
ja, valamint különleges, újszerû
kertészeti megoldások kategóriá-
jában is jelentkezhettek a vállalko-
zókedvûek. A részletekrõl Tolvaj
Márta alpolgármester és Horváth
István, a VG Kft. ügyvezetõje szá-
molt be. 

Tolvaj Márta hangsúlyozta: a
város számára fontos a természe-
ti örökség védelme, a környezettu-
datos gondolkodás, a települési
összefogás a fenntartható fejlõdés
érdekében. A környezet tisztasá-
ga, a rend szépsége minden har-
mónia alapja – fogalmazott az al-
polgármester. Horváth István arról
beszélt, hogy a Városgazdálkodá-
si Kft. igyekszik a vonzó, kulturált
városkép kialakítására. Mindezek

mellett a gyermekek (diákok) ter-
mészettudatos nevelését tartják
fontosnak.

A szakmai zsûri értékelés alap-
ján a családi házas kategóriában I.
helyen Csahók Józsefné (Martino-
vics út 25.) végzett. II. helyen dr.
Asztalos Dóra (Cserfa u. 24.), III.
helyezett pedig Kovács Miklósné
(Szedenik u. 23.) lett.

A társasház kategóriában I. he-
lyezett a Landorhegyi u. 15., II. he-
lyezett a Kispest u. 8., míg a III.
helyezett a Vajda Lajos u. 28–30.
társasház lakóközössége lett.

Kereskedelmi és ipari telephely
kategória I. helyezettje a Zalaco
Bistro, II. a Gömby Hobby telephe-
lye, a III. helyet pedig a Rei-
ninghaus Sörözõ és Étterem érde-
melte ki.

Az intézmények közül az I. he-
lyezést a Landorhegyi-óvoda
bazitai csoportja érte el, a II. az
Öveges József Általános Iskola,

míg a III. a Szent László Utcai Tag-
óvoda környezete lett.

Az új pályázati kategóriában
nem volt rangsorolás, mindkét ne-
vezõ elismerésben részesült. Így
dr. Asztalos Dóra (Cserfa u. 24.)
és a Landorhegyi u. 15. társasház.
Zalaegerszeg legvirágosabb utcá-
ja 2017-ben  a Berek utca.

VIRÁGOK, REND, HARMÓNIA
KIOSZTOTTÁK A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT PÁLYÁZAT DÍJAIT

Zalaegerszeg önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. idei
környezetszépítõ pályázatán 47-en vállalkoztak a megmérettetésre. 

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
A város közgyûlése október

19-én, csütörtökön tartja soron
következõ testületi ülését, me-
lyen a tervek szerint 35 témát
tárgyalnak meg a képviselõk.

Többek között szó lesz a
Hevesi Sándor Színház és a
Griff Bábszínház fenntartói
megállapodásának felülvizsgá-
latáról, SZMSZ-módosításról, a
biogáz alapú távhõrendszer
létesítésérõl, a város integrált
településfejlesztési stratégiá-
járól.

VÁLÓPEREK ÉS TEMPLOMÉPÍTÉSEK
KONFERENCIA A PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNETÉRÕL

A reformáció és a protestantizmus történeti kérdéseit helyezte
középpontba az a konferencia, melyet a Magyar Nemzeti Levéltár
(MNL) Zala Megyei Levéltára szervezett az önkormányzattal közö-
sen, a Reformáció 500 Emlékbizottság támogatásával, a vallás
születésének 500. évfordulója alkalmából.
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Ezúttal a Zalaegerszegi Mentõ-
állomás Alapítvány részesült ado-
mányban. A sajtónyilvános ese-
ményen Balaicz Zoltán polgár-

mester utalt arra, hogy Zalaeger-
szeg a segítség, a jótékonyság vá-
rosa is, hiszen az elmúlt két évben

nagyon sok jótékonysági akcióról
számolhattak be. Ez a helyi közös-
ségi élet szempontjából fontos,
mert így a zalaegerszegiek tudják,

hogy egy-egy rendezvény meg-
szervezésekor gondolnak arra is,
milyen jótékony célt tûzhetnének

ki. Flaisz Gergõ, a VMK igazgató-
ja jelezte is, jövõre tovább folytat-
ják és keresik azokat a szerveze-
teket, melyeknek szükségük van a
segítségre.

Vincze Luca, az Országos
Mentõszolgálat Zalai Szervezeté-
nek vezetõje köszönte meg az

adományt, jelezve,
nagy szükség van
korszerû eszközök-
re, melyeken gya-
korolni lehet, hogy
amikor például
„élesben” van
szükség újraélesz-
tésre, tapasztaltak,
gyakorlottak legye-
nek a szakembe-
reik. A különféle
képzések is ezt a
célt szolgálják.

Jelen volt az át-
adáson a Kertváros
három önkormány-
zati képviselõje:
Orosz Ferencné,
Galbavy Zoltán és
Bognár Ákos. Vala-
mennyien egyetér-
tettek abban, hogy
a kertvárosi közös-

ség a jövõben is folytatni kívánja
alapítványok támogatását, jóté-
konysági céllal.

KERTVÁROSI JÓTÉKONYSÁG
EZÚTTAL A MENTÕÁLLOMÁS KAPOTT

A Kertvárosi Vigasságokon összegyûjtött 323 ezer forintból vá-
sárolt eszközök – újraélesztést gyakorló bábuk és vérnyomásmé-
rõk – ünnepélyes átadására került sor a városházán. 

Az elmúlt héten a diákparla-
ment évértékelõ ülést tartott, a
diákönkormányzat új tagokat vá-
lasztott. A diákpolgármester ismét
Juhász Elõd János (Csány-iskola)
lett, az általános iskolák diák-alpol-
gármesterének Éder Gábort, kö-
zépiskolai alpolgármesternek Kiss
Petrát, a diákönkormányzat jegy-
zõjének pedig Kámán Líviát vá-
lasztották. Az új vezetõk Balaicz
Zoltán polgármester társaságában
sajtótájékoztatón mutatkoztak be.
Elhangzott: az önkormányzat és a
fiatalok szervezete között jó az
együttmûködés, fontos, õket érintõ
kérdésekben egyeztetések zajla-
nak, kéréseiket igyekeznek figye-
lembe venni egy-egy döntés során.
Juhász Elõd megköszönte a bizal-
mat és beszámolt arról, mit szeret-
nének tenni a közeljövõben, milyen
programokban vesznek részt.

A ZVDÖK ünnepi keretek kö-
zött valósítja meg az áprilisi diák-
parlamenten elfogadott elõter-
jesztését, miszerint a város írá-
sos említésének 770. évfordulója

alkalmából egy idõkapszulát he-
lyez el Balaicz Zoltán polgármes-
terrel közösen, melyet 30 év múl-
va 2047-ben nyit majd fel az ak-
kori polgármester és diákpolgár-
mester.   Az idõkapszulát a Heve-

si Sándor Színház elõtti téren ta-
lálható, földön járó toronyóra
szerkezetének az aljába tették
Preisz József órásmester segít-
ségével.

DIÁKPARLAMENT ÉS IDÕKAPSZULA
ISMÉT JUHÁSZ ELÕD JÁNOS A DIÁKPOLGÁRMESTER

A városi diákparlamentet a Zalaegerszegen mûködõ általános
és középiskolák valamint a középiskolai kollégiumok diákönkor-
mányzatainak 2–2 delegáltja, valamint a Zalaegerszegi Városi
Diákönkormányzat testületének tagjai alkotják. A diákönkormány-
zat 12 tagú, 11 szavazati joggal rendelkezõ fiatal van a testületben.

Zalaegerszegi
gyártóüzembe keresünk

TAKARÍTÓKAT
azonnali kezdéssel!

Bejárástámogatás céges
busszal, versenyképes

fizetés, rugalmas,
8 órás mûszakok.

Tel.: 06-70/615-3526

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  NOVEMNER 7. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 420%-át, azaz 119.700 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
„Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,
(2017. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2017. évben a 1.140.000 Ft-ot).”

2)   Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többsze-
mélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét
csökkenti az igazolt levonások összege.)

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tar-
tózkodási hellyel rendelkezik. 

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

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

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

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén. (várhatóan: 2017. december 4-én).

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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fortos

700 38.500 24.750 63.250

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.

Tel.: +36-30/223-1571 
(100 méter a piactól) 

CIPÕJAVÍTÁS/Felújítás 

belvárosi, 1. emeleti, 3 szobás,
felújított lakás eladó.

Ár: 24,5 M Ft.
Tel.: 30/438-3885

ZALAEGERSZEGI ANTENNASZERELÉST VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz- és balesetveszélyes alumíniumvezetékek

cseréjét, szerelvények áthelyezését,

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875 • Varga Péter • 06-30/204-3685
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Az andráshidai idõsek klubját
és a gyermekorvosi rendelõt be-
fogadó épület a 20. század köze-
pén épült eredetileg lakóház-

ként. Idõvel funkcióváltozáson
és átalakításon esett át, azóta
nyugati része idõsek klubjaként,
keleti része házi gyermekorvosi
rendelõ és védõnõi szolgálatként
üzemel.

A teljes külsõ és belsõ rekonst-
rukció az egész épületet érinti a
tetõ és nyílászárók cseréjétõl
kezdve a belsõ átalakításon át a
homlokzat hõszigeteléséig és szí-
nezésig. Az idõsklub két helyisé-

gét összenyitják, ami külön-külön
is használható lesz. Felújítják a vi-
zesblokkokat, akadálymentesített
WC-ket alakítanak ki. A falakat új-
ra festik, a szobák padlóját újra
burkolják, a belsõterû helyiségeket

gépi szellõztetéssel látják el. Épü-
letgépészeti szempontból: a terve-
zett munkák során a meglévõ gáz-
konvektorok és fali kazánok he-
lyett kondenzációs fali gázkazánt
és lapradiátorokat építenek be. 

A meglevõ gyermekorvosi ren-
delõt és védõnõi szolgálatot ma-
gában foglaló épületrész a funk-
cionális átalakítás mellett bõvíté-
sen is átesik. Az északi oldali
szárnyépület elbontásával egy új
épületrészt hoznak létre, ahol a
betegváró, valamint az orvosi szo-
ba elõtere kap helyet. A megmara-
dó régi épületrészben a védõnõi
szoba alapterületét így kibõvíthe-
tik, a rendelõ helyisége megma-
rad, valamint a kiszolgáló funkció-
jú helyiségek nyernek itt elhelye-
zést. Az átépítésbõl adódóan a
homlokzati hõszigeteléssel, ka-
zánkorszerûsítéssel tervezik a tel-
jes energetikai felújítást. Emiatt az
épületgépészeti rendszerek (víz,
gáz, villany, szennyvíz) rekonst-
rukcióját is megvalósítják.

Az épület könnyebb megköze-
líthetõsége érdekében a pályázat
keretében a kötelezõen elõírt egy
mozgáskorlátozott és egy normál
parkoló mellett még nyolc parkolót
építenek.

3Aktuális

KÉRDÕÍVES LEKÉRDEZÉS
A projektben érintett önkormányzati képviselõk, városi intéz-

mények és civil szervezetek kérdõíves felmérésben vettek részt.
A beérkezett válaszok kiértékelése megerõsítette a projekt terve-
zése során kialakított elképzeléseket. A megkérdezettek többsé-
ge kedvelt találkozóhelyeként tudja elképzelni a közparkot, ami a
kisgyermekes szülõk és a fiatalok számára vonzó helyszín lesz a
kulturált szabadidõ eltöltésére. A projekttel kapcsolatos aggá-
lyok, a kivitelezést követõ fenntartás, mûködtetés és összessé-
gében a környezetmegóvás kérdéskörében merültek fel.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ÉS MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ
Zalaegerszeg város vezetõi 2017. augusztus elsején sajtótá-

jékoztatót tartottak a projektrõl. Ezt követõen, a városi hetilapban
és a www.zalamedia.hu weboldalon megjelent a projektrõl szóló
tájékoztató, és nyilvános elektronikus véleményboxban többen
véleményezték a projektet.

MÛHELYBESZÉLGETÉS
A vélemények ismeretében a véleményformálók és a

partnerségben részt vevõk számára szervezett mûhelybe-
szélgetésen, 2017. október 5-én, az Alfaterv 2000 Kft. mun-
katársai bemutatták a terveket, és a projekt menedzsment-
jével együtt válaszoltak az elhangzott felvetésekre.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS
A mûhelybeszélgetésen megfogalmazott igénynek meg-

felelõen, 2017. október 25-én délután 3 órakor (esõnap ok-
tóber 26.), a partnerségi tervezésben részt vevõk és minden
érdeklõdõ számára helyszíni bejárást tartunk. Találkozó a
park északi bejáratánál, a birkózócsarnokkal szemben.

A kivitelezés megkezdését megelõzõen és a kivitelezés
során számítunk a lakosság önszervezõdéseire. A partner-
ségi együttmûködésben történõ részvételre a városi hetilap-
ban hívjuk fel Zalaegerszeg lakóit.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS
ZÖLD-ZALAPART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓ ÉS REKREÁCIÓS CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY

TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 PROJEKT

A ZALA-RÉT MEGINT SZÉP LESZ…

Befejezéséhez közeledik a Zalaegerszeg belvárosának északi részén megújuló park és vízparti
sétány partnerségi tervezési szakasza.

– A. L. –

Zalaegerszeg jól döntött, ami-
kor három évvel ezelõtt csatlako-
zott „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyha-
kertjei programhoz. Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte a verseny helyezettjeit.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
külföldrõl gyakorta silány minõsé-
gû termékek kerülnek be az or-
szágba, amit a helyi elõállítású
termékekkel lehet ellensúlyozni.
Ez egyrészt megteremti az önellá-
tást, másrészt egyetlen biztosíté-
ka annak, hogy egészséges élel-
miszerek kerüljenek az asztalok-
ra. A kiskertek megmûvelése
azért is fontos, hogy ne vesszen
feledésbe az évszázadok alatt fel-
halmozott tudás és tapasztalat,
hangsúlyozta.

Kálmán István mezõgazdasági
szaktanácsadó, a zsûri elnöke azt
mondta, Csalló Erika kolléganõjé-
vel idén is nagy örömmel látták el
ezt a feladatot, mely során nagyon
szép kerteket tekinthettek meg.
Megadott szakmai szempontok
szerint értékeltek, ugyanakkor ki-
csit másképp, mert a befektetett
munkát is szerették volna értékel-
ni. Figyelemmel követték az oko-
kat, mit miért ültettek a kertekben,
továbbá, hogy a frissen elfogyasz-

tandók mellett hogyan tartósították
a zöldségeket, gyümölcsöket. Ki-
emelte, hogy minden kertben
biotermesztésre törekedtek, nö-
vényvédõszer-használat elenyé-
szõ mértékû volt. Az alapzöldsé-
gek, alapgyümölcsök és fûszernö-
vények mindenhol
megtalálhatóak
voltak, ugyanak-
kor több helyütt
különlegességek-
kel – mint a batá-
ta, homoktövis,
kék málna vagy a
15-fajta csípõs
paprika – is talál-
kozhattak. A be-
nevezõk érdemei
közé tartozott,
hogy saját maguk
oltották a gyü-
mölcsfákat, illetve
nevelték a palán-
tákat. A zsûrit egy
nagy gonddal
ápolt szõlõültet-
vény is elkápráz-
tatott.

Zártkert ve-
gyes kategóriában elsõ helyen
végzett Juhász Éva, aki a zsûri ér-
tékelése szerint sokfajta növény-
nyel kialakított vegyes kertet ápol,
szép és bõséges terméssel.

Mint mondta, szereti, ha jönnek
hozzá, és megnézik kertjét, ami

Besenyõben, az Öreghegyen ta-
lálható. Családi örökség, anno
még a nagyszülei gondozták a te-
rületet. Nagyapja uradalmi kertész
volt, édesapja pedig kertészeti is-
kolát végzett Baján. Két kertész-
generáció után õ a harmadik, aki
gondozza kertet, mondhatni rész-
ben szakemberként, miután az
egészségügyi kar fõiskolai docen-
se. Mindenkinek ajánlja a kertész-
kedést, különösen az ülõmunkát
végzõknek. Saját oltású gyü-

mölcsfái az õshonos fajták közé
tartoznak. Almáitól biztosan senki
nem kap almaallergiát, ellenben a
nemesítettõl várhatóan. Az õsho-
nos alma megbarnul, ha kettévág-
ják, a nemesített viszont nem.
Azért felel allergiás reakciókért,

mert kivonták belõle azt az anya-
got, ami az õshonos természetes
barnulását okozza. Juhász Éva
úgy vélekedett, ez az utolsó gene-
ráció, amely még gondozza a ker-
tet. Nagyon fontos lenne a gyere-
kekkel (õ nyolcévesen kezdte)
megszerettetni a kertmûvelést,
hogy a tudás tovább öröklõdhes-
sen a generációk között. „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertje moz-
galomnak éppen ez a fõ célja. 

A városi versenyt mini, normál,
zártkert gyümölcsös, zártkert ve-
gyes, zártkert zöldséges, balkon
valamint intézményi/közösségi ka-
tegóriában hirdették meg. Az ün-
nepélyes díjkiosztón 17-en vehet-
tek át elismerést. 

BIO, SAJÁT NEVELÉSÛ, SZÉP TERMÉSÛ
DÍJAZTÁK A LEGSZEBB KONYHAKERTEKET

Különlegesen és látványosan kialakított szép fûszerkertjével
intézményi kategóriában az elsõ helyet vívta ki a Szent Rafael
Kórház pszichiátriai osztálya a „Legszebb konyhakertek” orszá-
gos program városi megmérettetésén, melynek díjkiosztó ünnep-
ségét a Keresztury VMK-ban tartották az elmúlt csütörtökön.

ÚTLEZÁRÁS
2017. október 23-án (hét-

fõn) 15.40 órától városi ün-
nepség miatt lezárják az Ady
utca '56-os emlékmû elõtti
szakaszát és a Botfy utcát. A
jelzett idõszakban a Táncsics
utcából csak balra lehet ka-
nyarodni.

Az útzár feloldására fokoza-
tosan, az ünnepséget köve-
tõen, várhatóan 17.15 órakor
kerül sor.

Megértésüket köszönjük.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata

FEJLESZTÉSEK ANDRÁSHIDÁN
MEGÚJUL A RENDELÕ ÉS AZ IDÕSKLUB

Andráshidán a hamarosan átadandó új óvoda mellett két másik
jelentõs beruházásnak is örülhetnek az ott élõk. A városi TOP-
program szociális és egészségügyi alapellátás fejlesztését szol-
gáló forrásaiból ugyanis megújulhat az idõsek klubja, valamint a
gyermekorvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat 2018 áprilisára.



– pP –

A Mérlegen a kávé címû
workshopon a kávé ízén kívül sok
mindenrõl szó esett: a kávékészí-
tés történetérõl, pörkölésrõl, termõ-
helyekrõl, fajtákról. Na,
és hogy mi a különb-
ség a kávé és a kávé-
ital között. Persze a lai-
kust mindenekelõtt az
íz érdekli; az meg ke-
serû. Legalábbis így is-
merjük, ezt szoktuk
meg, ezt várjuk. Aztán
csak pakoljuk bele a
cukrot. Egyet, kettõt,
hármat.

A barista elárulta: a kávé azért
vált keserûvé az évszázadok alatt,
mert túlpörkölték. Sõt, a korábbi fa-
tüzelésû pörkölés miatt sokáig füs-
tös íze is volt. Az I. világháború
alatt például egyáltalán nem állt
rendelkezésre megfelelõ alap-
anyag, így a rossz minõségû kávé-

bab és õrlemény ízhibáit tüntették
el a sötét pörköléssel..., annak ke-
serûségét meg a különféle édesí-
tésekkel. Aztán jött a gazdasági vi-
lágválság, meg a II. világháború,
ami csak még jobban elmélyítette

a problémát. Ekkoriban vált divattá
a pótkávé, de maga a termék már
a 19. században is létezett. Kora-
beli újságokban is láthatunk pótká-
vé hirdetéseket. Riasztó szám, de
az 1940-es évekig ötven különféle
anyagból készítettek pótkávét,
ezek íze szintén kesernyés volt.

Tóth Sándor szerint több gene-
ráció nõtt fel azzal a „tudással” és
elvárással, hogy a kávé keserû és
fekete. Annak ellenére, hogy ez az
az íz, amit nem is nagyon szere-
tünk. Napjainkban zajlik egyfajta
„kávéforradalom”, melynek kö-
szönhetõen megtapasztalhatjuk az
ital valódi, gyümölcsös – kissé
citrusos vagy bogyós – ízét.

Tudni kell azt is, hogy a kávé-
nak rengeteg fajtája
van, ebbõl két nagy
csoport, a robusta és az
arabica a legismertebb.
Ezeken belül is vannak
„alcsoportok”, kereske-
delmei forgalomba pe-
dig fõleg blendek, vagy-
is többféle kávé keveré-
kébõl készült kávétípu-
sok kerülnek; más-más
ízvilággal. Nem mind-

egy, hogy egy-egy ilyen keverék
mennyi robustát és mennyi
arabicát tartalmaz. Nagyanyáink
„klasszikusa” egy 50–50 százalé-
kos – nem éppen ízletes – keverék
volt. A robusta magasabb arányát
onnan lehet megismerni, hogy
nyeléskor garatirritációt okoz, vagy
kissé iszapszagú a fõzet.

Hazánkban – Európa sok más
országához hasonlóan – az úgyne-
vezett olasz kávékultúra (espres-
so, ristretto, cappuccino) terjedt el.
A szakember úgy látja, hogy ezek-
nek a kávéknak meg is van a he-
lyük a kultúrában, ám ezen a pon-
ton különbséget érdemes tenni ká-
vé és kávéital között. Az igazi kávé
ugyanis nem sötét, hanem világo-
sabb pörkölésû, és nem keserû,
hanem gyümölcsös; mivel nincs
túlpörkölve, megjelenik a kávénak,
mint gyümölcsnek a valódi aromá-

ja. Ezzel szemben az erõs pörkölé-
sû, olasz kávékból készült fõzetek
inkább a kávéital kategóriába so-
rolhatók.

Manapság egyre több újhullá-
mos (vagy speciality) kávézó nyílik
szerte az országban, ahol a
baristák a gyökerekhez, vagyis a
kávé eredeti ízéhez térnek vissza;
és persze a vásárlókkal is próbál-
ják megszerettetni a kávé valódi
ízét. Ami nem mindig egyszerû,
mert az emberek szeretik az állan-
dóságot, de sokan kalandokra is
vágynak. Ebben a kontextusban az
olasz kávé az állandóság, a „nagy-
mama hagyományos borsóleve-
se”, míg az újhullámos ízekben
mindig ott a kaland, a kísérletezés,
a játékosság. Ez utóbbiak ráadásul
nem blendek (keverékek), hanem
meghatározott éghajlatról, termõ-
területrõl származó (single origin)
kávék. A borhoz hasonlóan jelleg-
zetes fajtajegyekkel rendelkeznek.
A termõterület szerint szelektált ká-
vék pedig kiváló minõséget is je-
lentenek. 

A világversenyeket megjárt, és
a Speciális Kávék Európai Szövet-
ségének szakvizsgáival is rendel-
kezõ barista ugyanakkor azt mond-
ta: nem lehet teljesen átállni a
speciality kávékra, hiszen ehhez
nincs elég alapanyag, sem szaktu-
dás. És õ maga is szívesen meg-
iszik naponta egy-egy ristrettót,
vagy esperessót. Az azonban fon-
tos, hogy akár szakmabéliként,
akár csak lelkes kávékedvelõként,
az ember mindig legyen nyitott, és
hajtsa a jobbnál jobb kávékat. Ne
féljen kóstolni és új ízeket
megismerni..., mert lehet, hogy
nem a megszokott lesz végül a
kedvence.

4 Kitekintõ

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkom-

fortos apartmanház 2017-tõl egész

évben  KIADÓ. A házban két kétszobás

illetve egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon, illetve a
schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.

Ebben az évben 14 gyémánt,
14 arany és 4 vas díszoklevelet
vehettek át, valamint nyolcan Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet
kaptak. Ez utóbbiak: Kovácsné
Horváth Mária (Mikes Kelemen
Tagóvoda), Balaskóné Goldfinger
Lívia (Radnóti Tagóvoda), Wink-
lerné Vincze Jolán (Petõfi Tagóvo-

da), Oláhné Csák Zita és Seress-
né Lóránt Éva (Napsugár Tagóvo-
da), Simonné Kozma Aliz (Ûrhajós
Úti Óvoda), Vas Zoltánné és
Zsálek Sándorné (Landorhegyi
Tagóvoda).

Az alábbi pedagógusok vették
át a díszdiplomájukat: A vasdiplo-
mások – Bérczes Györgyné, Pan-
kasz Istvánné, Kerese Lászlóné,
Lakics Albertné – 65 évvel ezelõtt
kaptak tanári oklevelet. A 60 éve
tanári diplomát szerzett pedagó-

gusok gyémántoklevelet kaptak:
Vadvári Tiborné, Benedek Béláné,
Bazsika Elemérné, Janzsó Éva Er-
zsébet, dr. Radnóti Béláné, Keller-
mann Lászlóné, Darabos Gézáné,
Hegyi Lajosné, Salamon Sándor,
Módi Ferenc, dr. Kustosné Si-
monffy Zsuzsanna, Horváth Jenõ,
Varga Sándorné, Cuba Béláné, 

Az arany díszoklevél új tulajdo-
nosai ötven évvel ezelõtt kaptak
tanári diplomát: Iványi Ildikó, Sza-
bó Jenõné, Egervári Mária,
Bánhidi Ferencné, dr. Vajda Ist-
ván, Spilák Józsefné, Szabolcs
Péter, dr. Szabó Ágnes, Bogár
Gyuláné, Balogh Zoltán Balogh
Szilárd, Molnár Ernõné, Pintér
László, Salamon Sándor.

A kitüntetési ünnepséget a Pe-
tõfi- és a Dózsa-iskola diákjainak
mûsora szinesítette.

DÍSZOKLEVELES
PEDAGÓGUSOK

Pedagógusok kitüntetési ünnepségére került sor az elmúlt hé-
ten a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A rendezvényt
Vigh László országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Balaicz Zoltán
polgármester ünnepi beszéde után díszokleveleket adtak át idõs
pedagógusoknak, akik több évtizeden keresztül álltak a katedrán
és több korosztályt tanítottak, neveltek.

Az óvodaépület homlokzata tel-
jes felületen új hõszigetelést ka-
pott. Megvalósult a külsõ nyílászá-
rók cseréje. Az épület fûtési rend-
szere teljesen újjáépült. A bölcsõ-
dében szintén nyílászárók cseré-
jére kerül sor, valamint a gondozói
vizesblokk és öltõzõk felújítása is
megtörténik. Úgyszintén a fûtési
rendszer korszerûsítése is.  A pro-
jekt megvalósulási idõszaka há-
rom részre oszlik, befejezését
2018 nyarára tervezik. A beruhá-
zás teljes egészét tekintve jelenleg
65 százaléknál tart, összesen 96
bölcsõdei és 144 óvodai férõhely
újul meg. A polgármester szerint

rekordidõ alatt végeztek az ener-
getikai korszerûsítéssel.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjében arról beszélt,
hogy aki óvodát, bölcsõdét korsze-
rûsít, az a jövõre gondol. Emlékez-
tetett, az idei évben sok-sok intéz-
mény felújítása kezdõdött és feje-
zõdik be a közeljövõben. Dékány
Endre, a városrész önkormányzati
képviselõje is az intézmények fel-
újításának fontosságáról szólt,
míg Novákné Borsos Ildikó intéz-
ményvezetõ és Szõkéné Szente
Júlia tagóvoda-vezetõ köszönetet
mondtak az intézményi beruhá-
zásban közremûködõknek.

A Petõfi Utcai Tagóvoda és a Zalaegerszegi Cseperedõ Bölcsõ-
de energetikai korszerûsítése és építészeti fejlesztése párhuza-
mosan valósul meg. Az ünnepélyes mûszaki átadáson Balaicz
Zoltán polgármester elmondta, a két intézmény 268 millió forint-
ból újul meg, a TOP-programban szerepelt összeget az önkor-
mányzat 30 millió forinttal kiegészítette.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS
– B, K. –

Október elején már második al-
kalommal várták a barátokat, isme-
rõsöket, kutyabarátokat a közös sé-
táltatásra. Míg szeptember végén
15 fõ csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, most már negyvenen álltak
a póráz másik végére. S nem kis
tervet céloztak meg, Mikulásra 100
fõvel és csaknem az összes men-
helyi kutyával indulni a kétórás sé-
tára a parkerdõbe és vissza. 

– Szoktam járni a menhelyre
kutyát sétáltatni, és ekkor szembe-
sültem azzal, hogy milyen fontos
ez az ebek számára, s milyen sok
kézre lenne ehhez szükség. Itt is-
mertem meg néhány csupaszív
embert és elhatároztam, barátok-
ból, állatbarátokból szervezek egy
kört, hogy minél több kutyát hoz-
zunk ki közös sétára – mondta
Fullár Judit. – Elõször piciben pró-
bálkoztam, kinek lenne kedve ve-
lem tartani? Aztán rájöttem ez

nem elég. Létrehoztam egy közös-
ségi oldalt a havi sétáltatás nép-
szerûsítésére, illetve szervezésé-
re. S már most 100 feletti a lét-
szám. (Aki a novemberi program-
hoz szeretne csatlakozni a „Men-
helyi kutyasétáltatás” oldalon je-
lentkezhet.) 

Fullár Juditnak otthon két saját
kutyája van, tehát nem unalmá-
ban, hanem állatbaráti szeretetbõl
állt a (jelenleg még) gazdátlan
ebek mellé. A résztvevõk vegyes

korosztályúak, volt aki családostól
jött, s remélhetõleg minél többen
kutyástól távoznak majd. Egyönte-
tû vélemény volt ugyanis, hogy az
embereknek is csodálatos két órá-
ban volt részük. S az sem kizárt,
õk kapták a nagyobb élményt, az
önzetlen szeretet és szívbéli adás
megtapasztalásával. Mindenki
várja a novemberi sétát, s még
jobban a Mikulást, amikor a cél
minden kutyát kihozni, s erre még
valóban nem volt precedens. 

A MENHELYI PÓRÁZ
KÉT VÉGÉN

Szívetmelengetõ akció indult Fullár Judit kezdeményezésére,
aki elhatározta, baráti kört szervez, hogy havonta egy alkalommal
közösen, nagy számban sétáltassák be a városba a menhelyi ku-
tyusokat. A cél a kutyák komfortja és a menhelyi dolgozók mun-
kájának segítése mellett a figyelemfelhívás és ezzel az örökbefo-
gadás segítése. 

AZ OLASZ KLASSZIKUSTÓL AZ ÚJHULLÁMOSIG
WORKSHOP KÁVÉKRÓL ÉS KÁVÉITALOKRÓL

Keserû és fekete. Ezt gondoljuk a kávéról. Pedig alapból nem
ilyen íze van az emberiség egyik legkedveltebb italának. Tóth Sán-
dor többszörösen díjnyertes barista volt az egyik zalaegerszegi
kávéház vendége.

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,

1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



– pet –

Varju András, a Göcseji Falu-
múzeum osztályvezetõje a konfe-
rencia elõtt érdeklõdésünkre el-
mondta: immár negyedik alkalom-
mal tartanak a skanzen átfogó fej-
lesztése elõtt szakmai tanácsko-
zást. A rendezvény célja, hogy le-

gyen egy fórum, ahol a szabadtéri
gyûjtemények vezetõi, munkatár-
sai megvitathatják a legfontosabb
kérdéseket, és megoszthatják
egymással a tapasztalataikat. Az
elõzõ években – a Göcseji Falu-
múzeum fejlesztését alapul véve –

már több témát is körüljártak. Terí-
tékre került például a skanzen fej-
lesztésének átfogó terve, a mû-
tárgybiztonság, a kiállításokkal,
enteriõrökkel kapcsolatos kérdé-
sek. Idén pedig a gyûjteményke-
zelés és állagmegóvás került kö-
zéppontba.

Az osztályvezetõ arról is tájé-

koztatott, hogy egy olyan komoly
gyûjteményezési feladat elõtt áll-
nak, melyre az elmúlt 50 évben
nem került sor a skanzenben. Ide-
tartozik például a már meglévõ
gyûjtemény állagmegóvása, res-
taurálása is. 

Varju András úgy látja, hogy az
elmúlt fél évszázadban jelentõsen
átalakult mindaz, amit a szabad-
téri múzeumok feladatáról gondo-
lunk. A skanzenek eredetileg a
népi építészetet bemutató kultu-
rális helyszínek voltak. Ez ma
már kevés.

A 21. században az embert
kell a középpontba helyezni;
vagyis azt megmutatni, hogy mi-
lyen volt a korabeli lakókörnye-
zet, életmód, gondolkodásmód
vagy akár nyelvhasználat. Ezért
a skanzen újonnan felépülõ por-
táit a korábbiakhoz képest „láto-
gatóbarát” módon alakítják ki. Az
enteriõrökön túl kiállítások és
más attrakciók is fogadják majd
a közönséget, de különféle inter-
aktív foglalkozásokra is sor kerül
a házakban. Gyakorlatilag köze-
lebb kell csalni a látogatókat ma-

gához az élményhez – fogalma-
zott az osztályvezetõ. A tervek
szerint jövõ év elején indulnak
meg a munkálatok a skanzen-

ben, a projekt pedig 2019 szep-
temberéig tart.

A kétnapos tanácskozást
Balaicz Zoltán polgármester kö-

szöntõje után Fekete György, a
Magyar Mûvészeti Akadémia elnö-
ke, a város díszpolgára nyitotta
meg.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szóba kerültek a megyéhez és

az egykori Zala vármegyéhez kö-
tõdõ protestáns professzorok és
más személyiségek, kiemelkedõ
református lelkészek és családok. 

Zalaegerszeg protestáns múlt-
jával kapcsolatban az evangélikus
és a református templom építésé-
nek – nem éppen zökkenõmentes
– története került fókuszba. Dr.
Kostyál László mûvészettörté-
nész, a Göcseji Múzeum igazga-
tóhelyettese az evangélikus temp-
lommal kapcsolatban elmondta:
bár már 1900-ban felvetõdött a kis
helyi közösségben a templom épí-
tésének gondolata, a tényleges
építkezésnek csak 1906-ban áll-
tak neki az akkori Fehérképi (ma
Kossuth) utca végén. A neogóti-
kus stílusú templom Gerey Ernõ
budapesti építész tervei alapján
készült, a kivitelezõ pedig
Morandini Tamás volt. Az épület
1907-re készült el, s ekkor került
az orgona is a helyére. A temp-

lomnak eredetileg két harangja
volt: egy nagyobb G-hangú, és
egy kisebb H-hangú, ám a na-
gyobbat az állam 1916-ban hadi
célokra „igénybe vette”. 

A mûvészettörténész szólt arról
is, hogy a templomkert mérete
többször csökkent az elmúlt év-
században (kórházi parkoló, majd

kerékpárút-fejlesztés miatt). A ké-
sõ középkori arányrendszert idé-
zõ, puritán templombelsõ Jézust
ábrázoló oltárképe pedig kissé el-
hibázott. Sinkó Pál festõmûvész-

nek valószínûleg nem ez a legsi-
keresebb munkája.

A Rózsák terén álló református
templom felépítése körüli mizériá-

kat dr. Gyimesi Endre, a levéltár
nyugalmazott címzetes igazgatója
elevenítette fel tanulmányában.
Az elsõ gyûjtés már az 1910-es
évek elején lezajlott, a templom
megépítésére azonban még so-
káig várni kellett. Nemcsak pénz-
ügyi nehézségek, hanem jogi és
telekviták is akadályozták a végle-
ges tervek elkészítését. Közben
1928-ban felépült a református lel-
készlak, melynek következtében
újra felmerült a templomépítés
gondolata. Végül Szeghalmy Bá-
lint 1937-ben elkészült tervei alap-
ján, 1942-ben épült fel a város re-
formátus temploma. Az imaház a
népies stílus elemeit, a kalotasze-
gi formavilágot viseli magán, ám
az építész a korszakra jellemzõ
modernizmus alól sem vonta ki
magát. A református templom fel-
építésének egyik jelentõsége ab-
ban rejlik, hogy a sok huzavona
után, mindezt a II. világháború ide-
jén sikerült megvalósítani.

A konferencia elõadói a refor-
máció zalai történetét egészen a
kommunizmus idõszakáig; vagyis
a felekezeti iskolák államosításáig,
a gyülekezetek betiltásáig követ-
ték nyomon.

A tervek szerint az emlékülés
anyaga bõvített formában, kötet-
ben is napvilágot lát.

VÁLÓPEREK ÉS TEMPLOMÉPÍTÉSEK
KONFERENCIA A PROTESTANTIZMUS TÖRTÉNETÉRÕL

Tizenkét éve díszíti a színház
elõtti teret a hatszáz kilós, több
mint kétszáz esztendõs, míves
óraszerkezet. A „földön járó to-
ronyóra” és az óraház rekonst-
rukciója a napokban fejezõdött
be.

– pet – 

Preisz József órásmester la-
punkat arról tájékoztatta, hogy hét
évvel ezelõtt végeztek utoljára na-
gyobb felújítást az órán, ezért már
ráfért az újabb javítás, karbantar-
tás. A munkálatokat Antos Gyula
gépészmérnök segítette. Érdeklõ-
désünkre elárulták: komoly felújí-
tás zajlott az elmúlt hetekben. Új-
rafestették az óraházat, kicserél-
ték a megfakult információs táb-
lákat, a száz kilogrammos súlyo-
kat pedig 3 méteres mélységbe
eresztették, hogy az óraláncokat is
újra tudják olajozni. A hibás lánc-
szemeket pedig ki is cserélték.
Ezenkívül lemosták és újra kenték
a fogaskerekeket, valamint fino-
mabbra állították a harangütõ-
szerkezetet.

A mesterek szerint a rekonst-
rukció manapság azért is nehéz,
mert nincsenek kész alkatrészek.
Egy esetleges meghibásodás ese-
tén újra kell gyártani a szükséges
darabokat. Ráadásul egyre keve-
sebb a hozzáértõ mesterember is.
Antos Gyula szerint a fiatalabb
korosztály már nem szereti a

nagyfokú precizitást igénylõ „fi-
nommunkát”. Napjainkban csak
szerelembõl lehet efféle munkát
végezni; aki nem elhivatott, nem
vállal ilyent – folytatta.

Szakemberre márpedig azért
is szükség lenne, mert Preisz Jó-
zsef visszavonul. Azt mondta, ez-
zel a rekonstrukcióval fájó szívvel
ugyan, de elbúcsúzik az órától. El-
múlt hetvenesztendõs, ezért sze-
retné megtalálni a méltó utódját.
Úgy érzi, hogy a toronyórának ak-
kor is mûködnie kell a színház
elõtti téren, ha õ már nem lesz.
Szerinte ez a város egyik ékköve,
ahová nagyon sok turista is elza-
rándokol. Az óra a szívéhez is nõtt
az elmúlt évtizedekben, hiszen
huszonkilenc éve a kezelõje. Még
valódi toronyóra korában került
kapcsolatba a szerkezettel. Min-
den héten ránézett, s ha szüksé-
gesnek érezte, igazított rajta. Az õ
ötlete volt az is, hogy miután a
nagytemplom óráját korszerûsítet-
ték, ez a régi darab ne menjen ve-
szendõbe, hanem kerüljön a
Kosztolányi térre, egy arra méltó
üvegházba. Annál is inkább, mert

az óraszerkezet nemcsak tökéle-
tesen mûködõképes, hanem
szép, míves darab, és látvány-
elemnek sem utolsó a mûködési
folyamata. Hogy a toronyóra jelleg
a „földre szállás” után is megma-
radjon, a negyedórás és egész
órás ütéseket annak idején ha-
rangimitációval tették érzékelhe-
tõvé, ami azóta is különleges han-
gulatot ad.

Az órásmester azért nem akar
teljesen elszakadni az órák és a
toronyórák világától. Elárulta: még
az idén szeretne Londonba eljutni,
a híres Big Bent ugyanis éppen
most javítják, és õ mindenképpen
látni szeretné az óraszerkezetét. A
Westminster-palota órájához per-
sze nem engednek akárkit közel; a
szakmai találkozó elõkészületei
éppen zajlanak.

NINCS HIBÁS LÁNCSZEM
MEGÚJULT A „FÖLDÖN JÁRÓ TORONYÓRA”

A plakát a kor papírtükre –
legalábbis így véli a Magyar Pla-
kát Társaság. A grafikusokat,
plakátmûvészeket tömörítõ
szervezetnek a minap nyílt tárla-
ta a Keresztury VMK Gönczi Ga-
lériájában.

– pet – 

A „Nagy mesterek – fiatal tehet-
ségek” címû kiállítást Tóth Tamás,
a társaság alelnöke nyitotta meg.
Elhangzott: 2004-ben azzal a

szándékkal alakult meg az egye-
sület, hogy az ínséges idõkben va-
lamit átmentsenek az utókor szá-
mára mindazokból a gondolatok-
ból, amit a plakátmûvészet üzen.

Mert napjainkban a plakát már
nem eredeti helyén, vagyis az ut-
cán van. A fontos információkat
már ennél sokkal gyorsabb médiu-
mok közvetítik. A plakátmûvészet
ezért keresi a helyét és szerepét a
világban. 

Pedig plakátot tervezni, készí-
teni igazi mûvészet; hiszen az
üzenetet látványos, célirányos,
frappáns és figyelemfelkeltõ mó-

don kell egy képbe és rövid mon-
datba sûríteni. Egy jól kieszelt és
megrajzolt kép néhány másodperc
alatt képes olyan dolgokat megvi-
lágítani, melyeket leírni, elmagya-
rázni hosszadalmas lenne. 

A mostani tematikus kiállítás
ezekbe az ötletes, vicces és ironi-
kus megoldásokba enged némi
bepillantást. A kiállított mûvek hol
univerzális politikai és társadalmi
témákra reagálnak, hol pedig rek-
lámozni szeretnének valamit (színi
elõadást, könyvet, filmet).

Tóth Tamás elmondta: szeren-
csés helyzetben vannak, hiszen a
társaság létszáma negyven fõ kö-
rül mozog. A nagy mesterek – mint
például Árendás József grafikus,
aki 26 évig volt a Hevesi Sándor
Színház plakáttervezõje – mellett
fiatal tehetségek is feltûntek. Kü-
lön öröm, hogy a szakmai szerve-
zet most Zalaegerszegen is bemu-
tatkozhat, hiszen a mûvészek a
várost a magyar plakát fellegvárá-
nak is tekintik Árendás korábbi te-
vékenysége miatt.

A kiállítás november 8-ig láto-
gatható.

SÛRÍTÉS ÉS MÛVÉSZI
KIVITELEZÉS

KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER
KONFERENCIA A SKANZEN FEJLESZTÉSÉRÕL

Kétnapos konferencián vitatták meg a szakemberek a szabadté-
ri múzeumok gyûjteménykezelésének aktuális elméleti és gyakor-
lati kérdéseit. A rendezvénynek a hagyományokhoz híven a Gö-
cseji Falumúzeum adott otthont. A tanácskozáson nemcsak hazai,
hanem szlovén és ukrán intézményvezetõk, muzeológusok is
részt vettek.



Padányi Bíró Márton veszpré-
mi püspök kezdeményezésére,
1763-ra megépített Mária Mag-
dolna Plébánia épületén meg-
kezdõdtek a külsõ felújítási
munkálatok a Mindszenty-
program keretében. A beruhá-
zás részleteirõl a helyszínen
tartottak sajtótájékoztatót Zala-
egerszegen. 

– liv –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a Modern Városok
Programon belül megvalósítandó
Mindszenty-programmal Zalaeger-
szeg egykori apátplébánosának,
Mindszenty Józsefnek kívánnak
emléket állítani, aki 1919-tõl 1944-ig
látta el ezt a tisztséget. A több
elembõl álló program részeként lé-
tesül a Mindszenty-emlékmú-

zeum, megújul a Göcseji Múzeum,
a Mária Magdolna-plébániatemp-
lom épülete, ahová egy új orgonát
is beszereznek. Továbbá felújítják
a kvártélyházat és a botfai Erdõdy-
Hüvös-kastélyban zarándokszál-
lást hoznak létre. A Mária Magdol-
na Plébánia külsõ megújítása
szintén eleme a programnak, mely
kezdetét vette ezzel a kivitelezés-
sel. A beruházás 10 millió forintból
valósul meg, mely költségben két-
millió forintot tesz ki Stróber Lász-

ló apátplébános által szerzett egy-
házi forrás. Ebbõl az összegbõl
valóban olyan megújulás valósul-
hat meg, ami tovább szépíti a vá-
rosközpontot, hangsúlyozta a pol-
gármester.

A kormány kiemelt feladata az
egyházak támogatása, melynek
része az egyházi épületek felújítá-
sa is, fûzte hozzá Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos. Úgy vélekedett, hogy Mind-

szenty József életének, tetteinek
öröksége még mindig érzõdik a
városon. A nevét viselõ fejlesztési
program célkitûzései, közte a plé-
bánia megújítása is, emlékének
megõrzését szolgálja.

Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ azt emelte ki, hogy
az új dolgok, épületek létrehozása
mellett fontos odafigyelni a régi
épületekre is, melyek a város múlt-
járól árulkodnak. Mint mondta, a
jövõt építik a plébánia felújításá-

val, ami nemcsak a belvárosban
élõket, hanem minden zalaeger-
szegi lakost és a vidékrõl bejáró-
kat is érinti. 

Mindszenty bíborosnak két ál-
ma volt, igaz magyarnak és jó ke-
reszténynek lenni, amiért mindent
meg is tett, idézte fel szellemiségét
Stróber László apátplébános. Úgy
fogalmazott, Mindszenty József bí-
boros valóban megérdemli, hogy
abban a városban legyen emlék-
helye, ahol a legtöbbet tette, nem-

csak építkezésekben, hanem a lel-
kek építésében. A mûemlék épület
homlokzatán több helyen megla-
zultak a betonelemek és a vakolat,
ami így teljes beavatkozást igé-
nyel. A földszinti rész vizesedését
lélegzõvakolattal kívánják meggá-
tolni. A homlokzat színezése mel-
lett lefestik az utcai nyílászárók ke-
reteit, valamint új bejárati kaput he-
lyeznek el az északi oldalon. A kivi-
telezést három hónap alatt tervezik
elvégezni. 

6 Krónika

EMLÉKEZÉS

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc hõs honvédtisztjeit. A hagyományoknak
megfelelõen Zalaegerszegen az 1931-ben emelt Csány László-
szobornál gyûltek össze az emlékezõk.

Ünnepi beszédet Tóth Ferenc, a Pedagógia Oktatási Központ
zalaegerszegi fõosztályvezetõje mondott. A koszorúzás során a vá-
ros nevében Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter, dr. Vadvári
Tibor és Tolvaj Márta alpolgármesterek hajtottak fejet az emlékmû-
nél. A megemlékezés koszorúját elhelyezte még Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, valamint
számos helyi szervezet és intézmény képviselõi.

IDÕSBARÁT RÉGIÓ
Hazánkban a lakosság egyötöde idõskorú – ezzel a

problémával foglalkozik a most induló osztrák–magyar
projekt, amelynek nyitókonferenciáját a napokban tartot-
ták. Két határon túli település mellett Szombathely, Zala-
egerszeg és Gyõr is részt vesz a munkában.

– Az elsõ lépésben felmérjük, miként mûködnek az adott te-
lepüléseken az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek,
illetve hogy ezek mennyiben elégítik ki az ott élõ idõseknek a
szükségletét. Nyilván ebbõl a kutatási folyamatból majd kiala-
kul egy kép, ami az alapja lesz annak a modellprogramnak,
amit szeretnénk bevezetni – mondta el Kulcsár Lászlóné, a
szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ veze-
tõje.

A cél az, hogy az idõskorúak a lehetõ legtovább a saját kör-
nyezetükben maradhassanak, és ebben a családtagok, illetve
a szakemberek segítsék õket. Ehhez képzésekre, tapasztalat-
cserékre és a szolgáltatások bõvítésére van szükség – emelte
ki Somogyi Tivadar gyõri alpolgármester.

Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere megjegyezte:
az érintett településeken eddig is számos lépést tettek a magas
színvonalú idõsellátás érdekében, a határon átnyúló projekt
ezekhez új módszertani ötleteket tehet hozzá.

A magyar oldalon zajló munkához pályázati forrásból 150
millió forintot biztosított az Európai Unió.

Színpompa, érzelemgazdag-
ság, az ölelés megannyi módja,
helyszíne, szituációja, kifinomult-
ság, lelket tisztító hatás. A látoga-
tók, alig tudnak továbblépni egy-
egy kép szemlélése után a másik-
hoz, olyan nehéz betelni a látván-
nyal. Az üvegalapra készült fes-
tett képek, zománchatásúak.
Amburs Edit bevallása szerint
idõnként a véletlen hozza létre a
kép bizonyos részleteit a rakon-
cátlankodó vagy éppen túl gyor-
san száradó festéknek köszönhe-
tõen. Az alkotás nagy része azon-
ban láthatóan tudatos, azazhogy

ihletett kéz vezette, melynek az
elõbbi, a laikus számára fel nem
fedezhetõ részletei csupán az al-
kotó munkát teszik játékossá és
még élvezetesebbé. Nem szokvá-
nyosak az érdekes körvonalat
adó, idõnként a kép részleteivé
váló keretek, Bónyai Árpád kreati-
vitásának köszönhetõen.

A megnyitón Bíró Norbert,
Ambrus Edit barátja beszélt a
hétköznapinak gondolt látás és
így a színbefogadás, a mûvésze-
ti alkotások élvezetének képes-
ségérõl, valamint az ölelés lehe-
tõségének fontosságáról.

„Színekbe bújt érintés” címmel nyílt kiállítás Ambrus Edit ré-
gészeti grafikus üvegképeibõl az Öveges-iskola aulájában. A
szemet gyönyörködtetõ tárlat november 14-ig látható.

ÚJ KÖNTÖST KAP A PLÉBÁNIA
FELÚJÍTÁSÁVAL MEGKEZDÕDÖTT A MINDSZENTY-PROGRAM

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2017. OKTÓBER 26-ÁN (CSÜTÖRTÖK)
16.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART,
A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS HELYISÉGÉBEN

(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A közmeghallgatás napirendje:

1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket 2017. október 17–24.
közötti idõszakban a nemzetiségi önkormányzat postacímére

(Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14.), vagy az
rno.zalaegerszeg@gmail.hu e-mail-címre lehet megküldeni. 

Kérdést feltenni lehetõség van a fenti idõszakban
a 92/511-451 telefonszámon is.

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig



– b. k. –

A nõi énekhang mennyei szfé-
ráiba repített a régi tagokkal kiegé-
szült, jelenleg 17-fõs kórus. Décsy–
Paál Enikõ karnagy az ünnepi mû-
vek közé az egyik legjelentõsebb
kortárs zeneszerzõ, Orbán György
IX. miséjét is beválasztotta, s a
mûvet parádésan sikerült megszó-
laltatni. Ennek „lazításaként” ope-
rarészletek is színpadra kerültek,
vendégfellépõként Sáfár Orsolya,

a Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese is hallható volt. De a
„mi lányaink” sem vallottak szé-
gyent eme mûfajban, sem hang-
terjedelemben, sem zenei képzett-
ségben, sem elõadásmódban. A
programból nem hagyták ki az
idén évfordulós Kodály Zoltán né-
hány mûvét. A koncert végén szín-
padra vittek valódi könnyû mûfajt
is. Nõi mivoltuk nemcsak hangjuk-
ban, szépségükben, fellépõruhá-
jukban köszönt vissza, hanem

amikor anyaként, gyermekeikkel
közös produkciót is elõadtak.

A gratulálók sorát Dormán
Tiborné kezdte, aki a nõi kar meg-
alapítója volt 1992 áprilisában. (A
kórus történetérõl képes beszá-
molót is láthatott a közönség a
koncert elõtt.) Szintén köszöntötte
a nõi kart és a jubileum kapcsán
elismerõ oklevelet adott át Tolvaj
Márta alpolgármester. A kórust
egyébként már 1998-ban Zala-
egerszegért díjjal tüntette ki a vá-
ros vezetése. Gyenese Marianna,
a kórus elsõ karnagya nemcsak
köszöntötte az ünnepelteket, ha-
nem énekesként és karvezetõként
is közremûködött az esten. Szin-
tén vezényelt a koncert folyamán
Prokk-Geráth Diána és Deákné
Janzsó Emilia. Zongorán Fridrich
Eszter és Dankos Attila, ütõhang-
szeren Mészáros Péter mûködött
közre, valamint énekkel „beugrott”
a vegyeskar néhány férfi tagja is. 

Az érdeklõdésrõl csak annyit,
pótszékeket kellett a hangver-
senyteremben elhelyezni, s zenei
élménnyel kellõen feltöltekezve tá-
vozhatott a közönség.

Bánfi Kati

– A projektnek köszönhetõen
rendhagyó módon emlékezhet-
tünk meg október 4 én az állatok
világnapjáról is – mondta Járiné
Lévai Mariann tanárnõ, aki bioló-
gia tanárként ezen programok fe-
lelõse – szervezõje. – Évek óta
nagy szabású, városi szintû ren-
dezvényt tartunk az állatok világ-
napján a gyerekek örömére. Az
idén ettõl eltértünk és bár minden
osztály nem lehetett a program ré-
szese, csak az alsó tagozatosok
és az ötödikesek, a résztvevõk
testközelbõl ismerkedhettek meg
a bemutatott állatokkal, akik olyan
tulajdonságaikat is bemutattak,
amit egyébként nem lehet tapasz-
talni. Mindez nagyon nagy élményt
nyújtott.

Dr. Illyés Zoltán biológus tartot-
ta Botfán az erdei iskola program-
jait, négy héten át, összesen nyolc
alkalommal. Többek között
gyöngybagoly-bemutatásra került
sor, illetve a sérülés miatt ápolt ál-

latok, így denevér, fecske napi
gondozása is látható volt. Szintén
felejthetetlen a nádasban hálóval
fogott madarak megismerése. De
az évszaknak megfelelõen volt
mód szõlõpréselésre, a környék
növényvilágának megfigyelésére.
A gombabõség miatt külön foglal-
kozást is kitehetett volna, ezen
élõlények felfedezése – mondta a
tanárnõ.

Egyre magasabb a színvonal
a néphagyományok és a nép-
dalkincs õrzésében, summázta
ifj. Horváth Károly népzenész, a
szakmai zsûri elnöke, a XII.
Vass Lajos népzenei találkozó
és verseny alkalmával, amikor
is minden résztvevõ minõsítést
kapott, és a többség továbbju-
tott az országos középdöntõbe.

– b. k. –

A jól bejáratott szokásoknak
megfelelõen az idén is az
andráshidai Öveges-iskola volt a
helyszíne a kétévente megrende-
zendõ rangos népzenei esemény-
nek, a verseny zalaegerszegi/zalai
elõdöntõjének. A házigazda intéz-
mény mellett a „háziasszonysá-
got”, a helyi Igazgyöngy Hagyo-
mányõrzõ Egyesület vállalta,
melynek népdalköre versenyen kí-
vül állt a közönség elé. A program
lényege ugyanis nemcsak a ver-
sengés és minõsítés, szakmai ér-
tékelés kérése, hanem a népzené-
vel foglalkozó csoportok kapcso-
latépítése határon innen és túl. 

A többség azonban élt a minõ-
sítésigénnyel is. A 20 induló nép-
dalkörbõl és szólistából 16 arany
fokozatot és ezzel továbbjutást ér-
demelt ki. Volt ok jókedvre és
örömzenére, bár a kedélyesség ál-
talánosan jellemzõ a résztvevõkre.
Akadtak színpompás népviseletet
felvonultató csoportok is, s az élõ
zenét sem hagyták otthont. 

A rendezvényt Sümegi László
önkormányzati képviselõ nyitotta

meg. A versenyt Horváthné Bakos
Ilona, a Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség elnökhelyettese értékelte.
Többek között elmondta, a csopor-
tok és szólisták a népdalok auten-
tikus, többnyire magas színvonalú
megszólaltatásával szereztek ün-
nepi órákat a közönségnek és a
szakértõknek egyaránt. 

Az országos középdöntõ részt-
vevõi számára ifj. Horváth Károly
tart szakmai felkészítést. 
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LELKÜNK HÚRJAIN
– A 15 ÉVES GYÉRES MÛHELY NÉPZENEI KONCERTJE

2017. OKTÓBER 21. 18.00 ÓRÁTÓL
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

Öröm, csalódás, honvágy…
– lelki utazás húros hangszereken.

Koncertünkkel azt szeretnénk bemutatni, hogyan fejezték ki ér-
zéseiket azok az emberek, akik a dalokat, zenét és táncot nem is-
kolában tanulták, valamint azt, hogy miképp kapcsolható ez össze
a mai kor élethelyzeteivel.

Hiszen a magyar népdal nem más, mint a lélek tükre.

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a zenekarunk
fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából rendezett  koncer-
tünkre, melyet 2017. október 21-én (szombat) 18.00 órától tartunk
a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. 

A belépés díjtalan.

Támogatónk:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztálya

A NÉPDALKINCS ÕRZÉSÉBEN
EGYRE MAGASABB SZÍNVONALON

Zalaegerszeg, Békeligeti
u. 1. szám alatti föld-
szinti 3 db iroda (51,1 m2)
és 1 db (18,4 m2) külön-
álló iroda bérbeadó.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/288-7373 

HAZATALÁLÁS

SZABADEGYETEM
2017. október 19-én

SZÁNTAI LAJOS:
A dicsõséges 5. keresztes

hadjárat – II. András
a Szentföldön címmel

tart elõadást
a Megyeháza Deák Ferenc
termében. (Zalaegerszeg,

Kosztolányi u.10)
Az érdeklõdõket szeretettel

várják, az elõadás ingyenes. 

BÉRBEADÓ IRODAHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁSAIM
3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás
Smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

ERDEI ISKOLA

A városi önkormányzat támogatásának köszönhetõen Erdei is-
kolába járhatott az Eötvös-iskolából 17 osztály. A program októ-
ber közepén ér véget.

TELT HÁZ A CANTERINA-KONCERTEN
OPERA ÉS KÖNNYÛ MÛFAJ A SZÍNPADON

Magas színvonalú, több órás koncerttel ajándékozta meg a kö-
zönséget a zenei világnap elõestéjén a 25 éves Canterina
Kamarakórus.
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OKTÓBER 20. – péntek 
17.00 óra Ünnepség a nyugdíjasoknak az „idõsek

napja” alkalmából. 
Kellemes délutáni kikapcsolódásra, mû-
soros estre és vendéglátásra hívjuk és
várjuk a településrész nyugdíjasait az
Izsák Imre-iskola tornacsarnokába. 

NOVEMBER 13–14. – hétfõ–kedd
13.30 Iskolai  mesemondó verseny a könyv-

tárban
NOVEMBER 18. – szombat
19.00 Izsák jótékonysági bál

A rendezvénnyel kapcsolatban érdek-
lõdni Szõke Mariannánál lehet. 
Tel: 92/511-927/14-es mellék. 

NOVEMBER 24. péntek
11.00 Író-olvasó találkozó. Vendégünk Varró

Dániel. 
Helyszín: Csácsbozsoki Fiókkönyvtár
olvasóterme

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Évgyûrûk Nyugdíjasklub: 
Minden hónap 1. és 3. kedd, 17.00–20.00.
Klubvezetõ: Király Imre, telefon: 30/497-7008
Évgyûrûk Dalkör:
Minden csütörtökön 17.00–20.00.
Kapcsolat: Nagy József László, telefon: 30/663-
6775
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely:
Minden hónap 2. és 4. kedd 16.00–19.00.
Klubvezetõ: Takács Zoltánné, telefon: 30/235-5747
Nõi torna:
Minden hétfõ és csütörtök 18.00–19.00.

Foglalkozásvezetõ: Köcs Ágnes, tel.: 30/835-5147
Természetjáró gyalog- és kerékpártúrák: 
Herkliné Ebedli Gyöngyi, telefon: 30/237-4844
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár „LÁJK” Gyermek
Olvasóklub: 
Havonta egy alkalommal.
Részletes információ a könyvtárban.
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár Felnõtt Olvasóklub: 
Októbertõl, havonta egyszer; osszuk meg egy-
mással olvasmányélményeinket vagy csak egysze-
rûen beszélgessünk könyvekrõl, írókról! Szeretettel
várunk mindenkit! Információ a könyvtárban.
Kreatív Klub:
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal, a Mû-
velõdési Ház és a Könyvtár közös szervezésében.
Foglalkozásvezetõ: Csaplár Nagy Franciska és
Kozmáné Gál Bernadett. Kapcsolat: 30/408-9824
Csácsbozsoki Sportegyesület:
Lukács Péter elnökhelyettes. Kapcsolat: 30/844-
9690
Labdarúgó-szakosztály edzések:
– felnõtt:  kedd, szerda, péntek
– ifjúsági: kedd, péntek
– Bozsik-program: hétfõtõl péntekig mindennap
Tekeszakosztály edzések: 
– hétfõn és szerdán
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
Csácsbozsoki  Mûvelõdési Ház

Kozmáné Gál Bernadett közmûvelõdési szervezõ
8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1–3.

Tel: 30/408-9824, e-mail: kgbernadett@gmail.com

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ – 2017
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,  AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi szá-
mú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
478 m2 nagyságú (természetben Batthyány ut-
ca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építé-
si Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabá-
lyozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a
pályázati felhívás mellékletét képezi.

Az ingatlan induló nettó ára 23.200.000 Ft, me-
lyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
2.320.000 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vétel-
árba beszámításra kerül.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes
szövegében találhatók.

A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével,
zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azono-

sító adatait

– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésé-
nek igazolását 

– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszol-

gáltatás teljesítésének módját, határidejét, az
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati
kiírásban meghatározott kikötésekre és feltéte-
lekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot

– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és

az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az
ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatko-
zó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb
adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje:
2017. október 31. (péntek) 10.00 óra

Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211.
szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmé-
nyek, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõ-
re szól, az intézménynél újonnan létesített jog-
viszony esetén – a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidõ kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony.

Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.

Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondo-
zását, nevelését, harmonikus testi-szellemi
fejlõdését elõsegítõ személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés fel-

tételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munka-

ügyi tevékenységének megszervezése, irányí-
tása, ellenõrzése,

– az alapító okiratban meghatározott feladatok
végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy

bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és
kisgyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és
gyermeknevelõ-gondozó, vagy kisgyermek-
gondozó, -nevelõi vagy csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ asszisztens, vagy csecsemõ- és
gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ
orvos, pszichológus, pedagógus, intézetveze-
tõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális
alapvégzettség;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy fel-
sõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermek-
védelem, a szociális ellátás, illetve a közokta-
tás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott, is-

kolai végzettséghez kötött területen szerzett
legalább 3 éves vezetõi gyakorlat;

– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegy-

zõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot

a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a pályázat elbírálásában részt vevõk a pá-
lyázat tartalmát megismerhetik,
a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez hozzájárul,
pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,
az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 24.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. december 14.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági

és közgyûlési meghallgatások után a közgyû-
lés dönt. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2018.
január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év
határozott idõtartamra, 2022. december 31-ig szól,
a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ
kikötésével. Az illetmény megállapítása a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000.
(XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései
alapján történik. A pályázatokat Zalaegerszeg me-
gyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.) kell írásban, 3 példányban
(egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani
ÉS 
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaeger-
szeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvi-
lágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakrefe-
renstõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi Csoportjának ügy-
félfogadása 2017. október 17-én technikai okok miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

KEDVES 7–8. OSZTÁLYOSOK!
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola

RAJZ FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕT
tart azon 7–8. osztályos tanulóknak, akiknek továbbtanulási céljai közt

szerepel a képzõ- és iparmûvészeti, építészeti irányultság.
A foglalkozások idõpontja:

hétfõ 15.00–16.30 óra.
Az elõkészítõt vezeti: 

Borsos Andrea rajztanár.

Az INGYENES rajz elõkészítõ foglalkozásra 
2017. október 16-tól folyamatosan 

várjuk az érdeklõdõket!

Információ: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2. Tel.: 596-390

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2017. október 26-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2017. november 7. (kedd).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra

rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borí-
tékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zala-
egerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

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

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

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2017. december 04-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál [(: (92) 502-
139, vagy (92) 502-140.]

Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. I/14. 36 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.056 

A. II/19. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664 

A. III/32. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664  
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–  Az Európa-kupát úgy rende-
zik, hogy az elsõ három napban a
csapatok selejtezõt játszanak –
mondta Baján János, a csapat
edzõje. – A játékosok feladata itt
nem más, mint minél több fát dob-
ni, mert csak ez számít. A csapatok
célja a négy közé kerülés, akinek
nem sikerül, lógó orral távozik. Az
alapcélunk a négy közé jutás volt. 

–  A négy közé jutás könnyen
ment? 

– Nem. Ez mindig necces. Egy
példát említve, a csehek már ün-
nepelték a négy közé jutást. Ké-
sõbb jött egy osztrák csapat do-
bója, extrán teljesített és lema-
radtak a négyes döntõrõl. Itt egy
tényezõ dönt, a csapatfa, amíg
mindenki nem dobott, nem lehet
örülni. Mi is a végén ünnepeltünk
egy kicsit. 

– Jött a négyes döntõ...
–  A mi csapatunk javarészt za-

lai kötõdésû, itt élõ játékosokból
áll. Nemzetközi porondon minden
csapatban egy, de legtöbb helyen
két légiós szerepel, akik hátukon
viszik az együttest. A negyedik
helyet igyekeztünk elkerülni, hogy
ne a papíron legjobb román csa-
pattal kerüljünk össze. A német
csapatot verhetõnek éreztük. A
négy közé jutással teljesült az
alapcél. Úgy éreztem, hogy fel-
szabadultan játszhatnak a lányok
az elõdöntõben, nem így történt.
Jó esélyünk volt rá, ha nincsen két
gyengébb teljesítmény, ott va-
gyunk a döntõben. A fináléban pe-
dig bármi megtörténhet, így is lett,
a toronymagas esélyes románok
kikaptak. 

– A bronzmérkõzés nagy csa-
tát hozott…

– Az osztrák csapatot a légió-

sai „röpítették”. A bronzmérkõzé-
sen nincsen felszabadult játék, ha
már idáig eljutottál, nem szeretnél
üres kézzel hazamenni. A negye-
dik hely két vereséget jelent, ami
mentálisan nagyon nem jó. A har-
madik hely felér egy gyõzelem-
mel. Óriási csatában nyertünk,
jobb szettpontkülönbséggel, ami
mindenképpen megnyugtatóan
hatott a játékosokra. A harmadik

helynek egerszegiként örülök.
Edzõként, látva hibáinkat, el kell
gondolkoznom. Ki a hibás? A játé-
kosok, vagy én?  Amikor ott va-
gyunk a húsosfazék mellett, abból
jó lenne minél finomabb falatokat
kivenni. 

– A Szuper Ligára milyen mu-
níciót adhat a bronzérem?

– Remélem, hogy önbizalmat
mindenképpen. Bizakodom, hogy
kellõ odafigyeléssel, kitartással a
Szuper Ligában is elõreléphetünk.

– Ezzel befejezték a nemzet-
közi szereplést erre az idényre?

– A Bajnokok Ligáját nem vál-
laljuk. Anyagilag, szakmailag sem
éri meg.

KÁR A HIBÁKÉRT
A BRONZÉREMNEK IS ÖRÜL A ZTE ZÁÉV

A ZTE ZÁÉV nõi tekecsapatának az Európa-kupában szerzett
bronzérme nem mondható rossznak, de kicsit nagyobb koncent-
rációval fényesebb is lehetett volna a medál. 

NAGYSOLYMOSI
SÁNDOR EZÜSTÉRMES

Olaszországban, Olbiában
rendezték meg a veterán csel-
gáncsozók világbajnokságát.  A
versenyen mintegy 1300-an in-
dultak el. 

Nagysolymosi Sándor, a Zala-
egerszegi Judo SE versenyzõje
az M2 korcsoportban (35–40 éve-
sek) szerepelt, ahol harminc-
egyen léptek szõnyegre. Az
egerszegi sportoló az elõcsatáro-
zások során négy versenyzõt gyõ-
zött le, s egészen a döntõig mene-
telt.

A fináléban az ukrán Konstantin
Ananchenko ipponnal gyõzte le. A
megszerzett ezüstéremmel  az
egerszegi cselgáncssport legjobb
eredményét érte el.

NEMES ATTILA, ZTK FMVAS: – Egészséges ön-
bizalommal utaztunk ki a világkupára. Megnyertük a
bajnokságot, a vezetésnek sikerült Rudolf és Boanta
személyében két jó képességû játékost igazolnia. A
szakvezetés elvárása a négy közé jutás volt, ami
nem tûnt egyszerû feladatnak. Fontos volt, mert így
könnyebb sorsolást kapunk a BL-re. Az elõcsatáro-
zások során bizonyítottuk, hogy nagyon egységes
csapatot alkotunk. Másodikak lettünk, a horvát újonc
jutott nekünk az elõdöntõben. Papíron könnyebbnek
tûnt, mint a nagy nemzetközi rutinnal rendelkezõ  né-
met Zerbst, vagy a szlovák Podbrezova. Nem azt
mondom, hogy simán behúztuk a Splitet, de a horvá-
toknak semmi esélyük nem volt a gyõzelemre.  A
döntõben nem mi voltunk az esélyesek. A németek
már mindent megnyertek, és papíron jobbak voltak
nálunk. Nekünk nem volt veszítenivalónk, felszaba-
dultan játszhattunk. Igazi csapatként gyõztük le õket.

AIRIZER EMESE, ZTE ZÁÉV: – A bajnokság má-
sodik helyezettjei az Európa Kupában indulhattak. A
kiutazás elõtt az alapcél a legjobb négy közé kerülés
volt. Harmadik helyen kerültünk a négyes döntõbe.
Viszonylag stabil teljesítménnyel teljesítettük a ter-
vet. Sikerült elkerülnünk az aranyéremre esélyes ro-
mán együttest. Az elõdöntõben német csapat ellen
léptünk pályára. Bár teljesült az alapcél, de a folyta-
tásban sem lehetett felszabadultan játszani. Nemzet-
közi porondon már nyomás alatt játszik a tekézõ. Ha
valaki itt bejut a négyes döntõbe, már érmet szeret-
ne, így voltunk ezzel mi is. Kicsit bosszantott minket,
hogy nem sikerült a döntõbe jutnunk, de túltettük ma-
gunkat a dolgokon. A bronzéremért is nagy csatát
vívtunk, nagy küzdelemben nyertünk az osztrákok el-
len. Meglett a bronzérem, amivel személy szerint
elégedett vagyok. Nincs bennem tüske, hogy miért
nem fényesebb a medál. Most ennyire futotta.

ÍGY LÁTTÁK A CSAPATKAPITÁNYOK

Elõzetesen azt terveztük, ha a
négyes döntõbe bekerülünk, az
már óriási siker lesz – kezdte érté-
kelését Fehér László edzõ. – A
bajnokságban lejátszott mérkõzé-
sek alapján nem igazán tudtam,
hogy játékosaim milyen formában
vannak. Végül nagyon jó hangula-
tú, mentálisan erõs csapattal ér-
keztünk ki a világkupára. Az elõ-
csatározások során mindenki 600
fa felett dobott, a jó teljesítmény
tovább erõsítette a csapategysé-
get. Mindenki tudta, mi a feladata.
Minden az elképzelésünk szerint
zajlott a tornán.

– A négyes döntõbe biztosan
jutottak be… 

– Az alapcél biztosan tel-
jesült. Az utolsó hat gurítá-
son hat fával elõzött meg
minket a német Zerbst
együttese. A játékosoknak
mondtam, hogy a hat fát
majd visszaadjuk nekik a
döntõben. Utólag örültünk,
hogy nem a két nagyágyú-
val, az említett német csa-
pattal és a szlovák
Podbrezovával játszottunk,
a döntõbe jutásért. Igaz,
számunkra a két éve alakult
horvát Split sötét lónak tûnt.
Annyit tudtunk róluk, hogy öt
horvát válogatott dob náluk.
Papíron könnyebbnek tûn-
tek, mint az elõzõ két csa-
pat. Egy taktikai húzással is meg-
leptem õket, Nemes Attila mindig
befejezõ játékos volt, most kez-
dett. Bejött a húzásom. Viszonylag
magabiztosan hoztuk a mérkõzést
6:2-re. A döntõben már tényleg fel-

szabadultan játszhattunk. A néme-
tek papíron mindenben jobbak vol-
tak nálunk. Költségvetés, egyéb
tényezõk, összevásárolt nemzet-
közi csapat. Velük szemben ott
volt egy zalai kötõdéssel rendelke-
zõ ZTK FMVas. A mérkõzés elõtt
olyan magabiztosságot láttam a
fiúkon, hogy biztos voltam benne,
papírforma ide vagy oda, nyerünk. 

– Sikerült is felborítani a
papírformát…

– A játékosok nagyon akarták a
sikert. Érdekességként mondom,
hogy a ZTK FMVas, ha nemzetkö-
zi porondon kupadöntõbe jutott,
mindig nyert. Ragaszkodtunk eh-

hez a hagyományhoz most is. A
pályán nem volt egyszerû véghez
vinni, de sikerült. A csapat-vb után
a világkupa a legrangosabb ese-
mény. A sikerhez nagyban hozzá-
járultak a szurkolók is. Az elején

négyen-öten buzdították a csapa-
tot, a  döntõre tíz fölé nõtt  a lét-
számuk.

– A világkupasiker után felte-
hetõen a BL-ben is könnyû ágra
kerülnek, és a hazai bajnokság-
ban is szeretnének profitálni eb-
bõl a sikerbõl…

– A siker természetesen erõt
ad a folytatásra. A BL-ben a St.
Pölten osztrák csapat ellen kez-
dünk a legjobb tizenhat között. Itt
már nincs könnyû ellenfél, de a
vk-sikerünk kötelez, szeretnénk
itt is a négyes döntõig eljutni. Itt-
hon jön a Répcelak és a Szeged
elleni rangadó, amikbõl a legtöb-
bet szeretnénk kihozni. A játéko-
sokkal el kell hitetnem, jól kezdtük
az évet, de menni kell tovább, fel-
adat van még bõven. Nem sza-

bad abba a hibába esnünk, hogy
elhiggyük, a bab is hús, mert ak-
kor pórul járhatunk. Továbbra is
ezzel a mentalitással, hozzáállás-
sal kell pályára lépnünk, akkor
nem lehet gond.

MENTÁLISAN ERÕSEK VOLTAK
FOLYTATTA A HAGYOMÁNYT A ZTK FMVAS

A nemzetközi porondon szereplõ magyar tekecsapatok ezúttal
is kiválóan helytálltak. A ZTK FMVas férfiegyüttese a legrango-
sabb trófeát, a világkupát hódította el. 

A Goldball 94 FCSE szervezé-
sében rangos nemzetközi me-
zõnyt sikerült összehozni, 12 csa-
pat küzd 3 csoportban a helyezé-
sekért és a tavaszi play-offért (ami
április 10–12. között lesz).
A Future Talents Cup 2017/18
mezõnye:

„A” csoport: ZTE FC, Academia
HAGI, FC Karpaty Lviv, FC DAC
1904.

„B” csoport: Újpest FC, NK
Maribor, FC Banik Ostrava, HNK
Rijeka.

„C” csoport: SK Sturm Graz, FK
Dinamo Minszk, DIósgyõri VTK,
Wisla Krakkó.

A ZTE fiataljainak mérkõzései:

Zalaegerszegi TE–Karpaty Lviv
(UKR) 1-4

Academia Hagi (ROU)–Za la-
egerszegi TE 2-2

Zalaegerszegi TE–FC DAC
1904 (SLK)  1-4

A ZTE FC FIATALJAI

A FUTURE TALENTS CUP-ON

K&B Maurers Kupa Sport
XXI. pályaversenyen szeles, hi-
deg idõben versenyeztek a nyu-
gat-dunántúli régió egyesületei
és iskolái a felújított zalaeger-
szegi rekortánpályán.

Mind két korcsoportban a
Zalaszám-ZAC fiataljai hódítot-
ták el a kupát, az U–11 korosz-
tályban még a KVDSE és a
SZOESE csapatai léphettek a
pódiumra, az U–13-asoknál a
Szombathelyi Sportiskola és a
SZOESE eredménye ért dobo-
gós helyezést.
A gyõztes csapatok tagjai:

U–11: Lákovics Márk, Becze
Benjamin, Káldi Panna, Németh Mi-
lán, Major Ágnes, Czigány Emma,
Czigány Mátyás, Schüller Zóra.

U–13: Ágoston Zsombor, Hor-

váth Krisztián, Gaál Máté, Mózer
Benedek, Röszler Dóra, Schein
Kata, Gyenese Zsófia, Bognár
Emma.

Edzõik: Bacsa Istvánné, Hajas
Éva, Góczánné Tóth Zsuzsa, Pa-
jor László, Szabó Gábor, Laczkó
László, Csiszár Attila.

EGERSZEGEN MARADT A KÉT KUPA

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE–Alba Fehérvár

82-80 (26-15,  14-23, 21-23, 21-19) 
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas SE–ZTE ZÁÉV TK 2:6 (3274-3306)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

Nyíregyházi TK–ZTK FMVas 1:7 (3344-3549)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Nyíregyháza.

Dorogi FC–ZTE FC 3-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Dorog.

Gyulai Amazonok–Göcsej SK 3-0 (0-0)
NB I-es nõi futsalmérkõzés (jn).

Komárom VSE–Egerszegi KK 34-17 (17-5)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Komárom.

Bonyhád II.–EVO Zalavíz SE 6:12
NB III-as férfi asztalitenisz-mérkõzés. Bonyhád.

Kaposi Transport Csács-SE–Femat Csesztreg 0-2 (0-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

CSALÁDI, KÖZÖSSÉGI

ESEMÉNYEKRÕL,
SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,

ÉRDEKLÕDÉSRE

SZÁMOTTARTÓ EGYÉB

ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu •

zalasport.hu@gmail.com
20/480-5968
Referencia:

keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK
A ZTE FC U–17-es labdarúgócsapat a 3 napos nemzetközi tor-

nán szerepelt Budapesten.
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