
Hetedik alkalommal találkoz-
tak Budapesten a Zalaeger-
szegrõl elszármazottak, de a
városhoz a mai napig kötõdõk.
Az Egerszegi Kapocs jó alka-
lom minden évben arra, hogy a
résztvevõk együtt gondolkodja-
nak a zalai megyeszékhely to-
vábbi fejlesztésérõl, melyhez
segítséget is tudnak nyújtani.

A rendezvény Balaicz Zoltán
köszöntõjével kezdõdött. A pol-
gármester az elmúlt év gazdasá-
gi helyzetérõl szólt, bemutatva az
eredményeket és utalva arra a
folyamatra, melyet 2014 óta kö-
vet az újonnan választott képvi-
selõ-testület. Mint fogalmazott,
2020-ig Zalaegerszeg az európai
uniós TOP-program keretében 16,8 milliárd forintot használhat

fel, aminek következtében intéz-
mények, utak, járdák, terek, par-
kok újulnak meg. A Modern Váro-

sok Program mintegy 200 milliárd
forintos beruházást jelent szintén
2020-ig. 

(Folytatás az 3. oldalon.)
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A helyi érték
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Idén a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtá rban zajlott a két-
napos esemény, melyen a me-
gyében mûködõ múzeumok,
könyvtárak, illetve a levéltár mun-
katársai tartottak változatos té-
mákban elõadásokat. A résztve-
võket Gecse Péter alpolgármes-
ter és Kiss Gábor, a házigazda in-
tézmény igazgatója köszöntötte.
Bevezetésképpen elhangzott:
örömteli, hogy harmincegy év el-
teltével sem fulladt ki az elõadás-

sorozat. Köszönhetõ ez többek
között annak, hogy az intézmé-
nyeket szoros munkakapcsolat és
együttmûködési szándék köti
össze.

A mostani, harmincnál is több
prezentáció során számos érde-
kesség és szakmai újítás hangzott

el. Lapunk kulturális oldalán ezek-
bõl olvasható ízelítõ.

SZEMLÉLETVÁLTÁS ELÕTT
A MÚZEUMOK

Mi lehet a múzeumok és a kö-
zönség, illetve a közösségek viszo-
nya a 21. században? Milyen új ki-
hívásoknak kell  megfelelniük a köz-
gyûjteményeknek napjainkban ah-
hoz, hogy ne csökkenjen drasztiku-
san a múzeumok látogatottsága?

(Folytatás az 5. oldalon.)

1986-ban került sor az elsõ zalai közgyûjteményi szakmai na-
pokra, mely azóta is a megyében mûködõ kulturális intézmények
egyfajta seregszemléje. A legfrissebb kutatási eredményeket is-
mertetõ elõadás-sorozatra kétévente kerül sor.

SZEMLÉLETVÁLTÁS, DRÓNOK, ADATBÁZISOK
ÚJDONSÁGOK A KÖZGYÛJTEMÉNYEKBEN

Vasútmodell- és vasút-
történeti kiállításra várták az ér-
deklõdõket a hétvégén a Kereszt-
ury Dezsõ VMK-ba. A nemcsak
gyerekeknek szóló programon
eredeti tervek alapján készült
vágányhálózatokat és állomáso-
kat láthattak a nézõk.

Meg persze vonatokat szép
számmal; legyen szó személy-
vagy tehervagonokból összeállí-
tott szerelvényekrõl. A több mint
250 méter hosszú terepasztalon
megelevenedett ezenkívül a köz-
úti közlekedés is, sõt a valósághû
domborzati viszonyok között még
mezõgazdasági munkagépeket,
tûzoltóautót, vagy éppen vonatra
várakozó, miniatûr embereket is
látni lehetett. A vasúti és közle-
kedési modellek H0 (1:87) méret-
arányúak.

A kiállítás a veszprémi Baross
Gábor Vasútmodellezõ és Vasút-
barát Klub jóvoltából került Zala-
egerszegre. Az immár több évti-
zedes múltra visszatekintõ egye-
sület egyik célja, hogy összefog-
ják és segítsék a vasúmodellezõk
és vasútbarátok munkáját.

Fotó: – pP –

VASÚTMODELLEK A VMK-BAN

EGERSZEGI KAPOCS: EGYÜTTGONDOLKODÁS

Fotó: Seres
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Káli Csaba a korszak zalaeger-
szegi történéseivel kapcsolatban
elmondta: a vidék forradalma a fõ-
városihoz képest párnapos késés-
sel kezdõdött el. A zalai megye-
székhelyen október 26-án és 27-
én zajlottak a fõbb események.
Megjelentek a lyukas zászlók,
spontán tüntetések kezdõdtek
(például a Csány-szobornál és az

Ady utcában lévõ megyei pártbi-
zottság épületénél, ahol ketten
meg is haltak). Sor került továbbá
a kommunista rendszer szimbólu-
mainak (a vasútállomással szem-
közti felszabadulási emlékmûnek)
a ledöntésére is. Más városokhoz
hasonlóan, itt is Forradalmi Ta-
nács alakult. Elsõ elnöke Varga
Ferenc, november 2-a után pedig
Szerencsés Rudolf lett.

Az elõadáson számos korabe-
li fotográfia – többek között dr.
Szentmihályi Imre titokban készí-
tett fotói – alapján elevenedett
meg a múlt. Szentmihályi, a Gö-
cseji Múzeum elsõ igazgatójaként
fõleg a decemberben zajló újabb
tüntetéshullámot dokumentálta, de
megörökítette az októberben le-
döntött felszabadulási emlékmû
környezetét is; immár a szobor

nélkül.  Felvételeit legtöbbször va-
lamilyen „takarásból” készítette. A
hatalom számára veszélyesnek
számító negatívokat aztán elrejtet-
te egy hajdinamorzsolóban, amit
csak 2006-ban találtak meg vélet-
lenül a Göcseji Falumúzeum kollé-
gái, egy karbantartás során.

A történész a korabeli fotókon
látottakat elemezve arra is felhívta
a figyelmet, hogy néhányon jól lát-
szik a zavarodott hangulat. Az ok-
tóber 26-i, Csány téri tüntetésnél
például a tömegben állók közül
nagyon sokan nem is a szónokot,
vagyis Szerencsés Rudolfot nézik,
hanem mintha forgolódnának az
emberek: vajon tényleg megtör-
ténhet-e mindez? Vajon ki áll a

háttérben? Az akkori hangulatra
az emelkedettség, felfokozottság
volt jellemzõ, némi anarchiával ve-
gyítve. Na, és hogy mindenki tenni
akart valamit: orvosolni saját vagy
mások sérelmeit. 

A megtorlás idõszakával kap-
csolatban Káli Csaba elmondta:
érdekes, hogy éppen ötvenhat
ember ellen indult eljárás. Ebbõl
ötvenötöt ítéltek el. Halálos és
életfogytig tartó ítélet nem szüle-
tett. A hatalom azonban soha nem
felejtett, és nem bocsájtott meg
senkinek.

Az est másik elõadója, Ötvös
István a forradalom és ezzel
együtt az azt követõ Kádár-kor-
szak legitimitásáról értekezett. El-
hangzott: Kádár János utolsó,
1989-es beszédében tulajdonkép-
pen elárulta, hogy mindvégig tuda-
tában volt annak, hogy ha az
1956-os eseményekre nem ellen-
forradalomként, hanem forrada-
lomként tekintünk, akkor az õ ha-
talmuk illegitim.

Elhangzott, mintegy 1,7 milliárd
forintból a TOP-program kereté-
ben elvégzik több önkormányzati
tulajdonú ingatlan energetikai kor-
szerûsítését. Az általános iskolák
közül a Dózsa-, a Liszt- és a Petõ-
fi-iskolák felújítására több mint 800
millió forintot szánnak. Ezenkívül a
városi sportcsarnokra 805 milliót
és a polgármesteri hivatal hõszi-
getelésére pedig 120 milliót fordí-
tanak. Hazai forrásból újul meg a
sportcsarnok és a Keresztury VMK
elõtti tér, valamint beruházások-
hoz kapcsolódóan olyan útre-
konstrukciók is elkezdõdhetnek,

melyekhez nem kell külön enge-
dély bekérése.

Bali Zoltán a Smart City
(intellinges város) programról el-
mondta: a jövõben az elõretekintõ,
korral haladó városok lesznek
elõnyben, akik lépést tartanak a
modern technológiával. „Okos”
utak, zebrák, parkolók, játszóte-

rek, továbbá öt okos infótorony ki-
alakítása is várható. Szólt még a
képviselõ a szerveshulladék to-
vábbhasznosításának a lehetõsé-
gérõl, egy biogáz alapú távhõrend-
szer kiépítésérõl. 

Dr. Tóth László a Hevesi Sán-
dor Színházzal és a Griff Bábszín-
házzal kötött fenntartói megállapo-
dásról szólt, melyet az önkor-
mányzat 2020 végéig meghosz-
szabbított. Jelezte azt is, hogy a
város a bazitai TV-toronyra az An-
tenna Hungaria Zrt.-vel bérleti
szerzõdést módosított, és 2024-ig
15 darab antenna elhelyezését en-
gedélyezi.
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A 100 új munkahelyet teremtõ
fejlesztéshez a kormány 786,9
millió forint támogatást ad, mondta
a megbeszélést követõ sajtótájé-
koztatón a miniszter, hozzátéve:
Az Edelmann zalaegerszegi beru-
házása teljes mértékben egybevág
a magyar gazdasági stratégiával.
Czirkl György vezérigazgató el-
mondta: új gépeket, köztük nyomó-
és ragasztógépeket állítanak ter-
melésbe, ezzel a vállalat bõvíteni
tudja termékpalettáját, korszerûbb
és versenyképesebb lesz.  

Vigh László országgyûlési
képviselõ arról beszélt, hogy az
elmúlt három év alatt több mint
háromezer munkahely létesült
Zalaegerszegen, a munkanélküli-
ségi ráta pedig most csak 2,7
százalék.

Ezren keresnek munkát, míg a
kínált munkahelyek száma 1500.
A képviselõ szólt a város 18 pon-
tos programcsomagjáról, a folya-
matban lévõ beruházásokról, fej-
lesztésekrõl, kiemelve a tesztpá-
lya építését.

SZÁZ ÚJ MUNKAHELY
HÁROMMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS ZALAEGERSZEGEN

Az elmúlt héten Budapesten az Edelmann Hungary Packaging
Zrt. beruházásával kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter megbeszélést folytatott a cég képviselõivel, me-
lyen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester. 

Fotó: Seres Péter

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN
Képviselõ-testületi döntésekrõl számolt be a Fidesz-KDNP saj-

tótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ és Bali Zoltán frak-
cióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke. 

– A. L.  –

Balog Zoltán kifejtette, hogy az
autóipar hazánk húzóágazata, ek-
képpen ami tudásban, kutatásban,
fejlesztésben köré épül, azt saját
erõbõl kell megcsinálni és mûköd-
tetni. A tesztpálya helyi jelentõsé-
gén túl egy olyan szintlépést jelent
a magyar gazdaságban, a magyar
iparfejlesztésben, ami eddig nem
volt. Mindehhez a magyar felsõok-
tatás „gazdaságbarát programjai”,
szakirányú képzései is illeszked-
nek, ami éppen ezért köti össze a
Nemzetgazdasági Minisztériumot
az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mával (EMMI), emelte ki.

Dr. Palkovics László, az EMMI
oktatási államtitkára, a tesztpálya
kormánybiztosa ehhez azt fûzte
hozzá, hogy ma éppen két na-
gyobb, együttesen több mint 3 mil-
liárd forintos forrást felhasználó
oktatási, kutatás-fejlesztési projekt

nyitórendezvényét tartották a BGE
zalaegerszegi gazdálkodási ka-
rán. A több, egyetemet érintõ pro-
jekt közvetlenül kapcsolódik a jár-
mûipari tesztpályához, és ezzel
nemcsak az infrastruktúrát, hanem
a szakmai tudományos környeze-
tet is fejlesztik olyan mérnökök,
kutatók és más szakemberek kép-
zésével, akik a próbapálya mûköd-
tetése mellett, az azt igénybe vevõ
vállalatok szükségleteit is kiszol-
gálják.

A zalaegerszegi tesztpályát há-
rom év alatt kívánják felépíteni,
melynek elsõ ütemével jövõ ta-
vaszra szeretnének elkészülni,
mondta el Vigh László országgyû-
lési képviselõ, a pálya miniszteri
biztosa. A sajtóbejárás okán jelez-
te, most kezdõdött el az elsõ épü-
let, egy 2000 négyzetméteres
technikai épület alapozása, mely-
nek építését a kivitelezõ ZÁÉV Zrt.
március végére fejezi be. A szom-

szédságában ugyancsak tavaszra
épülhet meg egy 2200 négyzetmé-
teres, Z-épületnek nevezett foga-
dóépület. A jármûvek tesztelésé-
hez elkészült már egy 300 méter
átmérõjû körpálya 80 centiméter
mély kavicsággyal, alatta szõtt
geotextíliával. A dinamikus pályán
egyszerre 12, áruval megrakott
kamiont tudnak tesztelni különféle
közlekedési helyzetekben – ismer-
tette Vigh László.

Aznap a BGE két projektnyitó
rendezvénynek adott helyet. Az
egyik a jövõben meghatározó jár-
mûtechnológiák tesztelési folya-
matainak kutatása és a Zalaeger-
szegen épülõ jármûipari tesztpá-
lya mûszaki támogatását szolgál-
ja, melyben a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem,
a Pannon Egyetem, valamint a
Széchenyi István Egyetem vesz
részt. A másik uniós program a te-
hetséggondozás és kutatói után-
pótlás fejlesztése autonóm jármû-
irányítási technológiák területén.
Ebben a BME, az ELTE, valamint
a Széchenyi István Egyetem fogott
össze.

TAVASZRA KÉT ÉPÜLET IS ELKÉSZÜLHET
SAJTÓBEJÁRÁS A ZALAEGERSZEGI TESZTPÁLYÁN

A zalaegerszegi jármûipari tesztpálya az ékes bizonyítéka annak,
hogy Magyarország nem egy „összeszerelõ üzem” – hangsúlyozta
az emberi erõforrások minisztere a több mint 40 milliárd forintos
beruházással épülõ tesztpálya elsõ épületének induló alapozásán.

A NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vala-
mint a Zalai Hírlap közös kezde-
ményezését az a szándék hívta
életre, hogy az üzleti élet aktualitá-
sai iránt érdeklõdõk pontos és
részletes képet kapjanak a térség,
a megye gazdaságáról.

A megyeházán megtartott talál-
kozón dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyûlés elnöke a megyei önkor-
mányzat tevékenységével kapcso-
latban elmondta: a legfontosabb a
térség gazdasági fejlõdésének elõ-

mozdítása és az európai uniós for-
rások felhasználásának koordiná-
lása. A 2020-ig tartó idõszakban 23
milliárd forintot fordíthatnak fejlesz-
tésekre a TOP-program keretében,
melyre 100 százalékos támogatási
intenzitással civil szervezetek, egy-
házak és önkormányzatok pályáz-
hatnak. Ezen túl a két megyei jogú
városnak is közel 25 milliárdos a
kerete, hangzott el. A közgyûlés el-
nöke szólt azokról a beruházások-
ról, fejlesztésekrõl, melyek a pályá-
zatok keretében valósulnak meg a
közeljövõben. Kiemelt fejlesztési

programként említette, hogy 2018-
ban elkezdõdhet a Zalaegerszeget
az M7-es autópályával összekötõ,
a sármelléki repülõteret érintõ
R76-os gyorsforgalmi út építése,
mintegy 170 milliárd forintos költ-
ségvetéssel. Több mint 21 milliárd
forintból kétszer kétsávos gyorsfor-
galmi úttá bõvül az M70-es, mely-
nek kivitelezési munkái már el is
kezdõdtek.  Szólt a Zalaegerszeg–
Rédics–Lendva vasútvonal felújítá-
sáról és helyreállításáról, a 40 mil-
liárd forint hazai forrásból megvaló-
suló jármûipari tesztpályáról.

Ugyanakkor megjegyezte: a
nagy fejlesztések mellett, nem fe-
ledkezhetnek meg a megye mel-
lék- és kerékpárút-hálózatának fej-
lesztésérõl, felújításáról sem.

„Tükör és összefoglaló egy megye gazdaságáról” – így jelle-
mezte Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke a TOP 100 bemutatóján a kiadványt, amelynek hatodik szá-
ma jelent meg a közelmúltban. 

A ZALAI TOP 100 KIADVÁNY

ZAVARODOTTSÁG ÉS EMELKEDETT HANGULAT
ELÕADÁSOK AZ ’56-OS ESEMÉNYEK EMLÉKÉRE

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléké-
re szervezett történelmi emlékestet a Zalaegerszeg Barátai Egye-
sület. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben megrendezett
eseményen Bali Zoltán elnök köszöntõje után Káli Csaba törté-
nész, az MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese, és
Ötvös István történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja
tartott elõadást.

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.

Telefon:
+36-30/223-1571 

(100 méter a piactól) 

CIPÕJAVÍTÁS/Felújítás 

Káli Csaba



„A megyei jogú városok és a
megyeszékhelyek képviseletében,
Zalaegerszeg polgármestereként
– kék-fehérbe öltözve – tisztelettel
köszöntök minden résztvevõt a
kongresszusunkon!

Mivel pártszövetségünk közel
600 polgármestert és 2500 önkor-
mányzati képviselõt ad, s ezzel mi
vagyunk a legnagyobb erõ a tele-
püléseken, így fontos, hogy az ön-
kormányzatok is hallassák a hang-
jukat” – fogalmazott, majd szemé-
lyes élményeit osztotta meg a
résztvevõkkel.

Többek között elmondta: „Le-
hetõségem is nyílt erre, hiszen
2005-ben az a megtiszteltetés
ért, hogy Szalay Annamária,
Gyimesi Endre, Vigh László, Rigó
Csaba, Molnár Ágnes és Kubatov
Gábor felkérésére zalaegerszegi
kampányfõnökként dolgozhattam
közel egy évtizeden át. S lám, az
elmúlt, több mint 7 esztendõ új si-
kerei és új reményei igazolták:
érdemes volt fáradozni az álmo-
kért! 

Ami a településeket illeti: a balol-
dali kormányok idején az önkor-
mányzatok helyzete drasztikusan
romlott. A 2010-es kormányváltás
után 1370 milliárd forint adósságot
vállalt át az önkormányzatoktól az
állam, és most végre a települé-
seink fejlesztésére tudunk koncent-
rálni!

A kormány új gazdaságfejlesz-
tési programjának köszönhetõen
városainkban folyamatosan jönnek
létre a munkahelyek. A munkanél-
küliség aránya országos szinten
rekordalacsonyra, 4 százalékra
csökkent, ez Zalaegerszegen 2,7
százalék! Amikor a kormány meg-
hirdette ezt az új típusú gazdasági

programot, sokan támadták balol-
dali és liberális közgazdászok itt-
hon és külföldön, így Brüsszelben
egyaránt, hogy úgysem sikerül. Az
ilyen típusú kritizálókkal kapcsolat-
ban mondta egyszer Ronald Rea-
gan amerikai elnök: „Nem arról van
szó, hogy õk tudatlanok. Arról van
szó, hogy sok mindent tudnak, ami
nem úgy van.”

A családok otthonteremtési
programja az egész országban
érezteti hatását. Sorban épülnek,
vagy újulnak meg a családi házak
és a társasházi lakások. A mi váro-
sunkban 438 az új ingatlanok szá-
ma, melyeket már átadtak, vagy
éppen kiviteleznek.

A Településfejlesztési Operatív
Program keretében olyan beruhá-
zások valósulhatnak meg, melyek-
re régóta vártak a helyi közössé-

gek. Zalaegerszeg esetében 16,8
milliárd forintot fordíthatunk 2020-ig
a különbözõ fejlesztésekre. Van
még persze számos kihívás, amit
meg kell oldanunk, így a tömeg-
közlekedés helyzete, a közúti kap-
csolatok, vagy a hulladékgazdál-
kodás átalakításának befejezése,
de végre jó úton járunk!

Az önkormányzatok nevében
köszönetet mondok a kormánynak
a fejlesztésekért, a közös sikere-
kért, és természetesen mi, fide-
szes polgármesterek és önkor-
mányzati képviselõk is kivesszük a
részünket a munkából, hogy 2018
tavaszán pártszövetségünk újabb
gyõzelmet arasson, és folytatód-
jon az ország- és a nemzetépítés!
Hajrá Magyarország, hajrá ma-
gyarok – és egy kis lokálpatriotiz-
mussal, hajrá Zalaegerszeg!

Az idei évben 18 pályázat érke-
zett a helyi önkormányzatoktól, a
három nyertes pedig Zalaegerszeg

mellett még Budaörs és Orosháza.
A megyei jogú városok közül a za-
lai megyeszékhely nyerte el (elsõ

alkalommal) az UNICEF pályáza-
tát a vele járó 2 millió forinttal.  A
részletekrõl Balaicz Zoltán polgár-
mester, Bali Zoltán, a gazdasági bi-
zottság elnöke, és Juhász Elõd
diákpolgármester számolt be a saj-
tó képviselõi elõtt.

Elhangzott, Zalaegerszeg a jö-
võ városa, az önkormányzat figyel
a fiatalok, a diákok kezdeménye-
zéseire, és igyekszik „ifjúságbarát”
döntéseket hozni. Ezzel az elisme-
réssel a zalai megyeszékhely már
nem csak az „idõsbarát” elisme-
réssel rendelkezik. Az önkormány-
zat a gazdasági és mûszaki fej-
lesztések mellett kiemelten figyel a
civil szervezetek, a fiatalok és diá-
kok észrevételeire, javaslataira. 

3Aktuális

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 

BÉRBEADÓ IRODAHELYISÉG

ÚJ HELYEN
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

Látott már világ- és európa-
bajnoki aranyérmeket? Ha kíváncsi,
szeretettel várjuk a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárba

NOVEMBER 23-ÁN 17 ÓRAKOR,

BÉRCZES EDIT ultramaratonista,
világjáróval történõ beszélgetésre.

GYEREKBARÁT
TELEPÜLÉS

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat kezdeményezésére
pályázott a város az UNICEF „Gyerekbarát Település” címre, me-
lyet olyan település nyerhet el, ahol a gyermekek jogait kiemelt
kérdésként kezelik. 

Új, mobil, prémium kategó-
riás ultrahangkészüléket kapott
a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház szülészeti és nõgyó-
gyászati osztálya. A nagy érté-
kû berendezés beszerzését
több helyi cég adománya tette
lehetõvé.

– AL –

Nagyon felemelõ ez a közös-
ségi érzés, hogy számíthatunk a
város lakosságára, és talán elis-
merést is jelent, hogy a civil szer-
vezetek és a gazdasági társasá-
gok támogatásra méltónak tartják
munkánkat – köszönte meg a fel-
ajánlást dr. Halász Gabriella. A
kórház fõigazgatója hozzátette,
az intézmény életében nagyon
fontos, hogy lépést tudjanak tar-
tani a fejlesztésekkel, az orvos-
lást segítõ új technológiai vívmá-
nyokkal. Így mindig örömmel ve-
szik a felajánlásokat, melyek kö-
zött rendszeresnek tekinthetõk az
Ispita Alapítványon keresztül a
gyermekosztály részére juttatott
pénzadományok. A civil szervezet
idei legnagyobb jótékonysági ak-
ciója a fizioterápiás osztály me-
dencéjének felújítását szolgálja.
Ennek érdekében rendeztek a kö-
zelmúltban jótékonysági estet,
melyen a kórház dolgozói, szak-
orvosai mutatták be tehetségüket
különféle mûfajokban. A program
bevételét a medence felújítására
ajánlották fel. A 30 milliós beruhá-
zás megvalósítására, mely költ-
ségnek közel egyharmada már
összegyûlt, a személyi jövede-
lemadó 1 százalékának felajánlá-
sait is várják. 

Dr. Vajda György, a szülészeti
és nõgyógyászati osztály vezetõ
fõorvosa azt hangsúlyozta, ma
már elengedhetetlen, hogy egy
korszerû ultrahangkészülék min-
dig rendelkezésre álljon a vizsgá-
latokhoz. A szülészeten a terhes-
ség megállapításában, esetleges
méhen kívüli terhesség kizárásá-
ban, a magzat fejlõdésének nyo-
mon követésében és nem utolsó-
sorban a szülésnél fellépõ bármi-
lyen váratlan esemény felderítésé-
ben, annak megítélésében, illetve
a magzat méhen belüli állapotá-
nak meghatározásában egyaránt
nélkülözhetetlen eszköz. A képal-
kotó technika használata a nõ-
gyógyászatban is létfontosságú,
hiszen segít az akut nõgyógyásza-
ti kórképek felismerésében. Ezen-
felül fontos a mobilitás is, ami egy
korszerû berendezés esetében a
könnyû hordozhatóságot jelenti,

lehetõvé téve az ágy melletti vizs-
gálatokat. A berendezéssel a kis-
mûtõben ultrahangvezérelt mûté-
teket is végeznek majd, emellett a
járóbeteg-ellátásában is használni
fogják az új készüléket, tehermen-
tesítve a meglévõt, tette hozzá a
fõorvos.

A legnagyobb összegû ado-
mányt, hárommillió forintot, a Flex
biztosította a beszerzéshez. Bajor
László HR-igazgató elmondta,
hogy dr. Vajda György a nyáron
kereste fel õket azzal, hogy szeret-
nének vásárolni egy korszerû ult-
rahang-berendezést. A térség leg-
nagyobb foglalkoztatójaként szí-
vesen járultak hozzá a beruházás-
hoz, hogy ezzel is segítsék az osz-
tály napi mûködését. A kórház vi-
szonzásul felajánlotta, hogy dolgo-
zóikat idõpont-egyeztetés alapján
fogadják az ultrahangos vizsgála-
tokon.

KORSZERÛ ULTRAHANGKÉSZÜLÉKKEL
GAZDAGODOTT A SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Dr. Bús Dorottya szakorvosjelölt a 30. terhességi hétben lévõ
Tombor-Horváth Katalint vizsgálja az új, modern készülékkel.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mit jelent mindez a számok tük-

rében? A városi uszoda beruhá-
zásra 6,7 milliárd, az Alsóerdei
Sport- és Rekreációs Központ
megvalósítására 3,6 milliárd, a
Zöld Zala Park, Gébárti-tó fejlesz-
tésére valamint a Vizslapark meg-
újítására 982 millió forint, a kéz-
mûvestermékek helyi piacára 500
millió forint jut. 2020-ig 15 kilomé-
ter kerékpárút-hálózat épül meg
1,1 milliárd forintból. A Mindszenty-
projektre 5,6 milliárd áll rendelke-
zésre. A polgármester elmondta: a
2010-ben bezárt Balaton Hotel fel-
újítása és új néven történõ újranyi-
tása 64 szobával, négycsillagos
minõsítéssel, 100-fõs konferencia-
teremmel, wellnessfürdõvel szin-
tén napirenden van. 2015-tõl 438
új vagy épülõ otthon talál gazdára,
a város támogatási rendszert dol-
gozott ki a CSOK-programhoz
kapcsolódva.

A munkaerõhelyzetrõl Balaicz
Zoltán elmondta: míg 2014-ben
4,7, addig 2017 októberében 2,7
százalék a regisztrált álláskeresõk
száma, ami mintegy ezer fõt jelent.
Az elmúlt év munkahelyteremtõ
beruházásait is értékelte és jelez-
te, a jövõ évre áthúzódó fejleszté-
sekkel közel 800 új munkahely jön
létre. Kiemelte, a Flextronics 15 év
után új üzemcsarnok építésébe
kezdett. Fontosnak nevezte, hogy
a volt ZÁÉV-szálló a 21. század

igényeinek megfelelõ munkásszál-
lóvá válik, az építkezés 2018 ja-
nuárjában kezdõdik. Az útfejlesz-
tésekkel kapcsolatban elhangzott:
a Zalaegerszeg és M7-es közötti
R76-os kétszer kétsávos gyorsfor-
galmi út beruházásánál az M7-es

és Fenékpuszta, valamint Zala-
egerszeg és Alsónemesapáti kö-
zötti szakasz kivitelezésére a köz-
beszerzési eljárás már lezajlott. A
jármûipari tesztpálya építésérõl el-
mondta, Zalaegerszeg az ötödik
generációs mobilhálózat tesztvá-
rosa. A kormánytól 300 millió forin-
tot kaptak a logisztikai központ és
konténerterminál elõkészítésére.

A prezentációban kitért a pol-
gármester a nevelési, oktatási in-
tézmények felújítására, az egész-
ségügyi ellátásra, megemlítve a

Botfy utcai ügyelet megújítását.
Szó volt természetesen a felsõok-
tatás helyzetérõl, a duális képzõ-
központ lehetõségeirõl, az idõsel-
látásról. Újdonságként megemlí-
tette, hogy adventkor szabadtéri
jégpálya nyílik Zalaegerszegen.

Balaicz Zoltán tájékoztató elõ-
adása után Vigh László ország-
gyûlési képviselõ a jármûipari
tesztpálya jelentõségérõl szólt, va-
lamint kiemelte a megyében folyó
legfontosabb fejlesztéseket. Dr.
Palkovics László, a tesztpálya kor-
mánybiztosa elismeréssel szólt a
zalaegerszegi fejlesztésekrõl és a
tesztpálya-beruházás jelenlegi
helyzetérõl, dicsérve a közremûkö-
dõk munkáját.  Az Egerszegi Ka-
pocs kötetlen, baráti beszélgetés-
sel folytatódott.

EGERSZEGI KAPOCS: EGYÜTTGONDOLKODÁS

BALAICZ ZOLTÁN BESZÉDÉBÕL
FELSZÓLALÁS A FIDESZ-KONGRESSZUSON

Fotó: Seres Péter

Fotó: Seres Péter
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Az elmúlt hónapok ásatásainak
eredményeirõl bejárással egybekö-
tött sajtótájékoztatón számolt be
Simmer Lívia, a Göcseji Múzeum
régésze. Az ásatásvezetõ elmond-
ta: a 14. századtól a 18–19. száza-
dig találtak objektumokat és lelete-
ket a helyszínen, hiszen a város
ezen területe gyakorlatilag mindvé-
gig lakott volt. Sok minden elõkerült
az egykori végvárral kapcsolatban,

amire számítottak is, ám számos
meglepetés is érte a szakembere-
ket; és nemcsak a török korból.

Ami várható volt – és már a ko-
rábbi kutatások is bizonyították –,
hogy ezen a részen terült el az
egerszegi vár keleti palánkfala és a
várárok. Ezek maradványait most
is megtalálták. A keleti palánkfal cö-
löpsorai jól kivehetõk; a kisebb és

nagyobb cölöplyukak arra enged-
nek következtetni, hogy masszív fal
övezte a várat. A végvár korából
nagyon sok leletanyag került elõ. A
használati tárgyak maradványai kö-
zött találni fazéktöredékeket, kan-
nákat, kályhacsempét, korsókat és
állati csontokat is. Elõkerült továb-
bá két ágyúgolyó és egy ágyúcsõ
töredéke is. Mivel a várat nem ost-
romolták, a régészek azt feltétele-
zik, hogy a végvár fegyverraktárá-
ból maradtak hátra az emlékek. 

A szakembereket meglepetés-
ként érte, hogy az említett keleti pa-
lánkfaltól kissé nyugatra, a Várkör
utca irányába, egy másik kettõs cö-
löpsor is elõkerült. Ez viszont nem
olyan masszív, mint az elõzõ. Való-
színû, hogy a vár egy korábbi erõ-
dítésének része lehetett ez fal, amit
késõbb elbontottak.

A keleti, masszívabb falhoz tá-

maszkodott a feltárás egyik legfon-
tosabb objektuma, egy 17. század
második felébõl származó épület.
Ennek betöltésében egy összeom-
lott kályhát találtak a múzeum mun-
katársai. Innen került elõ az az
1670-es évszámmal ellátott díszes
kályhacsempe is, melyen egy két-
fejû sas, vagyis a Habsburg-címer

látható. Simmer Lívia érdekesség-
képpen elmondta, hogy ugyanilyen
csempékbõl épült fel a sümegi pa-
lotában a veszprémi püspök kály-
hája is. A püspök az egerszegi vár
birtokosa is volt akkor, így elõfor-
dulhat, hogy valamilyen elõkelõség
használta ezt az épületet. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy úgynevezett
habánkerámiák is elõkerültek a ház
betöltésébõl, ami szintén módo-
sabb tulajdonosra utal. Ebben az
objektumban egyébként sok elsze-
nesedett növényi maradványt (len-
cse, borsó, köles) és zsákvászon-
darabot is találtak. Sõt, még kukori-
cát is, ami azért érdekes, mert ilyen

korai idõbõl még nem került elõ ku-
koricamaradvány Zalában.

Ami az ásatás területérõl elõke-
rült korábbi leleteket illeti: felszínre
került egy 14. század második felé-
bõl, vagy 15. század elejérõl szár-
mazó, „egyszer használatos” tégla-
égetõ kemence. Ez az objektum
azért fontos, mert ilyen korai idõ-
szakból származó régészeti emlék
még nem nagyon volt a város terü-
letén. Csak az innen nem messze
álló, egykori gótikus plébániatemp-
lom. A régész szerint ezért lehet,
hogy a kemencében éppen annak
a tégláit égették ki egykor. De az is
lehet, hogy a börtön épülete alatt
megbúvó, egykori püspöki udvar-
ház épületéhez égették itt a téglá-
kat. Mivel ezek a nagyméretû ke-
mencék egyszer használatosak
voltak, elõfordulhat, hogy több ilyen
téglaégetõ kemence maradványát
is rejti a közelben a föld.

Az újabb kori leletekkel kapcso-
latban elhangzott: találtak egy 19.
századi téglaépületet is, ami 1823-
ban épülhetett, egy évvel késõbb
pedig a Festetics-család vásárolta
meg a szomszédos telkekkel
együtt. (Ez az épület amúgy már
szerepel az 1826-os tûzvész után
készült városi rendezési terv térké-
pén is.) 

Simmer Lívia elárulta azt is,
hogy a különbözõ korokból szár-
mazó leletanyagok (melyek jó ré-
sze a már említett használati tár-
gyak töredéke) összesen negyven
ládát töltöttek meg. A leendõ
Mindszenty-központ területén vég-
zett ásatás mindenképpen sikeres-
nek és eredményesnek mondható,
ami sok újdonsággal szolgál nem-
csak a végvár, hanem a város tör-
ténetével kapcsolatban is.

PALÁNKFAL, ÁGYÚGOLYÓK ÉS TÉGLAÉGETÕ
ÉRTÉKES LELETEK AZ EGERSZEGI VÁR TERÜLETÉRÕL

Hamarosan befejezõdik a régészeti feltárás a leendõ Mind-
szenty-emlékközpont területén. A szakemberek augusztus vége
óta végeznek ásatásokat a Göcseji Múzeum mellett elterülõ 900
négyzetméteres telken, melyen egykoron az egerszegi végvár
egy része terült el.



(Folytatás az 1. oldalról.)
És egyáltalán, mi egy mai mo-

dern múzeum feladata? Többek
között ezekre a kérdésekre keres-
te a választ elõadásában Havasi
Bálint, a keszthelyi Balatoni Mú-
zeum igazgatója. Az elõadó az
ICOM (Múzeumok Nemzetközi Ta-
nácsa) irányelveit, valamint olasz,
brit és dán modelleket figyelembe
véve úgy látja, hogy az intézmé-
nyek paradigmaváltás elõtt állnak.
A hazai muzeológiában azonban
lassabban haladnak
ezek a folyamatok,
mint a nyugat-euró-
pai országokban.
Ma már elavultnak
számít az a szemlé-
let, ami a múzeumo-
kat a „tudomány
templomaiként” tisz-
teli. 

Az igazgató el-
mondta: míg a tradi-
cionális múzeumok
célja és alapelve az
anyagi örökség
megõrzése és fenn-
tartása, valamint a
tárgyak védelme
volt, addig az új mú-
zeumoknak az iden-
titásképzéssel, a
mindennapi problé-
mákkal és a közön-
ség orientációjával
is foglalkozniuk kell.
A korábbi tárgyköz-
pontúság helyett pedig a témaköz-
pontúságra kell törekedni. Nem-
csak a közönség (egyéni vagy
csoportos látogatók), hanem a he-
lyi vagy virtuális közösségek aktív
részvételére is szüksége van a
mai múzeumoknak. Jelenti ez pél-
dául az interneten lévõ közösségi
oldalak (az osztott és osztható tar-
talmak) aktívabb használatát, de
egy-egy téma iránt érdeklõdõ cso-
portok (térképészek, fémkeresõ-
sök, gyûjtõk, helytörténet iránt ér-
deklõdõk) bevonását is a munká-

ba. Havasi Bálint szerint a közös-
ségfejlesztésen túl, ugyanilyen
fontos az üzleti szféra megszólítá-
sa is, hiszen az állami finanszíro-
záson kívül a helyi forrásokat is
meg kell találni.

ÚJ ADATBÁZISOK ÉS
LEVÉLTÁRI PEDAGÓGIA

Egy országos projekt részeként
két új adatbázis kiépítése zajlik az
MNL Zala Megyei Levéltárában. A

szakmai napon a „Csillagosok és
katonák” címet kapó munkafolya-
matról Káli Csaba történész, a le-
véltár igazgatóhelyettese számolt
be. A „Csillagosok” valójában nem
más, mint egy pártarchontológiai
(tisztségviselõi) adatbázis, mely
az 1948–89 közötti pártvezetõk
adatait (név, életpálya, párttagság,
pártfunkció, kitüntetések, bünteté-
sek) gyûjti össze egy webes felüle-
ten. A dolog érdekessége, hogy a
zalai levéltár munkatársai által né-
hány éve kitalált rendszert vették

át a levéltárak, így a jövõ év köze-
pére összeálló országos adatbázis
is erre épül, kiegészülve a többi le-
véltár anyagával. Az adatbázis-
fejlesztés másik eleme, vagyis a
„Katonák” pedig Zala megye I. vi-
lágháborús katonai veszteségeit
foglalja össze a halotti anyaköny-
vek alapján. Az adatbázisban
nemcsak a magyar, hanem a me-
gye területén elhunyt olasz és
orosz hadifoglyok adatai is szere-
pelnek majd.

A szakmán belül újdonságnak
számít a levéltár-pedagógia is,
melynek részleteirõl Erõs Krisztina
levéltáros számolt be. Mint fogal-
mazott: a múzeumokhoz hason-
lóan a levéltáraknak sem csak a
klasszikus feladatokra kell nap-
jainkban fókuszálniuk. Az adat-
bázis-építés, digitalizálás, elektro-
nikus ügyintézés és a szolgáltató
levéltárak program után az is fon-
tos, hogy a 10–18 éves korosztályt
bevonzzák az intézménybe. Vagy,
hogy a levéltár kollégái menjenek

a gyerekek közé, egy-egy temati-
kus foglalkozás erejéig. A levéltári
órák elindításához jó alkalom volt
a reformáció 500. évfordulója,
melyhez több, diákoknak szóló, in-
teraktív program is kapcsolódott. A
tanulókat ezenkívül a családfaku-
tatás alapjaival, valamint a címer-
és pecséttannal, vagy akár iskolá-
juk történetének dokumentumaival
is megismertetik.

MÛVÉSZETI HAGYATÉK ÉS
DRÓNOK

A TUDOMÁNYBAN

Öt évvel ezelõtt hunyt el
Fischer György szobrászmûvész,
akinek munkásságát – szobrainak
szimbolikájától kezdve a köztéri al-
kotásait övezõ mizériákig – dr.
Kostyál László mûvészettörté-
nész, a Göcseji Múzeum igazgató-
helyettese értékelte. Az elõadás

apropóját az adta, hogy november
végén a múzeum gondozásában
megjelenik egy átfogó kötet a kép-
zõmûvész életmûvérõl. Fischer
három évtizedes pályáját – né-
hány kisebb változástól eltekintve
– nem lehet korszakokra osztani.
Absztrahálásának lényege mind-
végig ugyanaz maradt: az emberi

test részekre bontása, a felesle-
ges dolgok eltávolítása. Ennek
eredményei az izgalmas, elnyúj-
tott, groteszk mozdulatok; vagyis
azok a fischeri formák, amik való-
jában az emberi psziché rejtelmei-
be avatják be a nézõt. Az alkotá-
sok azt mutatják meg a lélek rez-
düléseibõl, amit a társadalom épp
elhallgatni igyekszik. Ezért is volt
néha elutasító alkotásaival a kö-
zönség konzervatívabb ízlésû ré-
sze, illetve sok megrendelõ. Pedig
Fischer nem a megbotránkozta-
tást, hanem az ízlésformálást tûz-

te ki célul; szobrászként éppúgy,
mint mûvésztanárként az Ady-is-
kolában.

A múzeumi munka egy másik
újdonságáról Eke István régész
számolt be. Rávilágítva a drónok
használatának fontosságára a kul-
turális örökségvédelemben. El-
mondta: a közelmúltban egy Liget-

falva határában lévõ neolit kör-
ároknál, illetve a leendõ Mind-
szenty-központ területén zajló ré-
gészeti ásatásnál tesztelték az
eszközt. A légi felvételek segítsé-
gével pontosabb digitális dombor-
zati modelleket tudnak létrehozni,
és olyan dolgokat is megláthatnak
a szakemberek, amik a felszínrõl
nem megfigyelhetõk. A múzeum
tervei között szerepel az is, hogy
tudományos célra drónt vásárol a
közeljövõben.

MIÉRT JÓ
(ÖRÖM)OLVASNI?

Az olvasási szokásokra, illetve
a megváltozott olvasási körülmé-
nyekre hívta fel a figyelmet elõ-
adásában Tóth Renáta, a megyei
könyvtár olvasószolgálati csoport-
vezetõje. Olvashatunk tanulási, is-
meretbõvítési, vagy éppen szóra-
koztató céllal, azonban az olvasott
dokumentumok formája ma már
többféle is lehet. A hagyományos
könyveken kívül megjelentek az
e-bookok, és más elektronikus tar-
talmak. Mindezek pedig figyel-
münket is befolyásolhatják; fõleg,
ha ismeretszerzési céllal próbá-
lunk minél gyorsabban, minél több
információkhoz jutni. A többfelé

osztott figyelem nem min-
dig hatékony, jobb, ha in-
kább csak egy dolog-
ra/szövegre koncentrá-
lunk egyszerre.

Az örömolvasás legin-
kább akkor élhetõ át, ha
nyugodt körülmények kö-
zött, saját kedvünkre, sa-
ját szórakoztatásunkra ol-
vashatunk. Ez azon túl,
hogy esztétikai élményt
ad, akár terápiás célokat
is szolgálhat. Egy-egy jól
megválasztott könyv
ugyanis átsegíthet a ne-
hezebb élethelyzeteken.
A könyvtár több célirányos
programmal is igyekszik a
fiatalabb korosztályokat
(öröm)olvasásra ösztö-
nözni.

A megye közgyûjtemé-
nyeinek munkatársai leg-
közelebb 2019-ben talál-

koznak, a tervek szerint akkor a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
ad otthont a szakmai tanácskozás-
nak.

A közgyûjteményi napok zárá-
saként mutatták be a „Csány
László és kortársai” címû kötetet.
Ennek részleteirõl lapunk követ-
kezõ számában olvashatnak.
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A Hevesi Sándor Színház
egyik alapítójának, Bischof
Sándor díszlettervezõnek az al-
kotásaiból nyílt tárlat a teátrum
nézõtári galériájában. A mû-
helyház egykori – már hosszú
évek óta nyugalmazott – veze-
tõje ezúttal nem díszletekkel,
hanem festményekkel mutatko-
zik be.

– pet –

Mint azt dr. Besenczi Árpád
igazgató a vendégeket köszöntve
elmondta: a színház idén 35 esz-
tendõs, és az ünnephez több ese-
mény is kapcsolódik ebben az év-
ben. Többek között kiállítássoro-
zat indult, ahol a társulat mûvé-
szettel, díszlet- vagy jelmezterve-
zéssel foglalkozó kollégái mutat-
koznak be.

A színház alapításának idõsza-
kába Tucsni András dramaturg re-
pítette vissza a közönséget. A csa-
ládias hangulatú tárlatnyitón fó-
kuszba került a ’80-as évek eleje,
vagyis Ruszt József rendezõ, ké-
sõbbi igazgató Zalaegerszegre
költözése. Az õ révén érkezett a
városba Bischof Sándor is Sze-
gedrõl, aki díszlettervezõként ke-
rült a teátrum mûhelyházába. A
Deák-iskola egykori oktatóhelyisé-
geiben akkoriban csak egy deszka
volt, meg üres falak és terek. Eb-
bõl kellett egy élõ mûhelyt vará-

zsolni. Hogy ez sikerült, mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy a zala-
egerszegi mûhelyház ma az or-
szág egyik legjobb díszletmûhe-
lye. Bischof Sándor kreativitásá-
nak, színvonalas szakmai munká-
jának pedig nem kis része van eb-
ben. 

A most kiállított, nagyméretû
festményekrõl (melyek az elmúlt
másfél-két évben épp a mûhely-
házban készültek)  Péntek Imre
költõ, mûvészeti író szólt. Elhang-
zott: a tárlat jó alkalom arra, hogy
bepillantsunk a színház történeté-
be, s azon keresztül Bischof Sán-
dor – nemcsak szigorúan a szín-
házhoz kötõdõ – munkásságába.
A festményeket nézve geometri-
kus konstrukciók bontakoznak ki
szemünk elõtt, valamint kápráza-

tos színek pazar látványát élvez-
hetjük. Az alkotó már elmúlt hat-
vanesztendõs, mikor intenzíven
kezdett foglalkozni az absztrakt
festészettel, és még szakavatott
szemek számára is képes volt
meglepetést okozni. Képei afféle
vizuális rejtvények, a megfejtésen
azonban hiába fáradozunk; annyi-
ra gazdag képi világról van szó. Az
egymásba nyíló terek, a színes
idomok illúziót keltenek, az egyedi
pasztellszínek pedig egy különös
világba repítik a nézõt.

A tárlatnyitón Farkas Ignác
színmûvész is megidézte a rég-
múlt idõket, miközben Bischof
Sándor verseibõl, és más írásaiból
olvasott fel.

A kiállítás november 20-ig láto-
gatható.

SZÍNES, VIZUÁLIS REJTVÉNYEK
BISCHOF SÁNDOR FESTMÉNYEI A SZÍNHÁZBAN

SZEMLÉLETVÁLTÁS, DRÓNOK, ADATBÁZISOK
ÚJDONSÁGOK A KÖZGYÛJTEMÉNYEKBEN

Fotó: Zóka Gyula

Havasi Bálint
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A rendezvényt azzal a szán-
dékkal szervezték meg, hogy az
elérhetõ szakmák bemutatásával

megkönnyítsék a döntést a pálya-
választás elõtt álló általános isko-
lás diákok számára, mondta el ér-
deklõdésünkre dr. Árok Krisztina,
a kormányhivatal társadalombiz-
tosítási és foglalkoztatási fõosztá-
lyának vezetõje. A látványos
szakmabemutatók révén valóban
testközelbõl ismerhetik meg, illet-
ve kaphatnak információkat azok-
ról a szakmákról, melyek érdeklik
õket. Ebben készséggel áll ren-
delkezésükre valamennyi zala-
egerszegi szakközépiskola és
szakoktató intézmény, valamint a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. A kiállításon a ka-
tasztrófavédelem és a rendõrség
is számít a diákok figyelmére,

ahogy más településbeli képzõin-
tézmények is. 

Nagy volt a nyüzsgés vala-
mennyi standnál, hiszen nemcsak
beszéltek az adott szakmáról, ha-

nem be is mutatták azokat a már
odajáró középiskolások jóvoltából.
A zalaegerszegi Páterdombi Szak-
képzõ Iskola cukrásztanulói
fondantból tortadíszeket készítet-
tek. A képzés sikerességét mutat-
ja, hogy egyik diákjuk cukrász ka-
tegóriában aranyérmet szerzett a
felcsúti Letenyey Gasztro verse-
nyen a 2016–17-es tanévben.

– A cukrászszakmát elsõsor-
ban azoknak ajánlom, akik szeret-
nek alkotni. Ebben a szakmában
valóban az alkotás örömét, saját
kreativitásunkat tapasztalhatjuk
meg olyan kitûnõ alapanyagok tár-
házával, amikbõl szinte bármi ké-
szíthetõ. A vizuális látvány mellett
persze még fontosabb a gasztro-

nómiai élmény, amit egy sütemény
nyújthat – válaszolta kérdésünkre
Czimber Patrícia végzõs hallgató,
aki szeretné ezen a területen to-
vábbképezni magát.

A kiállításon idén is megjelent
az FVM Vépi Mezõgazdasági
Szakgimnáziuma és Szakképzõ
Iskolája, amely több zalai diákkal
büszkélkedhet, és akikrõl úgy tart-
ják, hogy nagyon jól neveltek. Az
iskola képzési kínálatáról Savanyó
Ferencné gyakorlati oktatásveze-
tõt kérdeztük. Elmondta, szakgim-

názium keretében növényter-
mesztést és állattenyésztést, vala-
mint mezõgazdasági gépészetet
tanulnak a diákok, akik felsõfokú
intézményekben folytathatják ta-
nulmányaikat. A rendészeti képzé-
sükön pedig közszolgálati ügyinté-
zõket képeznek. Nagy népszerû-
ségének örvend a középiskolai
mezõgazdasági gépész szakuk is,
ami hiányszakma lévén, ösztöndí-
jas képzés. A következõ tanévben
két új, a kistermelõi élelmiszer-elõ-
állító, falusi vendéglátó valamint a
családi gazdálkodó szakot vezetik
be. 

Az iskolák interaktív módon is
felhívták a diákok figyelmét az ál-
taluk oktatott szakmákra, akik kér-
déseiket feltehették a pályaorien-
tációs foglalkozásokon is.
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CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777 • 06-30-979 2333
www.renaultcsaszar.hu

– b. k. –

A Zalaegerszegi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat vállalta a
megemlékezés évrõl évre való
megrendezését. Ilyenkor az 1944.
november 3-án elhurcolt cigány
családok sorsát idézik fel. Évek
óta csatlakoznak a rendezvényhez
a városi önkormányzat, illetve a
zsidó hitközség képviselõi.

Galbavy Zoltán városházi kép-
viselõ az etnikai hovatartozás
miatt elhurcoltak sorsáról beszélt.
Az orvosi kísérletekrõl, az éhezte-
tésrõl, az egyéb megaláztatások-
ról, a sáros földrõl kényszerített
evéstõl a WC hiányáig, fizikai bán-
talmazásoktól az elhunytakkal
megesett méltánytalanságokig. 

Dömötör Csaba, az RNÖ elnö-

ke napjaink háborújáról beszélt,
mely a lelkekben és a gondolatok
szintjén zajlik. A gyûlöletkeltés ko-
rában, még a tettlegesség elõtt
lépni kell, mondta, hozzátéve: aki
roma, az ma is kevesebbnek szá-
mít, azt ma is kevesebb illeti. 

– A múltnak akkor van értelme,
ha tanulunk belõle, és a múltról azt
is tudni kell, hogy hajlamos megis-
mételni önmagát. Nem szabad
címkézni, az egyént kell nézni –
mondta többek között Dömötör
Csaba.

A zsidó hitközség nevében
Árvai József alelnök mondott be-
szédet, míg túlélõként Forgács Jó-
zsef idézte fel az anno hétévesen
átélt eseményeket.

A rendezvény végén koszorúzás-
ra és mécsesgyújtásra került sor.

ROMA HOLOKAUSZT
TANULNI KELL A MÚLTBÓL

A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Zalaegerszegen a
vasútállomásnál található emlékmûnél. Immár tizenötödik éve he-
lyeznek el itt, Farkas Ferenc szobrászmûvész alkotásánál koszo-
rúkat, gyújtanak mécsest, miközben a túlélõk is felidézik a 73 év-
vel ezelõtti eseményeket.

SEGÍTVE A SZAKMAVÁLASZTÁST
SZAKKÉPZÉSI BÖRZE ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

A zalaegerszegi és más települési középfokú oktatási intézmé-
nyek által nyújtott szakmai képzésekkel ismerkedhettek meg a
hetedikes, nyolcadikos általános iskolások a Zala Megyei Kor-
mányhivatal által szervezett Pályaválasztási Kiállítás és Szakma-
bemutatón az Apáczai VMK-ban.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az „Idõsek hónapja” rendezvény sikeréhez az alábbi intéz-

mények és cégek járultak hozzá. Segítségüket és támogatá-
sukat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Idõsügyi Tanácsa nevében nagyon köszönjük!

• Kalor-Zala Kft.
• ZALACO Zrt. 
• Priváthús Kft. 
• EC Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
• Z+D Kft. 
• Euro-Frucht Kft. 
• Zala-Higiénia Kft. 
• László Pince Kézmûves Borház
• Körtánc Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói
• Fokla Tánccsoport
• Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
• Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
• Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
• Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási

Nyelvû Általános Iskola 
• Zalaegerszeg Városi DiákÖnKormányzat
• Zalaegerszegi Gondozási Központ

Az együttmûködés célja, hogy
közös sportrendezvények, esemé-
nyek (edzõtáborok, sportágvá-
lasztó rendezvények, autómentes
napok) szervezésével népszerû-
sítse a sportolást, és a sport révén
a határ két oldalán élõ lakosságot
közelebb hozza egymáshoz. 

A projekt keretében a résztve-
võ településeken egyhetes sport-
táborok megrendezésére kerül
sor különbözõ sportágakban diá-
kok (14–20 év közöttiek) számá-
ra. A sporttáborok tervezett idõ-
pontjai:
– Zalaegerszeg 2017. október

16–22. (dzsúdó)
– Hévíz 2017. november

21–27. (kézilabda)

– Csázma (Casma, Horvátor-
szág) 2018. április 6–13. (lab-
darúgás)

– Kapronca (Koprivnica, Hor-
vátország) 2018. május
14–20. (kosárlabda)

Jelen felhívás keretében a
2017. november 21–27. között
megrendezésre kerülõ hévízi
kézilabda sporttáborba várjuk
Zalaegerszegen lakó és/vagy
tanuló 14–20 év közötti diákok
jelentkezését, akik közül hat fõ
részvételét tudjuk biztosítani, a
többi résztvevõt Hévíz, illetve a
két horvát település diákjai ad-
ják. A résztvevõk kiválasztását
erre felkért független bizottság
fogja elvégezni.

A sporttáborban a részvétel
egész napos elfoglaltságot jelent,
tervezetten napi két edzéssel, na-
pi egy óra nyelvtanulással (ismer-
kedés a horvát nyelvvel), egyéb
kulturális és csapatépítõ progra-
mokkal.

A jelentkezés feltétele társal-
gási szintû angolnyelv-tudás, a
sportágban szerzett tapasztalat,
18 év alatti jelentkezõ esetében
szülõ/törvényes képviselõ hoz-
zájárulása. A jelentkezés formá-
ja a személyes adatok és elér-
hetõség (elektronikus levélcím)
megadásán túl rövid motivációs
levél írása, amiben kérjük kifej-
teni, hogy mit jelent a sport a je-
lentkezõ életében, milyen ta-
pasztalata van a sportágban és
nyilatkozzon az angolnyelv-is-
meret mértékérõl is. 

Jelentkezési határidõ
2017. november 17.

A jelentkezéseket elektroni-
kus úton várjuk az alábbi e-mail-
címre: sportoverborders@
ph.zalaegerszeg.hu

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Interreg
V-A Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program 2014–2020 keretében Hévíz város vezetésével,
Hévíz Sportkör, valamint Kapronca város (Koprivnica, Horvát-
ország) és Csázma város (Cazma, Horvátország) együttmûkö-
désével sikerrel pályázott és lehetõséget kapott arra, hogy
megvalósítsa SportOverBorders (A sport nem ismer határokat)
elnevezésû projektjét. 

JELENTKEZÉS SPORTTÁBORBA

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2017. NOVEMBER 24-ÉN (PÉNTEK) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST
TART.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN, 
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A közmeghallgatás napirendje:

1. Közérdekû kérdések, felvetések.
A közgyûlés tagjaihoz kérdéseket lehet intézni 
· a helyszínen, 
· 2017. november 16–2017. november 22. közötti idõszakban a kö-

vetkezõ módokon: 
– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon
– postai úton, a levelet a Polgármesteri Hivatal Önkormányza-

ti Osztályának címezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.)

– E-mailben, az onkorm@ph. zalaegerszeg.hu e-mail-címre
küldve.

A központi címregiszterrõl és a címkezelésrõl
szóló 345/2014. (XII. 23.) korm.rendelet (továbbiak-
ban: KCR.) 2. § (1) bekezdése értelmében a Ma-
gyarország területén található ingatlanoknak a köz-
ponti címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendel-
keznie. A cím része a közterület jelleg (pl. utca, tér)
megnevezés is. A KCR felsorolja, hogy milyen köz-
terület jellegeket lehet használni. Zalaegerszeg te-
rületén a lenti táblázatban felsorolt címek nem felel-
tek meg az elõírásoknak, ezért azokon változtatni
kellett. Változtatás hiányában az adott területekre
nem lehet bejelentkezni, lakcímet módosítani. 

A jelenleg Ebergényi útként használt közterüle-
tet (Ebergényi út 47. házszámtól kezdõdõen)
Ebergényi utcának kellett átnevezni, mivel ugyan-
annak az utcának két külön közterület jelleg meg-
jelölése (út, utca) nem lehet.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
162/2017. (IX. 14.) számú határozatában a követ-
kezõ közterületek nevének javítását, közterület jel-
leggel történõ kiegészítését fogadta el.

A nyilvántartásban átvezetett közterületek listája:
Jelenlegi közterületnév Elfogadott közterületnév

Avashegy Avashegy tetõ

Becsali hegy Becsali tetõ

Bekeháza Bekeháza utca

Békeháza Békeháza út

Bozsoki hegy Bozsoki tetõ

Csácsi hegy Csácsi tetõ

Csáfordi forduló Csáfordi utca

Ebergényi út Ebergényi utca

Gógánhegy Gógánhegy tetõ

Hosszúhegy Hosszúhegy tetõ

Hosszú-Jánka Hosszú-Jánka utca

Jánkahegy Jánkahegyi utca

Kápolna hegy Kápolna utca

Kápolnahegy Kápolnahegy tetõ

Király-horhos Király-horhos utca

Olajátemelõ Olajátemelõ udvar

Öreghegy Öreghegy tetõ

Remény parkja Remény park

Rövid-Jánka Rövid-Jánka utca

Tüdõkórház Tüdõkórház köz

Vérmalom Vérmalom part

Kérjük, hogy amennyiben a fent felsorolt utcák
valamelyikében rendelkezik bejelentett lakó-, illet-
ve tartózkodási hellyel, úgy a lakcímkártyák illeték-
mentes cseréje miatt szíveskedjenek felkeresni a
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal Hatósági Fõosztály Kormányablak Osztá-
lyát (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca
17–19.).

A fenti közterületeken a lakcímbejelentések egy
része nem házszámra, hanem helyrajzi számra
történt. Javasoljuk, hogy ezekben az esetekben
szíveskedjenek a házszám megállapítását  kérni
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályán (8900 Zala-
egerszeg, Széchenyi tér 5.), ahol írásbeli kérelem-
re hatósági bizonyítvány kerül kiállításra a megál-
lapított házszámról. A hatósági bizonyítvány alap-
ján a kiállított lakcímkártyán már a házszám fog
szerepelni a helyrajzi szám helyett, ezt követõen
célszerû a lakcímkártyát illetékmentesen kicserél-
ni.

Megértésüket köszönjük!

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

ÜVEGHULLADÉK

GYÛJTÉSE
Tájékoztatjuk Tisztelt Zala-

egerszegi Ügyfeleinket, hogy
a Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. bõvíteni kívánja a
házhoz menõ üveghulladék-
gyûjtési szolgáltatását. 

Ennek eredményeképp a zala-
egerszegi családi házban élõ ügyfe-
leink számára szinte mindenhol el-
érhetõvé vált a házhoz menõ öblös-
üveggyûjtés. A szolgáltatás része-
ként ingatlanonként térítésmente-
sen igényelhetõ 1 db 120 literes
gyûjtõedény azokon a területeken,
ahol a zöldhulladék gyûjtése is
megoldott: amenynyiben földrajzi
okok miatt csak kisméretû jármûvel
lehet megközelíteni, abban az eset-
ben a gyûjtés nem kivitelezhetõ (ez
jellemzõen, de nem kizárólagosan a
zártkerti ingatlanokra vonatkozik).
Az edények kiürítése és az üveghul-
ladék elszállítása szintén térítés-
mentesen történik.

A gyûjtõedényben elhelyezhe-
tõk: italosüvegek (pl. szörpös-, sö-
rös-, boros-, pezsgõsüvegek),
egyéb öblösüvegek (befõttes, bébi-
ételes, háztartásban használt egyéb
élelmiszert tartalmazó üvegek).
Nem helyezhetõ el: síküveg, neon-
csõ, villanykörte, tv, monitor és
más egyéb nem üveg hulladék.

Kérjük, az üvegeket tiszta,
anyagmentes állapotban helyezzék
az edényzetbe!

Kérjük a lakosságot, hogy kör-
nyezetünk védelme érdekében ve-
gyék igénybe a szelektív hulladék-
gyûjtés ezen formáját is!

A gyûjtõedény igényelhetõ a
Zala-Depo Kft. és a ZKN Kft. elér-
hetõségein: info@ zaladepo.hu,
info@ zkn.hu, valamint a 92/598-
940 és a 92/900-036-os telefon-
számokon, illetve a gyûjtés mene-
térõl is ezen elérhetõségeken lehet
tájékozódni.

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 sze-

repel 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
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Már csak egy próba van hátra
számára, az Északi-csatorna át-
úszása, és a zalaegerszegi hosz-
szútávúszó beléphet az Ocean's
Seven hét próbáját teljesítõk tá-
borába. Hogy emlékezetünket
felfrissítsük:  elsõ fegyverténye
még 2013-ban a La Manche-csa-
torna átúszása volt.

– A Gibraltári-szoros nem tar-
tozik a legnehezebbek próbák
közé, de értesülve a történtek-
rõl, azért akadtak gondok... 

– A kellemetlen idõjárási vi-
szonyok és a 18 fokos víz nem
könynyítette meg a helyzetemet.
Ráadásul a verseny szervezõi
csúsztatták a rajtot az idõjárási
viszonyok miatt, és egy másik
próbázóval együtt kellett vízbe
szállnom. Szeretek a saját tem-
pómban úszni, ezt most nem te-
hettem, alkalmazkodnom kellett
társam lassúbb iramához. Abban
biztos voltam, hogy teljesítem a
próbát, ami sikerült is, 4 óra 9
perc után értem célba – emléke-
zett vissza Mányoki Attila. – A
másik próbázó is sikerrel teljesí-
tette a távot. Az úszott idõ nem
volt a legjobb, de ebbe beleját-
szottak a már említett külsõ kö-
rülmények is.  A lényeg: összes-
ségében biztosan teljesítettem a
Gibraltári-szoros átúszását. A
szervezõk és jó magam is olyan
idõpontot választottunk, hogy ne
legyen gond  a próba teljesítésé-
vel. Nagyon örülök annak, hogy
egy lépésre vagyok a végsõ cé-
lomtól.

– Most követke-
zik a pihenés idõ-
szaka?

– Igen. Elõtte per-
sze még jönnek a
szokásos rádiós és
tévés nyilatkozatok,
s teljesítenem kell a
szponzorok különbö-
zõ elvárásait. Azután
tényleg jön egy kis
aktív pihenési, ki-
kapcsolódási idõ-
szak.

– Mikor kezdi meg a felkészü-
lést az utolsó próbára?

– A következõ év januárjában.
A 2018-as programomat teljes
mértékben az Északi-csatorna át-
úszásának rendelem alá. Minden-
képpen teljesíteni akarom az utol-
só próbát.

– Egyszer már nem tudott
megbirkózni az Északi-csator-
nával...

– Az akkor szerzett tapasztala-
tokat is igyekszem felhasználni a
felkészülésem alatt. Jövõre az
egész esztendõben 15 foknál me-
legebb vízben nem akarok úszni.

Olyan felkészülési
versenyeken akarok
indulni, amelyek hi-
deg vízben zajlanak
le. Modellezni aka-
rom már a csatorna
átúszása elõtt az ott
rám váró feladatokat,
mindenre fel akarok
készülni
– Mennyi idõ alatt
lehet átúszni az
Északi-csatornát?

– Számításaim szerint optimális
esetben kilenc óra kell hozzá, de
12-nél többet semmiképpen nem
szánok rá. Nagyon sok mindent
befolyásolnak az idõjárási körül-
mények. Amikor nem sikerült, ak-
kor is mindent kiadtam magamból.
Most sem lesz másképp, csak
most sikerülni fog, mert ennek ren-
delek alá mindent. Biztos vagyok
benne, hogy akkor és ott fizikálisan
és mentálisan is  topon leszek.

MÁNYOKI GIBRALTÁRT IS KIPIPÁLTA
EGY LÉPÉSRE AZ OCEAN'S SEVEN TELJESÍTÉSÉTÕL

Mányoki Attila a közelmúltban – nem éppen a szokásos mó-
don, hajón vagy repülõgépen, hanem úszódresszben – „átruc-
cant” Európából Afrikába. Ezzel teljesítette az Ocean's Seven ha-
todik próbáját, a Gibraltári-szoros átúszását. 

ÖN KISZÁMOLTA MÁR, HOGY...
Mennyit fizet ki évente áramra, fûtésre?
• MOST jelentõsen csökkentheti rezsiköltségeit, segítségünkkel!

• Családi háza korszerûsítésére akár 10.000.000 Ft, támogatott, NULLA

kamatozású kölcsönt kaphat.

• Szigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés.

• Saját napelemeivel megtermelheti a családja számára szükséges

elektromos áramot – NULLA villanyszámla!

• Elektromos alapú fûtésre áttérve, ezt kombinálva napelemekkel, akár

örökre megszabadulhat a gázszámlától is – NULLA gázszámla!

• Elérheti akár a teljes rezsinullázást.

• Használja ki a lehetõséget és korszerûsítse családi házát, csökkentse a

lehetõ legalacsonyabbra rezsiköltségeit.

• A hirdetés felmutatásával ingyenes helyszíni felmérést, tanácsadást

biztosítunk.

• Karácsonyi akciónk keretében 2 kW–50 kW napelem-megrendelés esetén

50.000 Ft–1.000.000 Ft közötti árkedvezményt biztosítunk!

• Idõpont-egyeztetéshez hívjon bennünket MOST!

SZABÓ ANDRÁS 06-70/340-5075

REZSIMENTOR A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ÉS
CSALÁDOK VÉDELMÉBEN

www.rezsimentor.hu info@rezsimentor.hu
SZABO.ANDRAS.REZSIMENTOR@GMAIL.COM

TIZENHÁROM
ÉREM

Szombathelyen rendezték
meg a nyugat-dunámtúli re-
gionális bajnokság negyedik
fordulóját, amelyen az
egerszegi Europ Tec ZÚK
úszói három arany-, három
ezüst-, hét bronzérmet sze-
reztek. 

Aranyérmesek: Paksa Bor-
bála (2008) 400 m gyors
5:30,39; Jakab Balázs (2007)
400 m gyors 5:22,0; Szabó Raj-
mund (1999) 100 m hát
0:59,60;

Ezüstérmesek: Dóra Csep-
ke (2007) 100 m gyors 1:13,96;
Paksa Borbála (2008) 100 m
gyors 1:18,94; Jakab Balázs
(2007) 200 m vegyes 2:59,67;

Bronzérmesek: Dóra
Csepke (2007) 400 m gyors
5:26,18; Scheffer Eszter (2007)
100 m hát 1:23,23; 200 m ve-
gyes 3:02,42; Szabó Rajmund
(1999) 400 m gyors 4:21,48;
Gergye Ákos (2002) 100 m hát
1:02,38; Markó Sarolt (2007) 50
m pillangó 0:40,51; Horváth
Gréta (2004) 100 m mell
1:27,21.

Negyedszázados hagyo-
mányt tett ünnepélyessé teg-
nap a városi sportcentrumban
a Zalaszám ZAC elnöksége.
Idén elõször kaptak bizonyít-
ványt azok az atlétapalánták,
akik sikeresen teljesítették a
tantervi anyagot a Sport XXI
programban, illetve értek el
megfelelõ teljesítményt a ser-
dülõ-korosztályban.

A Sport XXI 13 éves fiataljai jö-
võre már az országos versenyez-
tetési programban egyesületi
edzõk irányításával készülhetnek.
Most 17 atlétareménység vehette
át Csiszár Attila utánpótlás-szak-
ágvezetõtõl az oklevelet és a befo-
gadó nyilatkozatot.

A Zalaszám ZAC 15 éves ser-
dülõ versenyzõi közül 8 sportolót
Kámán Ferenc vezetõedzõ fogad-
ta be a szakágakba.

Kámán Ferenc, a Sport XXI
program országos koordinátora-

ként és a Zalaszám ZAC vezetõ-
edzõjeként érdekelt volt a prog-
ramban, amely a kölyökatlétikára
épült.

– A Sport XXI program lényege,
hogy az iskolákban népszerûsíteni
tudjuk a sportágat, valamint után-
pótlásbázist nyújtsunk az atlétikai
kluboknak – mondta. – A feltételek

adottak, a program sikere a meg-
szállott és felkészült oktatókon fog
múlni. Vezetõedzõként nagy
örömmel fogadjuk a 25 palántát.
Az õ felkészítésüket, fejlõdésüket,
sikeres pályafutásukat pedig
nagytudású kollégáim biztosítják.
A Zalaszám ZAC minden feltételt
biztosít a sikerekhez.

25 ATLÉTÁT „FOGADOTT BE” A ZALASZÁM ZAC A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK 78-72 (16-26, 18-18, 19-16, 25-12)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Répcelaki SE 5:3 (3547-3508)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Bátonyterenyei TK Viktória–ZTE ZÁÉV TK 2:6 (3014-3245)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Bátonyterenye.

MTK Budapest–ZTE FC 2-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

Kaposvári Rákóczi FC–Tarr Andráshida SC 3-0 (2-0)
NB III. Nyugati csoport, labdarúgó-mérkõzés.

– Egyértelmû, hogy nem ilyen
szezonkezdésrõl álmodtunk –
hangoztatta Bencze Tamás veze-
tõedzõ. – Nem hittük volna, hogy
az elsõ három mérkõzésbõl hár-
mat elveszítünk. A Szeged elleni
találkozó után bekövetkezett vál-
toztatás látszott a csapat játékán.
A játékban, eredményességben
van még javulnivalónk, de hozzá-
állásban már a tavalyi és az elõtti
együttes szellemiségét idézi a tár-
saság. A második forduló után
már a védekezésünk rendben
volt, támadásban viszont akadtak
problémáink. A gyõztes mérkõzé-
seken is voltak gondjaink táma-
dásban. Régi-új játékosunk –
Kinney – érkezésével a helyzet
remélhetõen változik.

– Melyek voltak a gyengébb
kezdés okai?

– Számomra egyértelmû, hogy
a megfelelõ szintû irányító hiánya.
A szurkolók a center posztot is cél-

ba vették, de össze-
függésbe hozom az
irányító hiányával. A
csapat ritmusát, arcu-
latát, játékát az irányí-
tó szabja meg. Nálunk
ezen a poszton nem
sikerült jó légióst kivá-
lasztani. Ha az irányító
nincs összhangban az
edzõvel, nem tudja át-
vinni az õ elképzelé-
seit a játékba, onnantól kezdve az
egész csapat játéka döcög. A fel-
készülés során a betervezett mun-
kát elvégeztük, akárcsak az elmúlt
két évben, erre nem vezethetõ
vissza a gyengébb szezonkezdés.
Vaughn is késõn érkezett. Annak
örülök, hogy Radics magára talált,
az elején gyengélkedett, kapott is
a szurkolóktól. Simmons elküldése
után jelentõsen javult a játéka, 

– Az irányító posztra most le-
igazolták régi-új játékosukat,

akit ismernek. Változhat vele a
csapat teljesítménye?

– Biztos vagyok benne, hogy
igen. Azért szerzõdtettük, mert bí-
zunk benne, hogy tud olyan szinten

játszani, mint korábban.
Nem a tavalyi idényébõl
indulok ki, amikor a
Szolnokban kikötötték,
mit játszhat, hanem
hogy a szlovákoknál is
jól teljesített. Mi sem
szorítjuk korlátok közé
játékát. A mi játékrend-
szerünkben nagyobb
szabadsága van a hát-
védeknek, irányítónak. 

– Sajnos, a csapat magyar
magja is haloványabb volt eddig...

– Összefüggnek a dolgok, az
okokra az idõ adja meg a választ.
Bízom a magyar játékosainkban,
akik tavalyi, sõt az azelõtti idény-
ben is jól teljesítettek, Bízom ben-
ne, hogy idén is így lesz. Idõseb-
bek lettek egy évvel, ennyi. Kinney
érkezése náluk is kedvezõ fordula-
tot hozhat. Bízom a játékosokban
és remélem, lesz mit ünnepelni a
bajnokság végén.

KINNEY ÉRKEZÉSE VÁLTOZÁST HOZHAT
A VEZETÕEDZÕ SEM ELÉGEDETT A RAJTTAL

A vártnál gyengébben rajtolt a Zalakerámia ZTE férfi kosárlab-
dacsapata az NB I A csoportjában. Bencze Tamás vezetõedzõ is
jobb szezonkezdésrõl álmodott, és mint a csapat szakmai irányí-
tója, bízik a jobb folytatásban.
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