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A helyi érték

A gyermekosztályon történt át-
adáson Korcz Nóra, az adomány-
gyûjtés fõszervezõje elmondta,
egy híradásból látottak alapján
buzdult fel azon, hogy a zalaeger-
szegi kórháznak is legyen ilyen
elektromos kisautója. Meglepeté-
sére 70 édesanya jelezte, hogy
szívesen közremûködne a jóté-
konysági akcióban. Az összegyûlt
több mint 400 ezer forint felhasz-
nálásában dr. Gárdos László osz-
tályvezetõ fõorvos és Pappné
Kerkai Bernadett fõnõvér segített,

hogy a kisautókon felüli összeget
milyen eszközökre költsék el, a
gyermekosztály szükségleteit fi-
gyelembe véve. 

A fõorvos mellett dr. Halász
Gabriella, a kórház fõigazgatója
is köszönetét fejezte ki az ado-
mányért, ami egy példás összefo-
gás eredménye. Nem minden
eszköz került a gyermekosztály-
ra, mert a két elektromos kisautó-
ból az egyiket a fül-orr-gégészeti
osztály számára ajánlották fel az
adományozók.

Elektromos kisautók, fali konzolos tévék, bõrszékek, digitális
mérleg, testzsírmérõ és fülhõmérõ – mindezen eszközöket és
berendezéseket egy zalaegerszegi baba-mama csacsogó közös-
ségi oldal anyukái adományozták a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház számára.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson elmondta, hogy a kertvá-
rosi önkormányzati képviselõk és
az iskolaigazgató kérését teljesít-
ve kezdtek bele a beruházás meg-
valósításába. Az elavult betonpá-
lya helyére elõször mûfüves pályát

terveztek, de a jobb használható-
ság érdekében végül egy rekortán
borítású pálya megépítése mellett
döntöttek. Az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be a MLSZ orszá-
gos pályaépítési programja felhí-
vására a 39 millió 500 ezer forin-
tos összköltség biztosításához. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A szeptemberi tanévnyitón jelentették be, és az ígérethez híven
november közepére el is készült az Eötvös József Általános Iskola
20x40 méteres, rekortán borítású új multifunkcionális sportpályája. 

– B. K. –

Flashmobot és „kora-koncertet”
szerveztek a város közepére a
rendezõk, a 2010-ben létrejött
„Korán Érkeztem” Közhasznú
Egyesület, valamint a Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Alapít-
vány. A programhoz csatlakozott
az Zalaegerszegi Nõi Szalon és a
„Együtt Könnyebb” Nõi Egészsé-
gért Alapítvány. A számos támo-
gató között pedig a városi önkor-
mányzat, civil szervezetek, diákok
és magánszemélyek is jelen
voltak. 

Simon Veronika énekesnõ szív-
szorító dala adta az alaphangját a
flashmobnak, mely során az egy-
begyûltek szívalakzatba rende-
zõdtek, és lila fényrudakat emeltek
a magasba, miközben a háttérben

az önkormányzat is lila kivilágítást
kapott. A dal végén pedig szívdob-
banások fejezték ki az élet remé-
nyét, mely nem minden koraszü-
löttnek adatik meg végül. 

A programon ajándékozásra is
sort került, koripokat (az inkubátor-
ban használt, kis horgolt figurák,
mely a babák elsõ barátai a küz-
delmes hetek alatt) és kissapkákat
adtak át az érintetteknek. Az aján-
dékot a Nõi Szalon és a Nõi Egész-
ségért Alapítvány ajánlotta fel. 

Köszöntõt mondott Bognárné
Bengõ Hajnalka, a szervezõ egye-
sület elnöke, Balaicz Zoltánné, a
Nõi Szalon vezetõje, illetve dr. Gár-
dos László gyermekorvos, a kora-
szülöttmentõ alapítvány elnöke. 

A rendezvényt koncert zárta,
Mihály Péter színmûvész, a Kakaó
zenekar képviseletében.

LILÁBA ÖLTÖZVE
MEGHATÓ FIGYELEMFELHÍVÓ RENDEZVÉNY

Az idõ elõtt (37. hét) született babák és az érintett családok
küzdelmeire emlékeztet a koraszülöttek világnapja, melyet civil
kezdeményezésre 2008 óta november 17-én jelez a naptár. Az
idén a nagyobb figyelem érdekében a koraszülöttek színébe, lilá-
ba borult több város. Így Zalaegerszegen a Zala Megyei Szent
Raffael Kórház koraszülöttosztálya, illetve az esti Dísz téri ren-
dezvény alatt a városháza. 

A Zalavíz Zrt. elnyerte kate-
góriájában „Az év felelõs fog-
lalkoztatója 2017” címet. Az
OFA pályázatán a 76 pályázó
közül a zalaegerszegi cég ve-
zérigazgatója vehette át az elsõ
díjat Varga Mihály minisztertõl. 

Ebbõl az alkalomból sajtótájékoz-
tató keretében gratulált az elisme-
réshez és méltatta a társaság mun-
káját Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, Balaicz Zoltán polgármester
és Bali Zoltán, a gazdasági bizottság
elnöke. Elhangzott, a Zalavíz Zrt.
350 dolgozóval rendelkezik, és közel
130 ezer fõt lát el egészséges ivóvíz-
zel és gondoskodik a keletkezett
szennyvíz elvezetésérõl és tisztítá-
sáról. A vállalatnál kiváló szellemi
mûhely alakult ki, melyben fejleszté-
si ötletek születnek, és ehhez olyan
munkakörnyezet, ahol a dolgozók jól
érzik magukat.

Arnhoffer András elnök-vezér-
igazgató a sajtótájékoztatón az el-
nyert pályázat részleteirõl beszélt.
Mint mondta, a társaságnál a leg-
fontosabb a munkaerõ megtartá-
sa, a kölcsönösségre alapuló
munkarend kialakítása, a bérrend-
szer átalakítása. Az átlagkeresetet
23 százalékkal növelték, és dolgo-
zóik körében igényfelmérést is vé-
geztek. Újratárgyalták az üzemi
megállapodásokat. Fontosnak
tartják a munkatársak oktatásokon
való részvételét, és szabadidõs
programokat is szerveznek.

AZ ÉV FELELÕS FOGLALKOZTATÓJA
IGÉNYFELMÉRÉS, MUNKAERÕ-MEGTARTÁS, BÉRRENDSZER-ÁTALAKÍTÁS

Vigh László, Arnhoffer András, Balaicz Zoltán és Bali Zoltán

Fotó: Seres Péter



– pet –

Az önkormányzat és a
Keresztury Emlékbizottság közös
elismerését dr. Gyimesi Endre, a bi-
zottság elnöke, és Szemes Béla tit-
kár adta át az ünnepeltnek kertváro-
si otthonában. Nyakasné Túri Klára

néhány héttel ezelõtt jelezte, hogy
megromlott egészségi állapota mi-
att visszavonul a közélettõl, így a bi-
zottság munkájában sem tud a to-
vábbiakban részt venni. Mint azt dr.
Gyimesi Endre az emléklapot átad-
va elmondta: az egykori könyvtár-
igazgató már Keresztury Dezsõ éle-

tében gyûjtötte az akadémikusról
szóló iratokat, és gondozta könyvtá-
rát. A tudós halála után pedig hos-
szú évtizedekig, sõt szinte napjain-
kig ápolta a költõ emlékét és szelle-
mi örökségét. Oroszlánrésze volt a
Keresztury-kuratórium, majd az ab-
ból 1998-ban alakult emlékbizott-
ság életre hívásában, valamint a
költõ belvárosi szobrának létrejötté-
ben.

Tette mindezeket azért is, hogy
a város szülöttének és díszpolgá-
rának életmûvét minél többen

megismerhessék. Klára asszony
áldozatos, önzetlen és példaérté-
kû munkáját köszönték meg az el-
ismeréssel.

Gyimesi Endre beszámolt egy
új kezdeményezésrõl is: a város
hamarosan egy országos szintû
Keresztury-díjat alapít. Az elisme-
rés jogi és technikai lebonyolítása
folyamatban van.

Nyakasné Túri Klára az okleve-
let átvéve elmondta: nagyon bol-
dog, hogy így 92. életévében, éle-
te vége felé ezzel az elismeréssel
köszönik meg fáradozásait. A ha-
gyaték gondozását azonban õ so-
ha nem érezte fáradságnak, sem
áldozatos munkának, hiszen
örömmel és odaadással tette, amit
tett. Annál is inkább, mert – ahogy
fogalmazott – Keresztury mindent
megérdemel!

„Akik a világban nyomot
hagytak” címmel nyílt tablókiállí-
tás a Kölcsey Ferenc Gimnázium
galériájában, a Zalaegerszegei
Zsidó Kulturális Napok alkalmá-
ból. A bõ két hétig tartó ese-
ménysorozatot Kirschner Péter,
a MAZSIKE elnöke nyitotta meg.

– pet –

A híres, zsidó származású mû-
vészek, tudósok, zenészek, iparo-
sok, kereskedõk életét megörökítõ
tárlat a Hiány alcímet viseli. Utalva
arra, hogy a magyar társadalom a
zsidóüldözések és a holokauszt
miatt milyen veszteségeket szen-
vedett. Közismert és tiszteletre
méltó állampolgárok tömegei hal-
tak meg, akiket vallásuk, szárma-
zásuk, vagy éppen politikai néze-
teik miatt taszított ki a nemzet.

Kirschner Péter elmondta: a
rendezvénysorozattal – melyet a
Zalaegerszegi Zsidó Hitközséggel
közösen szerveztek – arra szeret-

nék többek között felhívni a figyel-
met, hogy mit adott a zsidó közös-
ség a magyaroknak, s hogy a kü-
lönbözõ vallások és kultúrák jól
megférnek egymás mellett. A
holokauszt – mely számos kiváló
tehetség pályáját és karrierjét törte
ketté – közös veszteségünk; és
ahogy a tárlat alcíme is jelzi, örök-
ké közös hiányunk marad.

A Kölcsey-gimnáziumban a dél-
után folyamán két évszázad zsidó
költészetébõl hallhattak a diákok
összeállítást két kiváló dalszerzõ
és elõadó, Gerendás Péter és
Galkó Balázs jóvoltából.

A Zalaegerszegi Zsidó Kulturá-
lis Napok egészen december 2-ig
kínál változatos programokat.
Többek között tárlat nyílt a kelet-
közép-európai zsinagóga-építé-
szetrõl, de zenés estre és Karin-
thy-mûsorra is sor került. A tablóki-
állítás pedig a november 27-én a
Deák-iskolába vándorol.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A költségben 8 millió 750 ezer

forinttal szerepel a saját erõ, illet-
ve egy 3 millió forintos tétel, amit
az új sportpálya környezetének
rendbetételére fordítottak. A pol-
gármester reményét fejezte ki,
hogy az új létesítmény nemcsak
az iskola diákjait, hanem a kör-
nyéken élõk szabadidõs tevé-
kenységeit is fogja szolgálni. Vé-
gül bejelentette, hogy 2018 nya-
rán az iskola teljes felújítása is
megkezdõdhet, melyhez 373 mil-
lió forintot biztosít az Emberi Erõ-
források Minisztériuma és a zala-
egerszegi tankerület.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos beszédében a
sport, a mozgás fontosságát emelte
ki. A gyerekekhez szólva azt mond-
ta, az új sportpályának köszönhe-
tõen bizonyára a testnevelés lesz az
egyik kedvenc „tantárgyuk”. 

Orosz Ferencné önkormányza-
ti képviselõ köszönetét fejezte ki a
Kertvárosban megvalósuló újabb
beruházásért. Mint mondta, bízik
abban, hogy a diákok magukénak
érezve az új sportpályát, vigyáz-
nak is majd rá, ami testi és fizikai
fejlõdésüket szolgálja.

Az átadási ünnepségen Kajári
Attila tankerületi igazgató bejelen-
tette, hogy a 2018 nyarán induló
nagyberuházás elsõ lépéseként a
B-épület vizesblokkját korszerûsí-
tik közel 19 millió forintos tankerü-
leti forrásból. 

Az Eötvös-iskola igazgatója,
Hanzséros Alajos azt fûzte hozzá,
613 diákjuk örül annak, hogy az
1978-ban épített sportudvar ilyen
jelentõs korszerûsítésen esett át.
Az új sportpályát délután ötig
használják a gyerekek, ezt köve-
tõen a környék lakói vehetik bir-
tokba. 
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ZSIDÓ KULTURÁLIS NAPOK

ELISMERÉS NYAKASNÉ TÚRI KLÁRÁNAK
ÉVTIZEDEKIG GONDOZTA A KERESZTURY-HAGYATÉKOT

Elismerõ oklevélben részesült Nyakasné Túri Klára, a városi
könyvtár nyugalmazott igazgatója, aki évtizedeken keresztül ku-
tatta és ápolta Keresztury Dezsõ zalaegerszegi születésû költõ,
tudós hagyatékát, illetve az akadémikus halála után gondozta a
Jánkahegyen álló Keresztury-házat.

Rengeteg gyakorlás áll azon
versenyzõk mögött, akik bekerül-
tek a zalaegerszegi döntõbe. S a
szépen zenélõ fiatalok száma nem
kevés, 41 zeneiskola több mint 60
diákja áll a zsûri elé a 3 napos
program során. A rendezvény
megnyitóján, a városi hangver-
senyteremben, köszöntõt mondott
Vígh László országgyûlési képvi-
selõ, jelen esetben mint a program
fõvédnöke és Vadvári Tibor alpol-
gármester. Mindketten elismerték
az 1978 óta hagyományos ver-
senyt, mely kihívás és tehetségku-
tatás egyben. 

A diákok négy korcsoportban

versenyeznek egy kötött és egy
szabadon választott mû elõadásá-
val. S hogy mire lehet vinni ezen a
pályán, azt a nyitókoncerten mu-
tatták be többek között a zsûri tag-
ságát alkotó, aktívan tanító trombi-
tamûvészek dr. Hontvári Csaba,
Király Tibor Péter és Dávida Ta-
más (valamint Vörös Ádám trombi-
ta és Dankos Attila orgona). 

A program részeként tanszak-
értékelõ megbeszélést is tartanak,
ismertette Gyõrffyné Könczöl Tí-
mea, a házigazda zeneiskola igaz-
gatója. 

TROMBITAVERSENY
Az alapfokú mûvészeti iskolákban tanuló diákok tantárgypeda-

gógia eredményeit mutatja be és a tehetségek felismerését céloz-
za meg a 3 évente megrendezett Lubik Imre országos trombita-
verseny. Jelenleg a XIV. döntõ helyszíne Zalaegerszeg. A nyitá-
nyon a neves zsûri adott koncertet.

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apart-

manház 2017-tõl egész évben  KIADÓ. A házban két

kétszobás  illetve egy egyszobás lakrész található.

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



– Bánfi Kati –

Addig is egy kis mérlegelésre
kértük Pereszteginé Szabó Júliát,
a városi önkormányzat által is tá-
mogatott program szervezõjét. 

– Harmadik éve hirdetjük meg a
séta lehetõségét. A város napjától
a turizmus napjáig, azaz május kö-
zepétõl szeptember végéig tart ez
a rendezvény. Az idén 6 alkalom-
ból állt, s voltak benne úgyneve-
zett premierséták, melyre elsõ al-
kalommal került sor. Így Mind-
szenty nyomába eredtünk, kitekin-
tettünk a városrészek felé,
Jánkahegyre és Páterdombra, va-
lamint a piac és környékének ér-
dekességeit is meglátogattuk. De
hagyomány az is, hogy a sikeres,
jó visszhangú sétákat megismétel-
jük. Szintén újdonság, hogy a tör-
ténelmi érdekességekre építõ sé-
ták mellett megjelentek a temati-
kusok is, így a város templomait,
gasztronómiáját bemutató progra-
mok. 

– Milyen részvétel jellemzõ?
– Átlagosan harmincan jelent-

keztek egy-egy alkalomra. Fõként
a nyugdíjas korosztály, bár volt
példa diákokra is. Többségében
helybeliek vesznek részt, 10–20
százalékban turisták. A jövõbeli
cél ez utóbbiak számának növelé-

se. De sok rácsodálkoznivalót tu-
dunk mutatni a helybélieknek is. 

– Zalaegerszeg kellõ turiszti-
kai érdekességeket tud felvo-
nultatni? 

– Abszolút. Az idei évforduló al-

kalmából több tájékoztatófüzetet is
kiadtunk, mely ezeket mutatja be.
S éppen a sok érdekesség miatt
szeretnénk jövõre is folytatni a
programot.

S aki nem hiszi, járjon utána,
mennyi mindent nem tud arról a
városról, ahol nap mint nap él,
munkába jár, családot nevel, pi-
hen. Több leget, akár világszenzá-
ciót is, fel lehet sorolni. Így a vilá-
gon egyedüli földönjáró torony-
órát. Vagy Közép-Európa legelsõ
integrált játszóterét, Európa legré-
gebbi türelemüvegét, az ország el-
sõ szabadtéri múzeumát, legna-
gyobb szabadtéri mûszaki múzeu-
mát, legnagyobb hullámmedencé-
jét, elsõ Deák-szobrát tudhatjuk
magunkénak. De lehet, ezek a
közismertebb tények közé tartoz-
nak. 

Akkor tudjuk meg, mekkora a
világ legkisebb könyve és türelem-
üvege, mely szintén a mi birto-
kunkban van. Vagy miért nem há-
romtornyos a Mária Magdolna-
templom, illetve, mire emlékeztet a
posta tetején lévõ torony. Magyar-
ország legelsõ polgári gépeltéríté-
se is idekötõdik, ahogy az egyik
legnagyobb kockásliliom-mezõ is.

A város legmagasabb pontja Bot-
fán van, a Kandikónál is maga-
sabb Karácsony-hegyen. Talán so-
kan elsétálnak észrevétlen a ruha-
ipari emlékmûvek elõtt, s tudjuk-e,
melyik szobrot költöztették a leg-
többet, s melyik utca viselte a leg-
több nevet. Szobroknál maradva,
melyik városrészben van a leg-
több, illetve hol van a régió legna-
gyobb rendezett szoborparkja?
Vagy, hogy hol volt régen a piac,
melyik óvodát jelölt egy kis angyal-

ka, melyik „étteremben” születtek
egykor a babák, hol tartották az el-
sõ majálisokat, illetve a mozizás
milyen egerszegi érdekességekkel
és leggel bír. Mirõl nevezetes a
vasútállomás épülete, hol állt a
kórházkápolna, vagy az egykori
gettó?

Hol lehetett egykor sziklakert
mellett múlatni az idõt? Tudjuk-e,
hogy az Azáleás-völgy helyén sûrû
akácos volt, s hogy az Alsóerdõ, az
ország második létesített parker-
deje, Aranyoslap pedig elsõként él-
vezte a helyi védettséget. Hogy a
hírhedt tûzeseteket elõre bejelen-
tették? Hogy a levéltár 3 méteres
Balaton-atlaszt rejt, ahogy a Deák-
könyvtár páncéldoboza is kincse-
ket zár magába. Honnét kapta ne-
vét a Kispest utca, s melyik hídunk
a budapesti Árpád-híd kicsinyített
változata, mirõl nevezetes a tv-to-
rony? Hány éves a legrégebbi sír-
jel, illetve a legidõsebb fa? Mi volt
a Petõfi laktanyából induló „Zala-
gyakorlat”? Hallottuk-e, hogy a
Gébárti-tó helyén egykor malom
õrölt? Melyik múzeumunk vonultat-
ja a legek garmadáját?

Ha több kérdésre is „nem” vagy
„nem tudom” a válasz, sétára fel!

3Aktuális

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.

Telefon:
+36-30/223-1571 

(100 méter a piactól) 

CIPÕJAVÍTÁS/Felújítás 

NISSAN Császár
Zalaegerszeg, Sport utca 3.
Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

– A. L. –

Több mint hétezer látogató,
több mint háromezer sajtóhír, ez a
rövid mérlege az uniós támogatás-
ból megvalósított Zöld kampusz
mintaprojektnek, mely elõtt a BGE
az Infocentrum létesítésével már
letette névjegyét a fenntarthatóság
mellett. Lambertné Katona Mónika
dékán, a projekt vezetõje tájékoz-
tatójából továbbá kiderült, hogy a
2012 õszén induló projekt során
olyan beruházásokat hajtottak
végre, melyekkel egyaránt csök-
kentették a környezeti terhelést,
valamint dologi kiadásaikat. Eze-
ket a megoldásokat tanösvénybe
ágyazva mutatták be az érdeklõ-
dõknek. Mindehhez sajátos egye-
temi nevelési programot társítot-
tak, az oktatás és kutatás mellett
úgynevezett harmadik missziót
vállalva a környezettudatos maga-
tartásformák elterjesztésében. A
Zöld kampusz mintaprojekt mára
olyan egységes szemléletté forrott
ki a karon, ami egyedi értéket kép-
visel a felsõoktatási intézmények
között, emelte ki a dékán.

A kampusz csakugyan zöld, hi-
szen több mint negyven mérõhe-
lyen kísérik figyelemmel a környe-
zeti terhelés alakulását, amit szén-
dioxid-egyenértékben is kifejeznek.
Gombos Tamás mûszaki ügyvivõtõl
azt is megtudtuk, hogy fogyasztási
adataikat külsõs cégek is felhasz-
nálják saját fejlesztéseikben.

Dr. Takács Dávid fõiskolai do-
cens, boldogságkutató többek kö-
zött arról beszélt, fontos hogy a
hallgatóik környezettudatosak le-
gyenek, és tisztában legyenek az-
zal, hogy a fõsodrú közgazdaság-

tan, illetve a pénzügyi és gazdasá-
gi gondolkodás nem feltétlenül te-
szi boldoggá az embert, és nem
feltétlenül fenntartható. Ez a profit-
orientált szemlélet uralja a társa-
dalmakat, a vállatokat és az egyé-
neket, ami károsítva az ökoszisz-
témát, veszélybe sodorta a földi lé-
tet. 

A mintaprojektben kialakított
tanösvény az egyetem geotermi-

kus rendszereit, a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigeteket, kerékpáros
közlekedést, a víztakarékos meg-
oldásokat, a napelemes kiserõ-
mûvet, valamint a komposztálót
mutatja be. E programelem egyik
vezetõje volt Balázsné Lendvai
Marietta fõiskolai docens, aki el-
mondta, hogy tanösvényvezetés
mellett számos, az ismeretbõví-
tést és szemléletformálást szolgá-
ló programot valósítottak meg.
Ezeken az eltelt öt év alatt össze-
sen 7093 fõ vett részt, zömmel ál-

talános és középiskolás diákok,
saját hallgatóik valamint a helyi la-
kosok. 

A mintaprojekt sikerét jelzi,
hogy a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium és a KÖVET Egyesület által
kiírt pályázaton, a ráfordítást nem
igénylõ intézkedések kategóriájá-
ban a zalaegerszegi gazdálkodási
kar elnyerte a „Legszebb mosott
gyümölcs a tálban” díjat.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2017. NOVEMBER 29-ÉN (SZERDA)
16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK AZ ÁNTSZ I. EMELETI

KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT) 

Témák: 1. Közlekedj balesetmentesen!
Elõadó: Donáczy Dezsõ
Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület elnöke 

2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése. 

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat,
hozzátartozóikat és kedves vendégeinket.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A ZÖLD KAMPUSZON
ÖTÉVES A BGE GAZDÁLKODÁSI KARÁNAK MINTAPROJEKTJE

A fenntartható életmód népszerûsítését, a környezettudatos fo-
gyasztói magatartás elterjesztését tûzte zászlajára öt évvel ez-
elõtt a BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara Zöld kampusz min-
taprojektjében. A zöld út ötéves születésnapját Nyári egyetem az
õsz jegyében címû konferenciával ünnepelték meg, melyen a pro-
jekt eredményeinek tükrében a fenntarthatóság témáját állították
a középpontba.

Lambertné Katona Mónika és Balázsné Lendvai Marietta
a születésnapi tortával.

SÉTÁK, IMÁK, ÉTELEK
TUDJ MEG MINÉL TÖBBET ZALAEGERSZEGRÕL!

Három éve várják ismertterjesztõ sétákra a városlakókat és a
turistákat az idegenforgalmi szakemberek a megyeszékhelyen. A
fõ cél, Zalaegerszeg megismerése, az identitástudat erõsítése. S
megannyi rácsodálkoznivalót találhatunk, akárha tõsgyökeres
helybéliek vagyunk is. A 770 éves városnak van múltja, 550 utcá-
ja, vannak titkai, legjei. Sétálni tehát lesz hová jövõre is. 

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TÉLI  KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: NOVEMBER 29. (szerda) és DECEMBER 4. (hétfõ) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

2800 Tatabánya,

Réti u. 53.

+36-70/636-5101

Kellemes ünnepeket kívánunk!



– Bánfi Kati –

A lesötétített nézõtér tetején kis
hangpáholy a székhelye. Innét látja,
helyesebben füleli az eseményeket,
hiszen miközben a keverõpulton
rendezgeti a darab hangjait, olvas-
sa a szövegkönyvet, hallgatja a se-
gítõk megjegyzéseit, a közönség
reagálását, a visszhangot, az
akusztikát, nincs idõ hátradõlni.

– Már hetek óta megy az Evita,
de még nem láttam. Most már sze-
retném megnézni – mondja moso-
lyogva, de korántsem túlozva, hi-
szen 48 csatornára, 44 mikrofonra,
16 hangútra és három monitorra fi-
gyel egyszerre. Miközben az éneklõ
szereplõk többségét nem is látja, és
külön koncentrál a zenekar minden
hangszerére is. Ismernie kell a ze-
nét, csakúgy mint a szöveget, aztán
ott vannak még az hangeffektek is.
Ha minden simán megy, csak ennyi.
De nála csapódnak le az esetleges
mûszaki hibák, ezernyi baki lehetõ-
sége, mellyel mind számolnia kell.
Hangsúlyozza is, hogy ez csapat-
munka, melyben fõ segítõi kollégái,
Horváth Zsolt és Varga Zoltán.

– A hangtechnikus olyan, mint
a parfümkészítõ? Pluszképessé-
gei vannak az érzékelés terén?

– Kell egy adottság, zenei hallás
és mûszaki érdeklõdés is. Az elmé-
letet meg lehet tanulni az iskolában,
de a gyakorlat, ami igazán fejleszt.

A húszéves munkám során voltak
mérföldkövek, és a jelenlegi Evita a
legnagyobb szakmai kihívás, a leg-
bonyolultabb, profi musical, minõsé-
gi elvárásokkal, melyet meg kell ol-
dani. De azon még mindig megle-
põdöm, amikor megjegyzem, pél-
dául, hogy milyen szépen szólt a
kürt és visszakérdeznek, hogy mi-
lyen kürt? Nekem természetes,
hogy sokfelé tudok füllel figyelni.
Ahogy azt is illik kihallani, hogy
mondjuk a kórusból, ki az, aki han-
gosabban énekel. Minden mikrofon
végén emberek vannak, akár na-
ponta más-más állapotban, hangu-
lattal, amire szintén tekintettel kell
lenni. Személyenként meg kell talál-
ni a hangot, pont ezt szeretem eb-
ben a munkában. Sok emberrel kell
konzultálni rendezõtõl a szabótárig,
együtt haladni a cél felé, aztán vé-
gül csak az elõadáson derül ki,
hogy mindez tetszik-e a közönség-
nek.

– Akkor a monodrámákat ke-
vésbé kedveli?

– Az is lehet izgalmas. Attól függ,
mit kér a rendezõ, mert lehet egy
szövegkönyv oldalon belül 20 beját-
szásigény is, amire már volt példa.
De más jellegû feladat, mint a sok

szereplõs zenés darabok, vagy a
több szereplõs próza. 

– A rémálma?
– Az, hogy belöknek a színpadra

szerepelni – mondja –, de a való-
ságban inkább a technikai hibák és
azok megoldása.

– Az ének azért menne a szín-
padon?

– Volt középiskolás koromban
egy zenekarom. Nem olyan jelen-
tõs, inkább a zenei érdeklõdés miatt
volt fontos a továbbiakat tekintve. 

– Pihenés?
– Mivel a munkám nagyon tech-

nikai, mûszaki jellegû, a természet-
be megyek. Fizikai egyensúlyt je-
lent a szellemi igénybevétel után a
kocogás, a triatlon, a csend. Nem
tagadom, a kiadós alvás is fontos,
mert nagy koncentrációt követel
idõnként a munkám.

– Az Evita megoldásával hogy
van megelégedve?

– Mindig lehetne csiszolni, amíg
megy a darab. De azt hiszem, elé-
gedettek lehetünk, megvan az
összhang, mindenki százszázalé-
kot tett bele. Amikor meghallottam,
hogy jön ez a darab, elõször csak
mosolyogtam, hogy ez komoly-e.
Aztán a nyáron lassan felépítettünk
egy koncepciót, ami a rendezõ ter-
vei miatt lépésrõl lépésre omlott
össze. Akkor készítettünk egy új
koncepciót. Böhm György iránymu-
tatással koordinált minket, a szak-
mai feladatok megoldását ránk
hagyva. Végül mikor a szereplõk
összeálltak, jött a zenekar, énekkar,
tánckar és apránként alakult min-
den. És mivel a zenei anyag bor-
zasztóan nehéz, muszáj a lehetõ
legkényelmesebb megoldásokat
megtalálni a szereplõknek. A sok új-
ratervezés után végül úgy érzem,
talán hátradõlhetünk.

– pet –

A karácsonyi mûsorral kapcso-
latban elhangzott: kortárs szerzõk
(többek között Varró Dani,
Kukorelly Endre, Tóth Krisztina)
prózáiból és verseibõl áll össze a
zenés produkció, mely az úgyne-

vezett koncertszínház mûfajába
sorolható. Bartal Kiss Rita rende-
zõ elmondta: az elõadás nem egy
konkrét történetet mesél el, ha-
nem sokkal inkább az asszociá-
cióra épít, s a ritmusok, dalok és a
zene nyelvén teremt ünnepi han-
gulatot. Mindezt segítik majd az
egyszerû, letisztult (fõleg feke-
te/fehér) díszletek és jelmezek;
sok színes kiegészítõvel. Ugyan
hagyományos értelemben vett

bábjáték sem lesz a darabban,
azért tárgyjáték igen.

Takács Dániel zenei vezetõ
szerint az országban ritka az olyan
bábszínházi társulat, amelyik eny-
nyire muzikális, és a tagok ennyi-
féle hangszeren tudnak játszani.
Ez a karácsonyi elõadás kiváló al-

kalom arra, hogy mindezt a közön-
ségnek is megmutassák.

A Télen telelek címû produkció
természetesen Zalaegerszegen is
látható lesz: december elejétõl az
Art moziban, de december 9-én a
Hevesi Sándor Színház nagyszín-
padán is mûsorra kerül.

A sajtótájékoztatón Szûcs Ist-

ván beszámolt a társulat közelmúlt-
ban lezajlott tajvani útjáról is. Mint
fogalmazott: sikeres küldetésen
vannak túl. A babaszínházi mûfajt
népszerûsítették az ázsiai ország-
ban; a Griff mûvészei által rende-
zett elõadásokon és work-
shopokon Japánból, Szingapúrból
és a kínai nyelvterületekrõl is ér-
keztek szakemberek, pedagógu-
sok, valamint szülõk. A programo-
kon összesen 77 színházi szakem-
ber vett részt. Az igazgató úgy lát-
ja, hogy a résztvevõk bár eleinte
kétkedéssel fogadták a baba-
színházat, mint mûfajt, a program-
sorozat végére sikerült a kételyeket
eloszlatni. Azt volt a legnehezebb
megértetni az ottani kollégákkal,
hogy a babaszínház nem elsõsor-
ban oktatási és nevelési funkciót
tölt be; s nem egy konkrét történet
elmesélése a cél. Egy 6 hónapos,
1 éves kisgyermek esetében
ugyanis nem ez a fontos, hanem
hogy az érzékszervein keresztül –
a ritmusok, hangok, színek segít-
ségével – hassanak rájuk. A Griff
két elõadását, a Piroskalandot és a
Pöttyött (melyeket többször is be-
mutattak Tajpejben) végül az ottani
babák és szülõk is ugyanannyira
élvezték, mint az itthoniak. 

Szûcs István komoly szakmai
sikerként értékelte a több mint
tíznapos utat. A tervek szerint a
zalaegerszegi bábszínháznak a
jövõben is lesz kapcsolata a tajva-
ni kollégákkal.

– b. k. –

A tanárnõ, aki a fenti pozíció
mellett 3 évig tanított a tartui egye-
temen anyanyelvi magyar tanár-
ként, színes bemutatót tartott
Észtország kultúrájáról a diákok-

nak. Többek között elhangzott,
hogy a kis északi ország egyéb
kincsek híján a tudásra fekteti a
hangsúlyt. A fõvárosban, a tõlünk
2000 kilométerre lévõ Tallinnban
található Európa legnagyobb ös-
szefüggõ középkori városrésze,
mely teljes épségben megmaradt,
s hogy a lappföldi Mikulás is észtül
beszél, tehát rokonunk. Szintén itt
található Európa legnagyobb erdõ-
sége, bár a túrákon vigyázni kell,
hiszen medve és hiúz is sétálgat-
hat velünk szemben. Szintén sok
élményt kínál az ottani Jégkorszak
Múzeum, ahogy az októberben 18
foknál hidegebb tengerben fürdõ-
zõ gyerekek látványa is meghök-
kentõ lehet. De a netes világhoz is
kötõdnek, a skype feltalálásával.

De az is érdekesség, hogy nem-
csak a tanárnõ zalaegerszegi, ha-
nem a budapesti Magyarországi
Észt Intézet igazgatója, Segesdi
Móni, szintén városunk szülötte.

– Honnan jön az ötlet, Zala-
egerszegen észtül tanulni?

– Az egyetemen a magyar
szakra jártam és megtetszett ez a
nyelv. Amikor a finnugor mellé fel
kellett venni egy nyelvet, ezt vá-
lasztottam.

– Tervezi a visszatérést Észt-
országba?

– Nem, ez egy egyszeri alka-
lom volt, mindig mások az anya-
nyelvi tanárok. 

– És akkor mit lehet kezdeni
ezzel a tudással?

– Minél több nyelvet tudunk,
annál könnyebb a következõt
megtanulni – mondta a tanárnõ,
aki jelenleg öt nyelven beszél aktí-
van, bár bevallása szerint késõn
kezdte el a nyelvtanulást.

4 Krónika

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI!

· 2017. 11. 27-én 14.00 óra OKJ-s GÉPKEZELÕ képzés:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;

– Földmunka-. rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002

szakmairányokban.
· 2017. 12. 04. 8.00 óra: ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ

13.00 óra: GKI Teherautó-vezetõ, autóbusz-vezetõ
(jelentkezési határidõ: 2017. 11. 23.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre,
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!

– Közúti árufuvarozó, TAXI és személygépkocsis személyszállító
vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103  

Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!

www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

– b. k. –

A jelenleg 9 tagot számláló
szakkör 17 éve mûködik Vaskiné
Paksa Márta vezetésével. Számos
pályázaton vettek már részt, or-
szágos dobogós helyeket tudhat-
nak magukénak, s tagjai a nem-
zetközi patchwork szövetségnek
is.

Most ismét a közönség elé tár-
ták munkáikat, s nem kis érdeklõ-
dés kísérte a megnyitót, ahol
Léder Anita közmûvelõdési szak-
ember és kézmûves ajánlotta a je-
lenlévõk figyelmébe a foltvarrás
technikáját. Bár ennek eredetét a

szegénység szülte, ma már inkább
gazdagságot jelent, aki ilyen jelle-
gû lakástextíliákkal, dísztárgyak-
kal, kiegészítõkkel él(het) együtt. 

Sok-sok órás munka áll egy-
egy alkotás mögött, a technikai is-
meretek mellett sokéves gyakorlat
is szükséges. De az eredmény,
nem kétséges, megéri a befekte-
tett energiát, annyi szépség, har-
mónia, melegség, kellemes érzet
árad a mûvekbõl. Változatos szín-
világ, izgalmas variációk, harmó-
nia, egyensúly a sokféleség elle-
nére. A pontosan kivitelezett folt
hátán folt új ruhák szépségét a ké-
zi varrás növeli. 

Az Apáczai Mûvelõdési Központban mûködõ Foltbûvölõ cso-
port „Évszakok” címû kiállítása várja november 30-ig az érdeklõ-
dõket a házigazda intézmény galériájában.

BÛVÖLETES FOLTOK

ROKON NÉPEK NAPJA
A 2013-tól „Finnugor nyelvrokon népek napja”, melyet koráb-

ban „Rokon népek napja” néven említettek, alkalmából dr. Ti-
borcz-Tóth Tünde, a Tallinni (Észtország) Magyar Intézet korábbi
igazgatója tartott elõadást a Montessori-iskolában.

TELELÉS ÉS TAJVANI BESZÁMOLÓ
KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉS ÉS SZAKMAI SIKER A GRIFFBEN

Télen telelek címmel mutatja be idei karácsonyi mûsorát a Griff
Bábszínház. A premierre rendhagyó módon nem Zalaegerszegen,
hanem Zalalövõn kerül sor. A részletekrõl, valamint a társulat taj-
vani útjáról Szûcs István igazgató és Bartal Kiss Rita mûvészeti
vezetõ számoltak be a sajtónak.

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz-

és balesetveszélyes alumínium-

vezetékek cseréjét, szerelvények

áthelyezését,

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875

Varga Péter • 06-30/204-3685

Fotó: – pP –

A „KÖZÖNSÉG FÜLE”
KÖVES MARCELL A HANGPÁHOLYBAN

Van, amikor nem túlzás azt mondani, egyszerre ötvenfelé fi-
gyel. Sõt ez a megállapítás pontos tényt takar. Köves Marcell
húsz éve dolgozik hangtechnikusként a Hevesi Sándor Színház-
ban. Fõként a zenés mûvek lelke a hangosítás, melynek egyik
szakmailag csúcskíhívást jelentõ darabja zajlik mostanában.
Mégis erre a munkára leginkább csak akkor figyel fel a közönség,
ha valami nem stimmel. 



A magyar organikus építé-
szet mesterének, Makovecz Im-
re Kossuth-díjas építésznek a
tiszteletére rendezik immár 15
éve a Héttorony Fesztivált hatá-
ron innen és túl. A vándorfesz-
tivál idei 11 helyszíne között
szerepelt a zalaegerszegi hang-
versenyterem is, így a város
szerves része lett a 100 mû-
vészt, 9 kiállítást és 16 koncer-
tet, táncházat és filmvetítést
magában foglaló programnak. 

– B. K. –

A Héttorony legenda, mint
kincsõrzõ szimbolika van jelen a
magyar kultúrtörténetben. Ezért
választották a szervezõk ezt a jel-
képet a Kárpát-medencei népi mû-

veltséget, valamint Makovecz Imre
építészeti munkásságát és szelle-
mi hagyatékát õrzõ, továbbvivõ
eseménysorozatnak. 

Zalaegerszegen a házigazda
szerepet Fülöp Tibor építész látta
el. Õ ismertette a fesztivál lénye-
gét, és beszélt a Makovecz-emlék-
központról, melyet néhány hét
múlva adnak át Budapesten. 

Balaicz Zoltán polgármester be-
jelentette, újabb állami támogatás-
nak köszönhetõen 100 millió forint
áll rendelkezésre a Gébárti-tó part-
jára megálmodott Boldogasszony-
kápolna (Makovecz Imre utolsó
terve) létrehozására. Így jó eséllyel
2018-ban felépülhet a szakrális
építmény, mely folyamat elindítása
civil elképzelésnek köszönhetõ.
Ezért egyúttal nyilvános köszöne-
tet mondott az ügy „élharcosának”
Buksa Ildikó Katalinnak, a kezde-
ményezõ alapítvány vezetõjének. 

Az esten köszöntõt mondott
Fekete György, a Makovecz Imre
által alapított Magyar Mûvészeti
Akadémia tiszteletbeli elnöke.
Többek között Makovecz tevé-
kenységét a csodák sorozataként
jellemezte, mind építészetét, mind
szellemi örökét tekintve. Ez utób-
biból kapott ízelítõt a szépszámú

közönség, amikor is Hüse Csaba,
a Pécsi Nemzeti Színház színmû-
vésze olvasott fel naplórészleteket
Makovecz Imre naplójából. Az elõ-
adás anyagát kiállítás is illusztrál-
ta. A program zárásaként pedig
Lajkó Félix Liszt Ferenc-díjas he-
gedûmûvész és zeneszerzõ adott
koncertet a Lajkó Félix Trióval.

– pet –

A Csány László és kortársai cí-
mû kiadványt a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárban mutat-
ták be, a zalai közgyûjteményi
szakmai napok záró eseménye-
ként. Kiss Gábor, a könyvtár igaz-
gatója a résztvevõket köszöntve
felelevenítette a Csány-kutatások
történetét. Mint mondta: a század-
forduló után, a függetlenségi tö-
rekvések erõsödésével párhuza-
mosan kezdett növekedni Csány
László kultusza. Zalaegerszegen

Borbély György gimnáziumi tanár,
lapszerkesztõ állt a kultusz élére
és szorgalmazta a Csány-szobor
felállítását. Ez 1931-ben – már
Borbély halála után – történt meg.
A téma elsõ komolyabb kutatója az
andráshidai Novák Mihály népta-
nító volt, aki bõvebben foglalkozott
a zalai középbirtokos családból
származó, 1848-as politikus és
kormánybiztos életével. 

Az 1970–80-as években aztán
újabb kutatások indultak az akkori
fiatal, helyi történészgárda mun-
kásságának köszönhetõen. 1986-

ban, az elsõ közgyûjteményi napo-
kon Molnár András történész, a Za-
la Megyei Levéltár jelenlegi igazga-

tója tartott egy elõadást a reformko-
ri politika egyik legjelentõsebb sze-
mélyiségének életpályájáról. A ku-
tatások ezt követõen elmélyültek,
sõt kiterjedtek Csány és a kortársak
kapcsolatának vizsgálatára is. An-
nál is inkább, mert bizalmi kapcso-
lat és barátság fûzte Deák Ferenc-
hez és Kossuth Lajoshoz is.

A kötetbemutatón Molnár And-
rás, a kiadvány egyik szerzõjeként
kitért arra, hogy az 1950-es évek-
ben Barta István történész emelte
be a reformkor nagyjai közé a már-
tírsorsra jutott Csányt. Annak elle-
nére, hogy a zalai politikus „csak”
afféle háttérember volt az
1848–49-es idõszakban, hiszen
kormánybiztosi pozíciót töltött be,
nem miniszterit. Ennek ellenére

fontos szerepei és feladatai voltak.
Barta gyakorlatilag Kossuth élet-
mûvének sajtó alá rendezése köz-
ben jutott el Csányhoz, majd meg-
kezdte Kossuth és Csány kapcso-
latára vonatkozó kutatásait is. Fel-
fedezve a két politikus egymásra
nagyon hasonlító agilitását és
munkabírását.

A levéltár igazgatója elmond-
ta: a két évvel ezelõtti konferen-
cia (melynek ötletgazdája dr.
Gyimesi Endre volt) is Csány és
a kortársak (többek között Kos-
suth Lajos, Perczel Mór, Bem Jó-
zsef, Mészáros Lázár és Görgei
Artúr) kapcsolatára fókuszált. A
párhuzamos életrajzokat orszá-
gosan ismert, neves történészek
elevenítették fel, s az õ tanulmá-
nyaik olvashatók a mostani kötet-
ben is.

Béres Katalin történész, mu-
zeológus – aki a könyvben Csány
és Kossuth kapcsolatát elemzi –
rávilágított a két politikus közötti fi-
zikai és mentalitásbéli hasonló-
ságra. Mindketten kiváló szerve-
zõk, szónokok és nagy munkabí-
rású hazafiak voltak. Személyes
kapcsolatuk az 1840-es évek ele-
jén indult; rengeteg levelet is vál-
tottak ez idõ alatt. A bizalomra
épülõ, szoros munkakapcsolat
azonban 1849 nyarán – mikor már
látszódott a szabadságharc végki-
fejlete – megszûnt. Vitájuk azon-
ban korábban is volt, mikor 1843-
ban Deák Ferenc nem fogadta el a
„vérrel megszavazott” követséget,
s Kossuth e heves vitában nem állt
Csány mellé.

A két reformkori politikus közöt-
ti fizikai hasonlóságot pedig mi
sem bizonyítja jobban, minthogy a
zalaegerszegi díszterem pulpitusa
feletti, Csányról készült festményt,
nagyon gyakran amolyan „elfuse-
rált” Kossuth-portrénak nézik a be-
térõk.
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A Keresztuy VMK kávézójában
megrendezett eseményen dr.
Gyimesi Endre, a lapot kiadó Pan-
non Írók Társaságának elnöke
mondott köszöntõt.  A Pannon Tü-
kör idei 5. lapszámát Bubits Tünde
és Szemes Péter fõszerkesztõ-
helyettes ajánlották az érdeklõdõk
figyelmébe. A mûvészeti periodika
új vezetõje a szépirodalmi íráso-
kat, míg helyettese az újságban
megjelent tanulmányokat és a kri-
tikákat értékelte. Nagygéci Kovács
József szerkesztõ pedig a meg-
újult online tartalomról szólt.

A rendezvényen bemutatásra
került Bubits Tünde Cigiszünet cí-
mû, napokban megjelent regénye
is, melyrõl Bene Zoltán szerkesztõ
beszélgetett a szerzõvel.

A folyóirat mostani számának

és a regénynek a borítóját is Né-
meth Miklós képzõmûvész grafikái
díszítik, akinek alkotásaiból egy
mini-kiállítás nyílt a kávézóban.

Az est folyamán köszöntötték

Ferencz Gyõzõ újságírót, a Pan-
non Tükör elsõ olvasószerkesztõ-
jét, 80. születésnapja alkalmából.
A Zalai Hírlap és az Olajmunkás
korábbi munkatársának Tolvaj
Márta alpolgármester adott át ok-
levelet, megköszönve a szakmá-
ban eltöltött sok évtizedes tevé-
kenységét.

FRISS LAPSZÁM ÉS CIGISZÜNET
IRODALOM, TANULMÁNYOK ÉS ÚJ REGÉNY

A kulturális folyóirat legfrissebb lapszámával, illetve legújabb
regényével mutatkozott be Bubits Tünde, a Pannon Tükör nemré-
giben megválasztott fõszerkesztõje.

– pP –

Ilyen és ehhez hasonló – nap-
jainkban nagyon is aktuális kérdé-
sek – kerültek szóba azon az inter-
aktív elõadáson, melyet a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a megyei Europe Direct
Tájékoztató Központ szervezett a
Kamarák Házába. A Kulturális
identitások – interkulturális kapcso-
latok címû program elõadója, sõt
inkább moderátora Puskás-Vajda
Zsuzsa antropológus, a fõvárosban
mûködõ Felsõoktatási Tanácsadás
Egyesület vezetõje volt. A szakem-
ber kutatásai a kulturális tudás át-
adás-átvételére irányulnak. Mivel
azonban karrier coaching-gal is
foglalkozik, a témát egy ideje az
interkulturális coaching felé terelte.
Épp emiatt nem afféle „frontális”
elõadást hallhattak az érdeklõdõk,
hanem körben ülve, interaktív mó-
don zajlott a beszélgetés.

Az antropológus bevezetéskép-
pen néhány amerikai és európai
kutatásra utalva elmondta: meg
kell tanulnunk a kultúrát és magát
a kulturális különbözõségeket látni.
Magyarországon ez még egy új ki-
hívás, és még nem is nagyon va-
gyunk jók ebben a „meglátásban”.
A dolog azonban tanulható. A lé-

nyeg, hogy minél többet találkoz-
zunk olyan emberekkel, akik tõlünk
eltérõ kultúrából érkeznek.

Erre bõven van lehetõségünk,
hiszen a globális piac, a szabad
vándorlás és a mind aktívabb tu-
rizmus révén eltérõ kultúrájú és
vallású emberekkel léphetünk
kapcsolatba. Az iskolákban azon-
ban ritkán tanítják meg azt, hogy
hogyan reagáljunk ezekre a kü-
lönbözõségekre. Annál is inkább,
mert sokszor az egy orszá-
gon/társadalmon belüli különbsé-
gekkel sem tudunk mit kezdeni.
Gyakran nem értjük/félreértjük
egymást. Ebbõl is látszik, hogy a
kultúra amennyire integrál egy-
egy közösséget, ugyanannyira
differenciál is. Elég, ha csak arra
gondolunk, hogy országon belül
is vannak eltérõ építészeti megol-
dások, tájegységekre jellemzõ
ételek, szavak, szokások, vallási
különbözõségek. A tõlünk eltérõ
kultúrákat pedig hajlamosak va-
gyunk kategorizálni, sztereotipi-
zálni; egy-egy nemzetre vonatko-
zóan is. A japánok ilyenek, a fran-
ciák olyanok, az olaszok meg
amolyanok – gondoljuk, pedig ná-
luk is bõven vannak különbségek
a társadalmon belül. Sokszor
amolyan kulturális sokként hat

ránk a különbözõség, vagy éppen
az, ha valamilyen viselkedés
mégsem illik bele a sztereotí-
piánkba.

Az antropológus úgy látja sa-
ját beállítódásunkon, elvárásain-
kon és személyiségünkön is mú-
lik, hogy hogyan reagáljuk le az
efféle helyzeteket. A lényeg,
hogy tudjunk úgy kérdezni, hogy
azt a másik meghallja, megértse,
és ne érezze magát sértve. Ha
pedig úgy érezzük, hogy valami-
lyen viselkedés már túllép a mi
ingerküszöbünkön (kulturális
szokásainkon), azt próbáljuk in-
telligensen, megértõen (és ne le-
kezelõen) a másik tudtára adni.
Mert mindig közös nevezõre le-
het jutni a helyes kommunikáció
segítségével.

(INTER)KULTURÁLIS TALÁLKOZÁSOK
LÁSSUK ÉS ÉRTSÜK MEG A KÜLÖNBÖZÕSÉGEKET

Hol a kulturális identitásunk határa, hol lakik, aki „kulturálisan
más”? Milyen, aki idegen, és mitõl vagyok én idegen mások szá-
mára? Na, és hogy lehet áthidalni a kulturális különbözõségeket,
hogy megértsük egymást?

CSÁNY ÉS A KORTÁRSAK
KÖTET A REFORMKOR POLITIKAI KAPCSOLATAIRÓL

Két évvel ezelõtt rendeztek a városban konferenciát Csány
László születésének 225. évfordulója alkalmából. A tudományos
ülés elõadásainak bõvített anyaga a minap kötet formájában is
napvilágot látott.

Kiss Gábor, Béres Katalin és Molnár András

MAKOVECZRE EMLÉKEZVE
HÉTTORONY FESZTIVÁL ZALAEGERSZEGEN IS

Dr. Gyimesi Endre, Bubits Tünde, Ferencz Gyõzõ és Tolvaj Márta

Puskás-Vajda Zsuzsa

Fekete György

ESEMÉNYEK
November 24-én pénteken

17 órakor a 9. Krosnói Nem-
zetközi Lenszövõ Biennálé
válogatott anyagát bemuta-
tó tárlat nyílik a Városi
Hangverseny- és Kiállítóte-
remben. 

A kiállítást Ewa Mankows-
ka, a Krosnói Kézmûves Mú-
zeum igazgatója nyitja meg. A
tárlatot 2018. január 13-ig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk.

November 25-én 11 órakor
„Diákok a Drog Ellen, a Holna-
pért” – Általános és Közép-
iskolai Combat Diáksport Or-
szágos Bajnokságára kerül sor.

Helyszín: Extrem Fight Club
Küzdõsportcentrum (a volt
József Attila-iskola tornater-
me).



6 Városháza

A központi címregiszterrõl és a címkezelésrõl szóló 345/2014.
(XII. 23.) korm.rendelet (továbbiakban: KCR.) 2. § (1) bekezdése ér-
telmében a Magyarország területén található ingatlanoknak a köz-
ponti címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A cím ré-
sze a közterület jelleg (pl. utca, tér) megnevezés is. A KCR felsorol-
ja, hogy milyen közterület jellegeket lehet használni. Zalaegerszeg
területén a lenti táblázatban felsorolt címek nem feleltek meg az elõ-
írásoknak, ezért azokon változtatni kellett. Változtatás hiányában az
adott területekre nem lehet bejelentkezni, lakcímet módosítani. 

A jelenleg Ebergényi útként használt közterületet (Ebergényi út
47. házszámtól kezdõdõen) Ebergényi utcának kellett átnevezni,
mivel ugyanannak az utcának két külön közterület jelleg megjelölé-
se (út, utca) nem lehet.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 162/2017. (IX.
14.) számú határozatában a következõ közterületek nevének javí-
tását, közterület jelleggel 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-, illetve tartózkodási hellyel, úgy a lak-
címkártyák illetékmentes cseréje miatt szíveskedjenek felkeresni a
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági
Fõosztály Kormányablak Osztályát (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos utca 17–19.).

A fenti közterületeken a lakcímbejelentések egy része nem ház-
számra, hanem helyrajzi számra történt. Javasoljuk, hogy ezekben
az esetekben szíveskedjenek a házszám megállapítását  kérni Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építésható-
sági Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.), ahol írásbe-
li kérelemre hatósági bizonyítvány kerül kiállításra a megállapított
házszámról. A hatósági bizonyítvány alapján a kiállított lakcímkár-
tyán már a házszám fog szerepelni a helyrajzi szám helyett, ezt kö-
vetõen  célszerû a lakcímkártyát illetékmentesen kicserélni.

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

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

KEDVES ÓVODÁS!
Ha többet szeretnél tudni az iskoláról!

Ha játék közben hasznos információkkal gazdagodnál!

TEÁZZ VELÜNK
az ADY VÁR-ban!

A ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

SZERETETTEL VÁRJA A VÁROS ÉS VÁROSKÖRNYÉK ÓVODÁSAIT,
LEENDÕ KISISKOLÁSAIT EGY KÖZÖS TEÁZÁSRA!

Interaktív, játékos programjaink:
• ügyes kezek
• papírcsodák
• táncház
• zenekuckó
• angol-német játéksziget.

TALÁLKOZÁSAINK IDEJE:
2017. december 8. (péntek) 16.00–18.00 óráig
2018. január 12. (péntek) 16.00–18.00 óráig

HELYE: ZALAEGERSZEG, KISFALUDY U. 2.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA

A lakossági fórum témája:
Zalaegerszeg megyei jogú város településképi rendeletének

megalkotása.

ZMJV képviselõ-testületének, csakúgy, mint az összes telepü-
lésnek. a településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény-
nek megfelelõen a település építészeti karakterének minõségi ala-
kulása érdekében településképi rendeletbe kell foglalnia a tele-
pülésképre vonatkozó elõírásokat.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 18.) korm.rendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete alapján a település-
képi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszköz mó-
dosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a partnerségi
egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Zalaegerszeg megyei jogú város településképi rendeletének vé-
leményezésével kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum idõpontja: 2017. november 22. 16.00 óra.

A lakossági fórum helyszíne: Keresztury Dezsõ VMK.
(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)

Zalaegerszeg MJV településképi rendelete megalkotása érde-
kében partnerségi egyeztetése keretében 2017. november 30-ig –
névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály,
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a partnerseg@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.

Bõvebb tájékoztatás www.zalaegerszeg.hu honlap Hirdetmé-
nyek, pályázatok rovatában érhetõ el. További információért, felvi-
lágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 214.
iroda, tel.: 92/502-134).

„A problémák az élet becsomagolt ajándékai – az ajándék a fej-
lõdésben rejlik, amelyen átmegyünk, ha »kicsomagoljuk« a problé-
mát.” (Kurt Tepperwein)

NYÍLT NAP A SZOCIÁLIS KLUBBAN 
SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK A

SZOCIÁLIS KLUB
(PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE)

2017. NOVEMBER 22-ÉN (SZERDÁN)
9.30–16.00 ÓRÁIG TARTANDÓ

NYÍLT NAPJÁRA.
Helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 23.

(Petõfi Sándor Tagiskola mellett)

Programok:
9.30–11.00 – A szociális klub bemutatkozása: tájékoztatás

az intézmény  igénybevételének feltételeirõl, a
szolgáltatások bemutatása, az  intézmény meg-
tekintése

– Napi programokon való részvétel – bekapcsoló-
dás a tornafoglalkozásba, beszélgetés a testi és
lelki egészségrõl, szobabicikli, masszázsfotel ki-
próbálása 

– Internetpercek (internethasználat)
11.30–13.00 – Ebédszünet
13.30–16.00 – Kreatív mûhely: az advent jegyében – kará-

csonyfadíszek készítése 
– Papírfonással készült tárgyak kiállítása

A program ideje alatt munkatársaink készségesen válaszolnak
a felmerülõ kérdésekre!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!
(Hozzátartozókat is!)
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Falco Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK

88-82 (29-16, 16-19, 18-16, 25-31)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Szombathely.

ZTK FMVas–Gyõr SOL TC 8:0 (3726:3286)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC–Soproni VSE 0-0
NB II-es  labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC–SC Sopron 7-2 (3-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE RK–PTE PEAC junior 3:0 (10, 21, 14)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Csepel FC 2-1 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.

Kaposi Transport Csács-SE–Horváth-MÉH Kiskanizsa 5-0 (2-0)
Megyei I o. labdarúgó-mérkõzés. Nemesapáti.

CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777 
www.renaultcsaszar.hu

A masters kategóriában teljesí-
tettünk idén a legjobban, nemcsak
én, hanem dr. Muhoray Árpád és
Danicser Anita is, világversenyek-
rõl tértünk haza éremmel. Az után-
pótlás területén pár versenyzõ
bontogatja szárnyait. Remélem,
kitartanak a súlyemelés mellett, és
jövõre már kézzelfogható ered-
ményt tudnak felmutatni. A régebb
óta emelõ fiatalok közül a Bakos
testvérek, aztán Varga és Ebedli
villantották meg tehetségüket. A
már hagyományosnak számító Al-
pok–Adria Kupa sorozaton is a
masters kategóriában, egyéniben
és csapatban egyaránt érmet sze-
reztünk – értékelte az évet Papp
Péter.

A rövidesen megrendezésre
kerülõ magyar bajnokságon a
klubtól egyedüliként Papp Péter
indul, amely mutatja, hogy az
utánpótlás és a masters kategória
között nagy az ûr. Nem csoda,
hogy felnõttként kevesen vállalják
ezt a kemény felkészülést igénylõ
sportágat a munka mellett. A lét-
számbõvítés sem egyszerû, min-
dig jönnek újak, de bõven akadnak
lemorzsolódók is.

Takács Tamás, a ZTE SK elnö-
ke igyekszik biztosítani a mûkö-
déshez szükséges forintokat.

– Az önkormányzat a legna-
gyobb szponzorunk, nekik kö-
szönhetjük, hogy még talpon va-
gyunk. Az évben úgy osztottuk be
pénzünket, hogy ahová el kellett
jutni versenyzõinknek, eljutottak.
A terembérleti díjat ki tudtuk fizet-
ni, mert ebben változás történt.

Az önkormányzat ezt az összeget
nekünk utalja, mi adjuk tovább a
sportcsarnoknak. Örvendetes,
hogy nemcsak hazai, hanem
nemzetközi szinten is tudtuk fi-
nanszírozni sportolóink verseny-
zését. A saját versenyeinket, a
Göcsej Kupát és a Kiss Róbert-
emlékversenyt is jó színvonalon

sikerült megrendezni. Súlyemelõ
edzõtábort is tartottunk a nyáron.
Takács Mária, a Magyar Súly-
emelõ Szövetség igazgatója kért
fel bennünket a tábor megrende-
zésére, mert tudja, Egerszegen
jók a körülmények. Az országos
szövetségtõl is kapunk támoga-
tást, többek között a Göcsej Kupa
megrendezésére, az edzõter-
münk felújítására. Jövõre min-
denképpen szeretnénk eljutni
azokra a versenyekre, amelyeken

idén is részt vettünk. Saját rende-
zésû versenyeinket szeretnénk
változatlanul jó színvonalon lebo-
nyolítani. 2019-ben nagy feladat
vár ránk, nekünk kell megrendez-
ni az Alpok–Adria mastersbajnok-
ságot.

Vörös Zoltán, a klub tiszteletbe-
li elnöke, az egerszegi súlyemelés
alapítója. Nem tud hátat fordítani
kedvenc sportágának. Gyakran le-
látogat a súlyemelõterembe.

– Elismerem a masters ver-
senyzõink teljesítményét, de az or-

szágos szövetség ezt a kategóriát
nem értékeli a finanszírozás so-
rán. Nagyon fontos lenne, hogy
minél jobb eredményt érjünk el a
felnõttek és az utánpótlás terüle-
tén, a helyi és a központi támoga-
tás megtartása, netán növelése
miatt. A toborzást is nagyobb ener-
giával kellene végezni. Hetvenöt
éves vagyok, egykor részt vettem
az egerszegi súlyemelés létreho-
zásában, nem szeretném megélni
a megszûnését.

SÚLYEMELÉS – EREDMÉNYEK ÉS GONDOK
A ZTE SK-NÁL A MASTERS SPORTOLÓK JÁRTAK AZ ÉLEN

A ZTE súlyemelõ-szakosztálya lehetõségeihez mérten összes-
ségében ismét jó évet zárt. A csapat „mindenese” Papp Péter, aki
több területen is helytáll. Edzi a sportolókat és önmagát, indul a
versenyeken a felnõtteknél és a masters kategóriában.

– Az idei év eddig tökéletesre
sikeredett számunkra – hangoz-
tatta Fehér László, a csapat edzõ-
je. – A legutóbbi, Répcelak elleni
rangadó is segítette önbizalmunk
növekedését, vesztett állából sike-
rült nyernünk, ami mindenképpen
nagy bravúrnak számított. Re-
ménykedem, hogy a hétvégén ha-
zai környezetben sikeresen mutat-
kozunk be a Bajnokok Ligájában.
Nem félünk a találkozótól, arra kell
figyelnünk, hogy sérültünk ne le-
gyen.

– Az osztrák St. Pölten lesz
az ellenfél, feltérképezték õket?

– Ismerjük ellenfelünket, tisztá-
ban vagyunk játékerejükkel. Náluk
két játékos van, aki felveheti a
csapatom tekézõivel a versenyt.
Nem lebecsülve az ellenfelet, ha-
zai pályán a BL elsõ mérkõzésén
biztos gyõzelemre számítok. A
visszavágón már az eredmény
tükrében tudunk taktikázni. 

– Egyértelmûen továbbjutást
vár?

– Természetesen. A csapattól
azt várom, hogy a BL négyes dön-
tõjébe bekerüljön. Ott pedig –
ahogy a világkupán – már bármi
megtörténhet.

– Irányított a sorsolás a BL-
ben?

– Igen. Továbbjutásunk esetén
a román bajnok, vagy az NBC-ku-
pát megnyerõ német csapat lesz
az ellenfelünk.

– Hol rendezik a BL négyes
döntõjét?

– Németországban, Bamberg
városában. 

– Sikerülhet a ZTK FMVas-nak
három trófeát begyûjtenie az
idény során? A világkupa már
megvan, a BL megnyerése és a
bajnoki címvédés összejöhet?

– Ehhez sok mindennek össze
kell jönnie. Nem lehetetlen, de
óriási bravúr lenne. A magyar baj-
noki címre akkor lesz esélyünk, ha
Szegeden sikerül nyernünk. Köny-
nyebb lesz bejutni a BL négyes
döntõjébe, mint a magyar bajnoki
címet megnyerni.

– A Szegedet elkerülik a BL
elõcsatározásai során?

– A négyes döntõben találkoz-
hatunk a Tisza-partiakkal, bár ne-
héz ágon szerepelnek. A címvédõ
német Zerbst biztosan ott lesz a fi-
náléban, mert gyengébb csapatok

ellen lép pályára. Egy biztos, a né-
gyes döntõbe már komoly játék-
erõt képviselõ csapatok kerülnek
be, ide sorolom a ZTK-t is.

A fõszereplõk közül Nemes At-
tila csapatkapitányt (képünkön)
kérdeztük az esélyekrõl:

– Egészséges önbizalommal
várjuk a BL-t – fogalmazott tömö-
ren Nemes Attila. – Idén megnyer-
tük a bajnokságot, a világkupát
elõször. Sikerrel vívtunk meg egy
rangadót a Répcelak ellen. Ismer-
jük az osztrák St. Pöltent, tudjuk,
két nagyon jó játékossal rendel-
keznek. Semmiképpen sem sza-
bad õket lebecsülni. Egy horvát
válogatott és az egyik legjobb
osztrák játékos szerepel náluk.
Hazai pályán nagyon jó átlagot
dobnak. A mi pályánk nehezebb,
remélem, hogy sikerül jelentõs
elõnnyel utaznunk a visszavágóra.
Jobb csapatnak tartom a ZTK-t,
biztos továbbjutást várok ma-
gunktól. 

INDUL A BL-SOROZAT
A NÉGYES DÖNTÕ A ZTK FMVAS CÉLJA

Az idei évben a bajnokságot és a világkupát is megnyerõ ZTK
FMVas férfi tekecsapatára újabb nemzetközi feladat vár, megkez-
dõdnek a Bajnokok Ligája küzdelmei. 

Az elsõdlegesen fizikailag –
meredek hegyek, sok szint – kihí-
vást jelentõ bajnoki hétvége elsõ
napján a klasszikus csapatbajnok-
ságot rendezték. Itt a háromfõs
csapatok három különbözõ pályát
teljesítettek, majd az összetett idõ-
eredményük adta a végered-
ményt.

A zalai csapatok közül a TRIÓ
Egerszeg ZTC szenior nõi csapata
szerepelt a legjobban, amely
nagyszerû futásokkal magabizto-
san lett magyar bajnok. A csapat
tagjai: Sárecz Éva, Uhlir Tímea,
Pap Viktória.

A másnapi pontbegyûjtõ baj-
nokságon a szokatlan nagyszámú
pontok elosztása és azok gyors
begyûjtése adott komoly feladatot
a versenyzõknek. Ezen a verse-
nyen is a TRIÓ Egerszeg ZTC
szenior nõi csapatai szerepeltek a

legjobban, akik közül a Szabó Ág-
nes, McCarthy Bernadett, Porgá-
nyiné Henrich Piroska összetételû
csapat az elsõ, míg a Sárecz Éva,
Uhlir Tímea, Pap Viktória által al-

kotott csapat a harmadik helyen
végzett.

Nagyszerûen szerepelt a ro-
mán válogatottakkal megerõsített
Göcsej KTFE ifjúsági csapata is
(Fülöp Álmos Huba, Szõcs Attila,
Bálint Barna), amely a bajnoki hét-
vége egyetlen zalai utánpótlásér-
mét szerezték meg a harmadik he-
lyezésükkel. 

NÉGY BAJNOKI ÉREM
EGERSZEGI TÁJFUTÓK A CSAPATBAJNOKSÁGOKON

A Vértes-hegység északi lábánál Szárliget térségében rendez-
ték meg a tájékozódási futók idei országos csapatbajnokságát és
a pontbegyûjtõ országos csapatbajnokságot. Zalaegerszeget a
Göcsej KTFE 6, míg a TRIÓ Egerszeg ZTC 8 csapattal képviselte.

A magyar bajnokcsapatok.

A dobogó második fokán Papp Péter.

Peugeot motorkerékpár (50

ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó.

Érdeklõdni: 20/335-2002
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Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c

Nyitvatartás:

H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2017. 11. 30. Kék zsák: 2017. 11. 24.

Üveghulladék gyûjtése: 2018. január 26.

A zöldhulladék szállítása 2017. 04. 1-tõl heti rendszerességgel 11. 30-ig.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
Vitaminok, étrend-kiegészítõk
Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
Illóolajok, kézmûvesszappanok
Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek

Vetõmagok

Növényvédõ szerek

Borászati anyagok

Kerti szerszámok

Üveg- és mûanyagáruk

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

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

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

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


