
Az Egerszegi Advent egy hó-
napon át tartó rendezvényeirõl
és legfontosabb helyszíneirõl
tartott a városházán sajtótájé-
koztatót Balaicz Zoltán polgár-
mester, Tolvaj Márta alpolgár-
mester, Tóthné Prenner Beáta,
a KISOSZ megyei elnöke és
Tompa Gábor fõszervezõ, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje. 

– pet –

Mint ismert, a tavalyi évben telje-
sen megújult a karácsonyi forgatag;
új pavilonok kerültek a Dísz térre, és
a Kossuth utca teljes hosszán vol-
tak különféle „állomáshelyek”. A
szervezõk már akkor ígéretet tettek
arra, hogy évrõl évre bõvítik a kíná-
latot, na és az ünnepi elmélyülést
segítõ hangulati elemeket.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
idén is a Mindszenty tértõl egé-
szen a Dísz térig, sõt a városháza
elõtti térig várják ünnepi fényekkel,
színpadokkal és árusítóhelyekkel
a közönséget. Újdonság lesz,
hogy a karácsonyi fények már a
Berzsenyi és a Kisfaludy utcákat is
bevilágítják majd, ezenkívül a több
épületen is lesz fényfestés.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– pet –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: 2015-ben a kategória fõ-
díját nyerte el a város, s bár idén
is értékelte a zsûri a közterülete-
ken látottakat, egymás utáni évek-
ben nem nyerhet fõdíjat egy tele-
pülés. Ennek ellenére Zalaeger-
szeg idén is elismerésben része-
sült, mégpedig egy újonnan alapí-

tott kategóriában, az Év települé-
se díjban. A polgármester úgy lát-
ja, hogy a zsûri értékelte egyrészt
azt, hogy a tavalyi fõdíj megnyeré-
se után sem lankad a város lelke-
sedése a környezetszépítés te-
rén; idén is számos innovatív és
kreatív megoldás született. Ezen-
kívül Zalaegerszeg több mint két
évtizede vesz részt a versenyen,
s az elmúlt évek munkáját is szá-
mításba vették az ítészek. Az elis-
merésért köszöntet jár nemcsak a

polgármesteri hivatal és a Város-
gazdálkodási Kft. munkatársai-
nak, hanem az itt élõ polgároknak
is, akiknek szintén fontos, hogy vi-
rágos és zöld városban tölthessék
mindennapjaikat.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ hozzátette: a Virágos Magyar-
országért versenyt hazánkban elõ-
ször 1994-ben rendezték meg,
melyhez akkor mindössze 25–30

település csatlakozott. Manapság
már több száz város és falu jelent-
kezik az évrõl évre meghirdetett
versenyre. Zalaegerszegnek nincs
szégyenkeznivalója sem a zöldfelü-
letek állapotát, sem pedig azok tisz-
taságát illetõen.

Az országos mozgalom mintá-
jára néhány éve zajlik egy helyi
verseny is; a Virágos Zalaeger-
szeg program. Tolvaj Márta alpol-
gármester szerint az erre jelentke-
zõ lakóközösségek, intézmények

példát mutatnak mindenkinek, és
másokat is arra ösztönöznek,
hogy figyeljenek oda környeze-
tükre.

Kovács Mihály fõkertész hoz-
zátette: reméli, hogy néhány év
múlva ismét fõdíjasok lehetünk, hi-
szen egy-egy város többször is le-
het kategóriagyõztes, ha nem is
egymást követõ évben. Az idei
virágosítási munkákkal kapcsolat-
ban elmondta: 40 ezer egynyári,
32 ezer kétnyári növényt és 18
ezer hagymásvirágot ültettek el.
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A helyi érték
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KITÜNTETÉS ZALAEGERSZEGNEK
INNOVATÍV, KREATÍV KÖRNYEZETRENDEZÉS

Az Év települése díjat nyerte el Zalaegerszeg a Virágos Ma-
gyarországért környezetszépítõ versenyen. Az idei megmérette-
tés eredményeirõl a városházán számoltak be sajtótájékoztató
keretében.

– liv –

A felajánlásból továbbá besze-
reztek hét széket, hogy kényelme-
sebbé tegyék a szülõk számára a
beteg kisgyermekeik mellett eltöl-
tött idõt a gyermekosztály intenzív
részlegén.

Az ünnepélyes átadáson
Balaicz Zoltán polgármester arról
beszélt, hogy Zalaegerszeg a se-

gítség és az összefogás városa,
amit számos jótékonysági akció
igazol.

Ide tartozik az Alsójánkahegyi
Településrészi Önkormányzat által
második alkalommal megrende-
zett Sör-Virsli és Hagymásbab
Fesztivál, melyen a fõzõcsapatok
bevételüket a gyermekosztálynak
ajánlották fel.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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ZRÍNYI MIKLÓSRA
EMLÉKEZTEK

Halálának 352. évfordulóján
hajtottak fejet és emlékeztek
meg a költõ és hadvezér gróf
Zrínyi Miklósról Zalaegersze-
gen, a polgármesteri hivatal
elõtti lovasszobornál.

Az ünnepség szervezõje a Zala
Megyei Nemzeti Szövetség és a
Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi
Szervezete volt.

A zrínyis diákok mûsorát köve-
tõen a szervezõ egyesületek elnö-
ke, Paál István méltatta a magyar
és nemzetközi történelem jeles
alakját. Sokoldalúan jellemezhetõ,
sokoldalú ember volt, kiemelkedõ,
korát megelõzõ katonai stratéga. 

Mint fogalmazott, 2017-ben
nem emelkedik a közterületen a
parkolás, viszont a Csipke Parko-
lóházban a gazdaságos üzemelte-
tés céljából nõnek a bérleti díjak és
a jegyárak is emelkednek. De még
így is kedvezõbb lesz a parkoló-
házban hagyni a jármûvet. Nem
változnak jövõre a vásári, piaci te-
rülethasználati díjak és a nem la-
káscélú önkormányzati helyiségek
bérleti díjai sem.

A polgármester beszámolt arról
is, hogy 2017. január elsejével a
zalaegerszegi tankerületi köz-
pontnak adják át az általános is-
kolák, gimnáziumok és egy kollé-
gium vagyonkezelését. Ezzel a lé-
péssel már csak a bölcsõdéknek

és óvodáknak lesznek a fenntar-
tói, ezek az intézmények nem ke-
rülnek állami mûködtetésbe. Az
Intézményi Gazdasági Ellátó
Szervezet (IGESZ) jogutódlással
megszûnik, a dolgozók többsége
a tankerülethez kerül. A ZEGESZ
keretei között 12 dolgozó marad,
õk önkormányzati feladatokat lát-
nak el. Balaicz Zoltán hangsúlyoz-
ta, az önkormányzat hozzáállása
nem változik a jövõben sem, hi-
szen az államhoz került intézmé-
nyek itt vannak a városban, és a
tervek szerint 2020-ig a TOP-
program keretében jelentõs for-
rást biztosítanak felújításokra, fej-
lesztésekre.

(Folytatás a 3. oldalon.)

DÖNTÉSEKRÕL
HELYI DÍJAK, ISKOLÁK ÁTADÁSA, MUNKAHELYEK

Fotó: – pP –

A múlt héten megtartott városi közgyûlés döntéseirõl számolt
be az ülést követõen Balaicz Zoltán polgármester. 

ADOMÁNY A GYERMEKOSZTÁLYNAK
ÜZENETÉRTÉKÛ SEGÍTSÉG

Már november 17-re, a koraszülöttek világnapjára megérkezett
az a szoptatófotel, amit a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház az
alsójánkahegyi fesztivál fõzõversenye bevételébõl vásárolt.



– B. K. –

Mindkét nap Turbuly Lilla költõ
elnökölte a zsûrit, amelynek tagjai
a 3–5 osztályos, 6–8. osztályos és
felnõtt korcsoportot bírálta el. Az
elsõ kategóriában több volt a me-
se, a másodikban a vers, a felnõt-
tek pedig megélt élettapasztalataik
alapján szinte profi módon adták
elõ a mûveket. Az utóbbiak elbírá-
lásában részt vett Kiss László, a
Magyar Versmondók Egyesülete
elnöke is, aki részletesen ismertet-
te a zsûrizési szempontokat. Így a
mû megéltsége, az elõadó lelküle-
te, a személyiséghez illõ versvá-
lasztás, a vers minõsége, az elõ-
adás, mint beszéd, mint mûvészi
metakommunikáció, a mû értelme-
zése. Végül a verseny szünetében
megsúgta: kiváló a színvonal, ezt
mindenképpen írjam meg.

– Sok élményt, nyitott lelkeket
vártam ettõl a versenytõl. Fontos,
hogy minden korosztály mondjon
verset, az idõsebb korosztály pe-
dig az élettapasztalatai alapján
szép példákkal szolgál e téren. Or-
szágosan is nagyon jó véleményt
tudok mondani – fogalmazott Kiss
László

S bár elsõ alkalommal családias
hangulatúvá tette a versenyt a fel-
nõtt versenyzõk létszáma, az elõ-
adások minõsége miatt senkiben
nem maradt hiányérzet. Elsõ helye-

zett lett Fülöp Katalin, õt követte
Kiss Réka és Peresztegi Dóra. 

Az általános iskolás korcso-
portban közel 50 versenyzõ vett
részt megyei szintrõl, szintén ma-
gas fokon.

A középiskolásokból álló szer-
vezet éppen ezért internetes alá-
írásgyûjtésbe kezdett, hogy léte-
süljön a magyar állam fenntartásá-
ban, Londonban egy magyar-an-
gol kéttannyelvû, normál tanmene-
tû, nappali tagozatos általános és
középiskola. Mint fogalmazott,
minden magyarnak jogában áll az
anyanyelvén tanulni. A Londonban
élõ családoknak nehézséget okoz
gyermekeik taníttatása, ezt úgyne-
vezett hétvégi iskolákban próbál-
ják megoldani a normális brit isko-
lába járás mellett.     Megemlítette,
hogy Budapesten is van Oroszor-
szág, Ausztria vagy Nagy-Britan-
nia által fenntartott kéttannyelvû
intézmény.

Az ifjúsági szervezet másik két
tagja, Balázs Regina és László
Marcell elmondták: pályázatot hir-
detnek fiatal alkotók számára,
amelynek célja a világot jelenleg
érintõ „Újkori népvándorlás” hu-
manitárius szemszögbõl történõ
bemutatása. A pályázatra bekül-

dött mûveket kiállítás keretében
szeretnék bemutatni az érdeklõ-
dõknek.  A Vándormadarak címû
pályázatra elõnevezés szükséges
december 20-ig, majd másnap egy
workshop-ot tartanak a szervezet
irodájában (Zalaegerszeg, Ady út
29.), ahová várják az alkotókat.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A város fontosnak érzi a

Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány céljainak tá-
mogatását, melynek lelkes segítõi
ismét jelen lesznek az adventi vá-
sárban. 

Dr. Halász Gabriella, a Szent
Rafael Kórház fõigazgatója köszö-
netét fejezte ki az adomány kap-
csán, méltatva a város civil szer-

vezeteinek segítõ ténykedését.
Mint mondta, üzenetértékû az,
hogy az alsójánkahegyi fesztivált
Bud Spencer nevéhez kötötték,
aki filmjeiben mindig hátrányos
helyzetû, kallódó gyermekeket ka-
rolt fel. 

Hangsúlyozta, a gyermekek
gyógyulásában nagy fontossággal
bír a szülõi jelenlét, így az sem
mindegy, hogy az édesanyák a
sokszor valóban aggódásra okot
adó helyzetekben milyen körülmé-
nyek között várakoznak. Ezért már
tavaly felnõttszékeket szereztek
be, kiváltva az apró sámlikat. Az
adományból most hét újabb ké-
nyelmes széket vásároltak, vala-
mint egy speciális szoptatófotelt,
hogy a koraszülött csecsemõk mi-
nél több idõt tölthessenek az anya
közelségében.

Galbavy Zoltán, az alsójánka-
hegyi településrész önkormányza-
ti képviselõje elmondta, Bud Spen-
cer és Terence Hill nemcsak filmjei
miatt élvezték a fesztivál figyelmét,
hanem példás családi életük miatt
is. Az eseményen örömmel vett
részt Újréti László, Terence Hill
magyar hangja. Meglepetéssel
szolgálnak a jövõ évi fesztiválon
is, melyen a pózvai otthonban élõ

sérült gyerekeknek gyûjtenek
majd.

Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály vezetõ fõorvosa a család-
barát szemlélet fontosságát emel-
te ki a gyógyításban, melyben út-
törõ szerepet vállaltak az ország-
ban – és ennek az intenzív osztály
kivételével minden részlegen teret
is adnak. 

A személyes érintettség tekin-
tetében nem is kell messzire men-
nünk. Göcsei-Turi Linda kisfia két-
éves múlott, de élete elsõ hetét a
koraszülött-intenzíven töltötte. Az
egyik fõzõcsapat tagjaként nagyon
örül annak, hogy a bevételbõl a
gyermekosztályt támogatják. 

Az új, kényelmes szoptatófotel-
ben Szummer Gréta pedig öröm-
mel mutatta meg kisfiát, Farkas
Zalánt, aki már jól van. 

ADOMÁNY A GYERMEKOSZTÁLYNAK
ÜZENETÉRTÉKÛ SEGÍTSÉG

(Folytatás az 1. oldalról.)
Míg tavaly csak a TIT-székház

kapott színes grafikákat, most a vá-
rosháza két falára, a szemközti
szalagház tûzfalára, valamint a tuli-
pános szökõkútra is vetítenek majd
december elejétõl. A zenélõ óra is
alkalomhoz illõ lesz, hiszen a „Kis
karácsony, nagy karácsony” dalla-
mát játssza majd minden órában.

A vásári forgatag már novem-
ber 24-én indult, és egészen
szentestéig tart. A KISOSZ-szal
egyeztetve meghosszabbított nyit-
vatartással készülnek a kereske-
dõk: hétköznapokon reggel 9-tõl
este 7-ig, hétvégén pedig este 8
óráig lesznek nyitva.  Az egy hó-
nap alatt számos program (41 fel-
lépõ) is várja az érdeklõdõket két

helyszínen is; nemcsak a Dísz té-
ren lesz ugyanis színpad, hanem a
Mindszenty téren is.

Ez utóbbi helyszínen több civil
szervezet jóvoltából jótékonysági
akciókra is sor kerül, melyrõl dr.
Marx Gyuláné, a Szent Márton
Légió képviselõje számolt be. Mint
fogalmazott: egy Karitász-pavilont
mûködtetnek a téren, melybe he-
tente más-más civil szerevet költö-
zik. A programok mellett vásárral
és adománygyûjtési akciókkal is
várják a közönséget.

Az idei adventre a Városmarke-
ting Iroda jóvoltából készült egy
hangulatos reklámfilm, ezenkívül
adventi bögréket is lehet vásárolni.
Ezek bevétele szintén jótékony célt
szolgál (a Korán Érkeztem Egye-

sület javára gyûjtenek). További
újítás, hogy a vásárlók szavazhat-
nak a vásári forgatag „Legjobb for-
ralt borára”, az Egerszegi advent
Facebook-oldalára pedig szelfiket
és hangulatképeket várnak, me-
lyek közül a legjobbakat díjazzák.

A szervezõk remélik, hogy a dí-
szes belváros és a színes progra-
mok lelki feltöltõdést adnak min-
den zalaegerszeginek a közelgõ
ünnepekhez.

A sajtótájékoztatóval egy idõ-
ben ünnepi díszbe öltözött a város
karácsonyfája is. Az ezüstfenyõ
ezúttal az Egerszeghegyi útról ér-
kezett, Juhász Tibor felajánlása-
ként. A fát az Ûrhajós Úti Óvoda
pedagógusai és óvodásai díszítet-
ték fel.
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ELNÉZÉST
Ezúton kérek elnézést

minden kedves érdeklõdõ-
tõl, aki november 22-én 9
órára ellátogatott a József
Attila Tagkönyvtárba a meg-
hirdetett író-olvasó találko-
zóra, mely váratlan betegsé-
gem miatt elmaradt. A tervek
szerint jövõre pótoljuk a kö-
zönségtalálkozót. Elõre is
köszönöm a megtisztelõ je-
lenlétet:

Szép Györgyi meseíró.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A CÉLJUK
LONDONI MAGYAR ISKOLÁÉRT INTERNETES PETÍCIÓ

Ma Londonban közel 100 ezer magyar állampolgár dolgozik, a
külföldön élõ magyarok száma eléri a félmilliót. Ha az õ gyerme-
keikben nem alakul ki a magyar identitás, akkor ezt a generációt
végleg elveszítjük – fogalmazott sajtótájékoztatóján Horváth Fábi-
án, a Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom zalaegerszegi alelnöke.

Szummer Gréta kisfiával, mellettük Kelemen Tamásné ápolónõ.

MEGSZÛNT
A JOBBIK FRAKCIÓJA

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén Pete Róbert, a Jobbik volt
helyi elnöke, önkormányzati képvi-
selõ bejelentette, hogy õ és képvi-
selõtársa, Pintérné Kálmán Ma-
rianna kiléptek a pártból.

Ezzel megszûnt a frakciójuk. A
két képviselõ a következõ önkor-
mányzati választásokig független-
ként dolgoznak a testületben.  

TARKA LEPKE, KIS MESE
GYEREKEKNEK ÉS FELNÕTTEKNEK IS
Immár húszéves hagyomány az Apáczai Mûvelõdési Központ-

ban a „Tarka lepke, kis mese” elnevezésû vers- és mesemondó
verseny. Az idén pályázati támogatásnak 1köszönhetõen a prog-
ram kétnapossá vált, és az általános iskolás korosztály mellett a
középiskolások és a felnõttek is megmutathatták elõadói képes-
ségüket.

– AL –

Minderrõl Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, a jármûipari
tesztpálya fejlesztésével megbí-
zott miniszteri biztos beszélt a Rá-

kóczi utcát érintõ közelmúltbeli be-
ruházások kapcsán. Az átalakítás
ezzel nem ért véget, mert a közel-
jövõben alkalmassá teszik auto-
nóm valamint elektromos jármû-
vek közlekedésére.

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat, a

Zalavíz Zrt. és az önkormányzati
társulás beruházásaiban szenny-
víz- és csapadékcsatorna-, vala-
mint ivóvízvezeték-rekonstrukciót
hajtottak végre. A fejlesztés érintet-
te az elektromos hálózatot is, mely-

nek költsége együttesen 200 millió
forintot tett ki. A közmûépítéseket
követõ útburkolat-helyreállítást a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. végez-
te 150 millió forintból, így összesen
350 millió forintot fordítottak a Rá-
kóczi utca megújítására. A folyta-
tásban 15 kilométernyi kerékpár-

utat építenek meg a Rákóczi és a
Hock János utcákban 2019 végére.
Több mint egymilliárdos költségét a
TOP-programból biztosítják. Re-
ményeik szerint megújul az elsõ vi-
lágháborús emlékmû is. 

A helyszíni sajtótájékoztatón
Mórocz József, a Magyar Közút
megyei igazgatója ismertette a
beruházást, majd Böjte Sándor
Zsolt, a városrész önkormányzati
képviselõje, valamint Bali Zoltán,
az önkormányzati társulás elnöke
méltatta a 350 millió forintos beru-
házás és az elkövetkezõ fejlesz-
tések jelentõségét.

Bár maga a program összessé-
gében gyenge lábakon áll – fogal-
mazott közgyûlés utáni sajtótájé-
koztatóján dr. Paksy Zoltán, az
LMP önkormányzati képviselõje. A
politikus szerint kicsit furcsa, hogy
2015-ben Orbán Viktor még kor-
mányzati forrásokról beszélt a
program kapcsán, mára viszont vi-
lágossá vált, hogy ezeket uniós
(TOP) forrásokból kívánják fedez-
ni. Már ahol. Zalaegerszeg sze-
rencsés helyzetben van, mert úgy
néz ki, hogy megvan a finanszíro-
zási háttere a Mindszenty-
központnak és az Alsóerdõ fej-
lesztésének, ám sok más város-
ban már visszaléptek az eredeti
fejlesztési tervektõl.

A képviselõ utalt egy másik fo-
lyamatban lévõ beruházásra is.

Úgy látja: a Zalaegerszegre terve-
zett tesztpálya komoly gazdasági
lehetõségeket rejt a város számá-
ra. Reméli, hogy az erre fordított
több tíz milliárd forint nem lesz ki-
dobott pénz, és elkerüli a fejlesz-
tést a korrupció.

Paksy Zoltán a megyei tankerü-
letek átalakításával, és a KLIK is-
mételt átszervezésével kapcsolat-
ban leszögezte: az LMP továbbra
sem ért egyet az oktatási intézmé-
nyek államosításával. Azon a véle-
ményen vannak, hogy amelyik vá-
ros fenn tudja tartani az intézmény-
rendszert, kapja vissza az iskoláit.
Az pedig már komikus, hogy szinte
évente alakítják át a gazdasági el-
látó szervezetet. Így a legutóbbi
közgyûlésen a képviselõ nemmel
szavazott az újabb átalakításra.

NEM A KLIK ÁTALAKÍTÁSÁRA
AZ LMP NEM ÉRT EGYET AZ ÚJABB ÁTSZERVEZÉSSEL

Örülünk, hogy a Modern Városok program Zalaegerszegre vo-
natkozó fejlesztéseihez immár rendelkezésre állnak a források,
hiszen megjelent az errõl szóló kormányrendelet.

Zalaegerszeg egyik legrégebbi útja a Rákóczi Ferenc utca, me-
lyet hívtak Olai, Hosszú majd Öreg útnak. 1849-ben Körmendi út-
ra keresztelték, mai nevét 1903-ban kapta meg. A hetvenes évek-
ben még macskaköves utcában hamarosan önvezetõ autók is
közlekednek.

MEGÚJULT A RÁKÓCZI UTCA

Magyarország úgy döntött,
megkérdezi az emberek vélemé-
nyét a betelepítési kvótáról. A me-
gye 1-es számú választókerüle-
tében 78 ezer választásra jogosult
állampolgár él, közülük 28 ezren
mondtak nemet az aláírásgyûjtés
során.

Hasonlóan jó eredmény szüle-
tett a választókerületben a nép-
szavazás során. A 78 ezer válasz-
tópolgárból több mint 39 ezren
voksoltak, (ez 51 százalék), 98
százalékuk nemmel. Zala megyé-
ben 76 településbõl 19 volt olyan,
ahol mindenki a betelepítési kvóta
ellen voksolt. Ugyanezt tette or-

szágosan 3,3 millió magyar vá-
lasztópolgár.

Vigh László elmondta: az ered-
mény ismeretében alkotmánymó-
dosítást kezdeményeztek, de nem
sikerült, mivel a Fidesz-KDNP frak-
ción kívül egyetlen párt sem támo-
gatta a kezdeményezést.  Így ma-
gára hagyták a miniszterelnököt.

A MIGRÁCIÓRÓL
VIGH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Továbbra is rendkívül nagy migrációs nyomás nehezedik Magyar-
országra és Európára. Ezt a magyar kormány igyekezett megoldani,
ezért több intézkedést is bevezetett – fogalmazott sajtótájékoztató-
ján Vigh László országgyûlési képviselõ. Hozzátette: az intézkedé-
sek közül volt olyan, amely az unió nemtetszését váltotta ki.

2003-as Skoda Fashion
135.000 km-rel,

jó állapotban eladó.
Érdeklõdni: 30/959-5181



– b. k. –

Míg a gépszemle folyt, az érin-
tett szakemberek a fent nevezett
cégektõl, az önkormányzat mûsza-
ki osztályáról, a Magyar Közút Zrt.-
tõl a zalaegerszegi rendõrkapi-
tányságról, a katasztrófavédelem-
tõl, tárgyalóasztal mellett beszélték
át a legfontosabb információkat.
Kotsy Gyula, a Zala-Depo Kft. mû-
szaki vezetõje elmondta, augusz-
tus óta tart a felkészülés a téli fel-
adatokra. 14 jármû áll rendelke-
zésre a síkosságmentesítéshez és
18 a hóeltakarításhoz, meghatáro-
zott vonulási útvonallal. Ezek mû-
szaki állapota megfelelõ, de szere-
lõmûhelyükben az esetleges hibák
gyorsan javíthatók, Egy-egy jármû-
höz 3 kolléga van beosztva, így
biztosítva a 24 órás feladatellátást.
A sofõrök speciális végzettséggel
rendelkeznek, melyek lehetõvé te-
szik az útkarbantartó gépek veze-
tését. Az idén 4 új kolléga is dolgo-
zik a gépeken, akik terepbejárás
során gyakorolnak az esetleges
éles helyzetekre. Kotsy Gyula még
elmondta, a tavalyi feladatellátás
megfelelõ volt. Változás ehhez ké-
pest az elkerülõút megépítése,
mely növeli a felügyeletük alá tar-
tozó több mint 400 kilométeres út-

szakaszt. Speciális feladat még a
zártkerti utak biztosítása. Ezen 192
kilométerrel Zalaegerszeg orszá-
gosan is egyedülálló helyzetben
van. 

Az utak biztosítása három
ütemben zajlik. Elsõként a tömeg-

közlekedési útvonalak, majd az
emelkedõk, csomópontok, végül a
fehéren hagyott, de járható kategó-
ria (bár elhangzott, a lakosság igé-

nye itt is a fekete útvonal).  A szak-
emberek kemény télre számíta-
nak. A teljes ügyeleti idõ április
20-ig tart.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2016. november 29.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI

TOURINFORM-IRODA MAGASABB VEZETÕI

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• büntetlen elõélet
• cselekvõképesség
• felsõfokú szakirányú végzettség
• Tourinform-irodai szakmai tapasztalat
• vezetõi gyakorlat
• angol/német középfokú nyelvismeret

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között megha-

tározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített má-
solatát,

– az elõírt szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a

pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálása során
zárt ülés tartását nem kéri.  

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Irodavezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a
szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és
ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkál-
tatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gaz-
dálkodás a megállapított  költségvetési elõirányzatokkal). A
névhasználati kézikönyvben meghatározott feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. december 30.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. február 15.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2017. február 16., a
magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2021. decem-
ber 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv., rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármeste-
réhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell egy eredeti pél-
dányban ÉS elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre  benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöl-
tendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bi-
zottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszá-
mon kérhetõ.

A pályázatot mik-
ro- és kisvállalko-
zások, közép- és
nagyvállalkozások,
illetve a közszféra
szervezetei számá-
ra írták ki. Az érté-
kelésnél figyelembe
vették azt is, hogy a
felelõsen gondolko-
dó vállalatoknál a
képzés és a szak-
képzés is kiemelt fó-
kuszban van, ezzel
hozzájárul a munka-
vállaló tudásának
növeléséhez és ah-
hoz, hogy a vállalat-
nál karrierút álljon
elõtte.

A Zalavíz Zrt. pá-
lyázatában azt értékelték, hogy
már az óvodáskortól részt vesz-
nek a gyermekek szemléletfor-

málásában, víz világnapi rendez-
vények és üzemlátogatások
szervezésével, valamint a közép-

és felsõfokú tanulmányokat foly-
tató fiatalok szakmai gyakorlatát
és képzését tesszük lehetõvé.

A Társaság nagy hangsúlyt
fektet munkatársainak képzésé-

re, munka- és egészségvédel-
mére, a munkahelyi légkör fej-
lesztésére. A munkatársi stabili-
tás jelenti a biztosítékot arra,
hogy a jövõben is a Társaságra
háruló feladatokat sikeresen
megvalósítsák.

Az  elismerést a mikro- és kis-
vállalkozások kategóriában a
ForArea Gazdaságfejlesztõ Kft.,
közép- és nagyvállalkozások ka-
tegóriában az E.ON Hungária
Zrt., a közszféra szervezetei kö-
zül pedig a Heves Megyei Kor-
mányhivatal nyerte el pályázatá-
val. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) szakképzési
különdíjat ajánlott fel, amelynek
a nyertese a Nestlé Hungária
Kft. lett.

Az

ADY VÁR
A ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS

ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA SZERETETTEL VÁRJA

OVIS SZOMBAT DÉLELÕTTJEIRE
A VÁROS ÉS VÁROSKÖRNYÉK KISGYERMEKEIT.

PROGRAMOK: • ügyes kezek
• papírcsodák
• mesevilág
• sport-játék
• zenekuckó
• hangszerország

TALÁLKOZÁSAINK IDEJE 9–11 ÓRÁIG AZ ALÁBBI NAPOKON:
2016. DECEMBER 10. ÉS 2017. JANUÁR 14.
HELYE: ZALAEGERSZEG, KISFALUDY UTCA 2.

Most még üres a mi várunk,
szombatonként TÉGED várunk!

DÖNTÉSEKRÕL
(Folytatás az 1. oldalról.)

Számításaik szerint a város
évente mintegy 90 millió forint
szolidaritási hozzájárulást fizet
majd az államnak a közoktatási
intézmények átadásával össze-
függésben.

A lakásalapból 74 millió forint
kerül jövõre felhasználásra, eb-
bõl 30 darab bérlakás teljes
vagy részleges felújítása törté-
nik meg, mintegy 37 millió forint-
ból. Városrehabilitációra 22 mil-
lió forintot szánnak, az elsõ la-
káshoz jutók támogatására 10
milliót, míg a családok otthonte-
remtési támogatása 5 millió fo-
rint lesz.

Két iparterület értékesítésével
két újabb munkahelyteremtõ be-
ruházás létesül Zalaegerszegen.
A Pödör Kft. 300 millió forintos
beruházása 60 munkahelyet te-
remt. A Terra Net Kft. (déli ipari
park) pedig 280 millió forintos
beruházást valósít meg.  Döntés
született a Városi Sportcsarnok
névváltoztatásáról. 2017-tõl tíz
évig, névhasználati díj fizetése
mellett a létesítményt Zalakerá-
mia Városi Sport- és Rendez-
vénycsarnoknak hívják.

Zárt ülésen született döntés a
„Zalaegerszegért” díj odaítélé-
sérõl. Az elismerést a követke-
zõk kapják: Frimmel Gyula grafi-
kusmûvész, Harmatos László,
az andráshidai civil élet szerve-
zõje, Nagy Ferenc, a Hevesi
Sándor Színház közönségszer-
vezõje, dr. Máhr Károly belgyó-
gyász, onkológus, Piotr Przy-
toczki, Krosno polgármestere,
Sándorné dr. habil.Kriszt Éva
rektor, Schreiner Jenõ népze-
nész, Vajda László tanár, dr.
Zajzon Géza mérnök valamint a
Zalaegerszegi Városi Vegyes-
kar.

– b. k. –

– Egy éve gondolkodunk az ad-
venti ünnepek újraélesztésében.
Tavaly kicsit késõn jutott ez
eszünkbe, azóta tervezzük, hogy
az idéntõl a belváros mellett a
Landorhegyen is legyen adventi
program – mondta Makovecz Ta-
más településrészi képviselõ,
Flaisz Gergõvel, a Keresztury VMK
igazgatójával közösen tartott sajtó-
tájékoztatón. – A ’90-es évekig volt
karácsonyfa-állítás a VMK elõtt,

majd abbamaradt a hagyomány. A
tradíciót szeretnénk visszahozni.
Már meg is van az idei közös fa, 5
méter magas, mely a landorhegyi
iskolások és óvodások díszeivel
lesz teljes. Adventnek megfelelõen
minden vasárnap gyertyagyújtás-
sal kezdõdnek a programok a
VMK-ban. Öröm volt tapasztalni,
hogy a helyi intézmények felkere-
sése nem volt haszontalan, min-
denki készül a közös ünnepre, vár-
hatóan sokan jelen is lesznek, ge-
nerációk találkozója is lesz a ren-

dezvénysorozat – mondta Mako-
vecz Tamás.

Flaisz Gergõ még hozzátette,
15 órára tervezik a gyertyagyújtá-
sokat, de ebben rugalmasan alkal-
mazkodnak a vendégek érkezésé-
hez, ugyanis azt szeretnék, ha mi-
nél többen részesei lennének az
ünnepi pillanatoknak. Azt is hang-
súlyozta: minden program, bele-
értve a kézmûves-foglalkozásokat
is, ingyenes lesz, alapanyagot
sem kell hozni az alkotásokhoz.

A landorhegyi identitást erõsítõ,
bõséges és minden korosztály
számára izgalmas programokat az
oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság 250 ezer, a telepü-
lésrészi önkormányzat 200 ezer
forinttal támogatta.

Néhány év szünet után újraéled a Landorhegyi advent ünnep-
ségsorozat az önkormányzat, a helyi településrészi önkormány-
zat és a Keresztury VMK támogatásával, az itt élõ lakosság aktív
részvételével. November 27-tõl december 17-ig tartanak a temati-
kus programok.

LANDORHEGYI ADVENT

TELJES ÜGYELETBEN
A JÓ ÚTVISZONYOKÉRT

Gépszemlével zárult a Zala-Depo Kft. és a Városgazdálkodási
Kft. augusztus óta tartó felkészülési idõszaka, mellyel a téli útvi-
szonyok javítását célozzák meg. November 21-tõl indul a teljes
ügyeleti idõ, de már ezt megelõzõen is akadt feladatuk, hiszen
hirtelen jött egy kis ízelítõ a havazásból.

ÉV FELELÕS FOGLALKOZTATÓJA DÍJAT

KAPOTT A ZALAVÍZ
Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett át a Zalavíz Zrt. október

24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pá-
lyázat célja a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a
jó gyakorlatok bemutatása és elismerése.



4 Városháza

ELADÓ INGATLAN
– BOTFY LAJOS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesí-
teni az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Botfy u. 20.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2016. december 12. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megte-
kintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zala-
egerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes
honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Botfy L. u. 20.,
3351 hrsz.

kivett beépítetlen
terület

telek: 496 m2 9.800.000 Ft 980.000 Ft

HELYI TERMELÕI

ÉS KÉZMÛVESPIAC

ZALAEGERSZEGEN

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

HELYI
TERMELÕI PIAC 
2016. DECEMBER 8.

(CSÜTÖRTÖK)
14.00–18.00

ZALAEGERSZEG,
PIAC TÉR

– bemutatókkal
– kóstoltatással

Ha szeretne helyi õsterme-
lõktõl, kistermelõktõl saját
gazdaságból származó alap-
anyagokból elõállított MINÕ-
SÉGI, egészséges, feldolgo-
zott élelmiszeripari terméke-
ket, valamint helyi, népi jelle-
gû kézmûvestermékeket vá-
sárolni, akkor várjuk a Zala-
egerszegi Helyi Termelõi Pia-
con!!! 

– Szörpök, lekvárok, sava-
nyúságok, pestok, mézek,
egyéb méhészeti készítmé-
nyek, növényi olajok, tökmag-
olaj, tejtermékek, sajtok, kecs-
kesajtok, joghurtok, túrók, füs-
tölt húsáru, aszalt gyümöl-
csök, gyógynövények, fûszer-
növények, tojás... 

2016. DECEMBER 1. 17 ÓRA Becses tárgyaim – Molnár Ferenc óra- és rádiógyûjteményeinek
kiállításmegnyitója. A kiállítás 2017. január 12-ig látogatható
(Keresztury VMK Gönczi Galériája)

2016. DECEMBER 1. 19 ÓRA „Jöjj kedvesem...” Tolcsvay László-koncert
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. DECEMBER 1. 20 ÓRA Punnany Massif Akusztik Turné 2016 (Art Mozi)
2016. DECEMBER 2. 18 ÓRA Csiszár-Kalmár Annamária mandalakiállításának megnyitója

(Apáczai Mûvelõdési Központ)
2016. DECEMBER 2. 19 ÓRA Dumaszínház, Négybetûs szavak – Aranyosi Péter önálló estje

(Art Mozi)
2016. DECEMBER 2. 20 ÓRA Svejk vagyok – zenés színház (PopUp Cafe)
2016. DECEMBER 3. 8.30-TÓL Mikulás-túra a Csácsi-hegyen
2016. DECEMBER 3. 9 ÓRA LANDORHEGYI ADVENT – MESENAP – Minden, ami mese

(mesemondó verseny, kézmûves-foglalkozás, játszóház, inter-
aktív elõadás)
(Keresztury Dezsõ VMK, József Attila Városi Tagkönyvtár)

2016. DECEMBER 3. 10 ÓRA Itt kopog, ott kopog, megérkezett Télapóka
(Apáczai Csere János Tagkönyvtár)

2016. DECEMBER 3. 10 ÓRA 12. Mikulás-futás Zalaegerszeg
(Gébárti-tó Termálfalu és Szabadidõközpont)

2016. DECEMBER 3. 17.30 ÓRA Csillagösvényen – adventi koncert
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. DECEMBER 3–4. Országos dzsúdó csapatverseny (Városi Sportcsarnok)
2016. DECEMBER 4.14–18 ÓRA Adventi Nyitott Mûhelygalériák Napja (Kézmûvesek Háza)
2016. DECEMBER 7. Pszicho-est – vendég: dr. Zacher Gábor toxikológus

(PopUp Cafe)
2016. DECEMBER 8. Helyi Termelõi és Kézmûvespiac (Zalaegerszeg, Piac tér)
2016. DECEMBER 8. 19 ÓRA Illuminations – Rákász Gergely orgonamûvész adventi hang-

versenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. DECEMBER 8–11. Csarnok Kupa (Városi Sportcsarnok)
2016. DECEMBER 9. 19 ÓRA Tankcsapda-koncert Zalaegerszegen – Rohadék Rock-

csempész Turné 2016 (Keresztury Dezsõ VMK)
2016. DECEMBER 10. 9 ÓRÁTÓL Városi disznóvágás (Zalaegerszeg, Piac tér)
2016. DECEMBER 10. 16 ÓRA LANDORHEGYI ADVENT – ADVENTI TÁNCHÁZ

– „Gyere hozzám guzsalyasba" (Keresztury Dezsõ VMK)
2016. DECEMBER 10. Szeretetfa – Jótékonysági nap a rászoruló családokért

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2016. DECEMBER 14. 18 ÓRA Nyitott Akadémia... a lélek dolgai – dr. Kádár Annamária

elõadása (Art Mozi)
2016. DECEMBER 16. 17 ÓRA Karácsonyi koncert (Csácsbozsoki Mûvelõdési Központ)
2016. DECEMBER 17. 14–18 ÓRA LANDORHEGYI ADVENT – „KISKARÁCSONY” – karácsonyi

mûsor (Keresztury Dezsõ VMK)
2016. DECEMBER 17. 14–17 ÓRA Karácsonyváró játszóház (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2016. DECEMBER 17. 20 ÓRA Csík zenekar koncertje (Városi Sportcsarnok)
2016. DECEMBER 17–18. Karácsonyi Kézmûvesvásár (Art Mozi)
2016. DECEMBER 18. 14–18 ÓRA Karácsonyi Nyitott Mûhelygalériák Napja (Kézmûvesek Háza)
2016. DECEMBER 18. 14.30 Mindenki Karácsonya a Betlehemnél a Szent István-szobornál

Csácsbozsokon
2016. DECEMBER 19. 14 ÓRA Karácsonyváró kézmûvesforgatag

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Központ)
2016. DECEMBER 20-IG Foltvarró Klub adventi kiállítása (csácsbozsoki Izsák-iskola

Dús László Galériája)
2016. DECEMBER 23. 17 ÓRA Karácsonyi ünnep („Mindenki karácsonyfája”, Andráshida)
2016. DECEMBER 27. Kiscsillag-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
2016. DECEMBER 29. 18 ÓRA A Padlás címû musical (Art Mozi)
2016. DECEMBER 30. Ripoff Raskolnikov&Nagy Szabolcs (PopUp Café)
2016. DECEMBER 31. 10 ÓRA Szilveszteri túra a Csácsi-hegyen
2016. DECEMBER 31. Zalaegerszegi szilveszter (Dísz tér)
2017. JANUÁR 1. Újévi köszöntõ és tûzijáték (Dísz tér)
2017. JANUÁR 7-IG Csiszár-Kalmár Annamária mandalakiállítása

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2017. JANUÁR 7-IG Szász Endre képzõmûvész kiállítása

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. FEBRUÁR 25-IG Marokba szõtt mesék – Néprajzi kiállítás a Göcseji Múzeumban

SENIOR AKADÉMIA 2016–2017

PROGRAM • 2016. DECEMBER 1.
14.00–14.10 Ünnepélyes félévzáró 

Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Tolvaj Márta – Zalaegerszeg megyei jogú város
alpolgármestere
Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács
elnöke

14.10–14.25 Dr. Szili-Fodor Dóra: A Zalaegerszegi Helyi
Termelõi és Kézmûvespiac bemutatása

14.25–14.40 Flaisz Gergõ: Keresztury Dezsõ VMK Termelõi
piacának bemutatása

14.40–15.40 Meglepetésvendég
15.30– Karácsonyi vásár (Helyi termelõk és kézmûvesek)

– Nagyelõadó elõterében és emeleten
Kónya Zsuzsa mandalakiállítása,
Társas-Élet-Játék
– Nagyelõadó elõterében

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

A 2016 ADVENTI PROGRAMJAIRA.

DECEMBER 2. – PÉNTEK

16.30 – Mikulás-ünnepség és a II. adventi gyertya
meggyújtása
A Mikulás nagy szeretettel vár minden gyermeket a telepü-
lésrészrõl és a városból egyaránt, az Izsák Imre Általános Is-
kola tornacsarnokában. A zenés mûsort követõen a Mikulás
ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek.
A nem izsákos gyermekek szüleitõl kérjük, hogy személyesen
jelentkezzenek az intézmény titkárságán, november 30-ig!
Érdeklõdni Szõke Mariannánál lehet a 92/511-927/14-es te-
lefonszámon.

DECEMBER 3. – SZOMBAT

8.30 – Mikulás-túra
10–15 km-es kirándulás gyerekeknek és családoknak a
Csácsi-hegyen. Útközben játékos feladatok. Rossz idõ ese-
tén a program elmaradhat!

IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA - ZALAEGERSZEG, SZIVÁRVÁNY TÉR 1–3.,
TEL.: (92) 511-926 • HTTP://WWW.IZSAKIMREALTALANOSISKOLA.HU

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ • KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT

TEL.: 30/408-9824 • HTTP://WWW.KERESZTURYVMK.HU
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Az ötletgazda a nagykanizsai
Thúry György Múzeum volt, az
anyagot aztán a marcali kollégák
gazdagították, míg végül a zala-

egerszegi intézmény is hozzátette
a magáét – mondta Kaján Imre
igazgató a tárlatnyitón. Hogy mi is
a kapcsolat pontosan a paraszti vi-
lág tárgyai és a mesék között?

Régen nemcsak a gyerekeket
szórakoztatták csodás történetek-

kel, hanem a felnõttek is egymást.
A közösen végzett munkánál – le-
gyen szó aratásról, kukoricahánto-
lásról, fonásról vagy épp tollfosz-
tásról – természetes volt a törté-
netmesélés, éneklés. A kéz ugyan
nem pihent tétlenül, a fantázia
azonban szárnyalhatott; titokzatos
lények, királyfik, vitézek és más
hõsök elevenedtek meg a munka
során. A mesékben persze ott volt
az a közeg is, melyben eleink él-
tek, vagyis a paraszti világ a maga
jellegzetes tárgyaival. Amit mi már
népmûvészeti értékként kezelünk. 

Erre a kettõsségre irányítja rá a
figyelmet a tárlat: a csodás törté-
netek hallgatása, olvasása közben
miképp bontakozik ki elõttünk a
korabeli falusi társadalom képe.
Legyen szó emberi viszonyokról,
szokásokról, ünnepekrõl vagy épp
használati tárgyakról. Melyeknek
sokszor manapság már a nevét

sem tudjuk. Mese és tudomány te-
hát egyszerre van jelen.

A Marokba szõtt mesék egyik
legfõbb célja az, hogy múzeumpe-
dagógiai foglalkozások keretében
avassa be a gyerekeket nemcsak
a csodák, hanem elõdeink világá-

ba. Egy-egy mese meghallgatása,
megnézése után (melyet rajzfil-
mek és diafilmek is segítenek) az
enteriõrökben megtalálhatják
azoknak a foglalkozásoknak, tevé-
kenységeknek a tárgyait, amik a
történetekben is szerepelnek.

És ha már mese: Marx Mária
etnográfus egy saját maga által írt
történettel nyitotta meg a kiállítást.
Gyorsan kiderült, hogy a mese fõ-
szereplõje – egy kislány – valójá-
ban nem más, mint a Göcseji Mú-
zeum új néprajzosa, Szabó Tí-
mea, akinek ez volt az elsõ kiállí-
tásrendezése. A megnyitón H.
Horváth Gyula egy további, immár
klasszikus történettel idézte meg a
régi korok hangulatát.

Az intézmény szeretné, hogy a
tárlat – mely február 25-ig látogat-
ható – része legyen az adventi
programoknak, és a karácsonyvá-
rás forgatagában minél többen be-
térjenek a múzeumba is.

Helyi vonatkozású írások
mellett szegedi összeállítással
is jelentkezik a Pannon Tükör
legfrissebb száma. A kulturális
folyóirat nem titkolt szándéka,
hogy hidat építsen régiók és or-
szágrészek között, ezért széles
körbõl merítik a szerzõi gárdát.
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Az õszi lapszám bemutatóján
Kaj Ádám fõszerkesztõ elmondta:
azon dolgoznak, hogy országos
szinten is ismert és elismert le-
gyen a lap, ezért nyitnak más me-
gyék szerzõi felé. A szegedi ösz-
szeállítással is az volt a cél, hogy

a zalai olvasók találkozhassanak a
szegedi kortárs alkotók munkáival,
illetve, hogy a csongrádi megye-
székhelyen bemutatkozhasson a
folyóirat.

A szegedi blokkot Bene Zoltán
író, a lap próza rovatának vezetõ-
je ismertette. Mint fogalmazott: a
regionális irodalom egyre jobban
felértékelõdik, hiszen nincs olyan

irodalom, ami csak „lebeg” és nem
köthetõ helyhez. Gyökeredznie
kell valahonnan. Ugyanakkor, ha
ebben hiszünk, akkor teljesen
mindegy, hogy az ország mely
pontján élünk, dolgozunk.

A folyóiratban megjelent továb-
bi szépirodalmi írásokról, valamint
az esszékrõl és kritikákról Szemes
Péter fõmunkatárs szólt. Elhang-
zott: a mostani számban többek
között megemlékeznek a nemrégi-
ben elhunyt Oláh János költõ, pró-
zaíróról, valamit Utassy József
költõrõl is. Sõt, a szerkesztõség
alapított egy Utassy-díjat is, amit
jövõre adnak át annak a szerzõ-
nek, akinek a lapban megjelent
versét a legjobbnak ítéli a zsûri.

A Pannon Tükörnek zalaeger-
szegi vonatkozása is van. Dr.
Kostyál László mûvészettörténész
Nagy Kálmán festõmûvész mun-
kásságról írt, Csiba Erika, a Ma-
gyar Olajipari Múzeum fiatal mû-
vészettörténésze az Ady '25 jubi-
leumi tárlatról, Kiss Gábor, a me-
gyei könyvtár igazgatója pedig a
közelmúltban megjelent Egerszegi
évszázadok címû kötetrõl írt tanul-
mányt.

A lapbemutató után debütált
Bene Zoltán legújabb könyve is,
Az érdemes, nemes Rózsasándor
kalandjai. A mûbõl Bellus Attila
színmûvész olvasott fel részlete-
ket.
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Az ünnepélyes átadáson Sikló-
si Vilmos, a hitközség zalaeger-
szegi elnöke elmondta: nem a bor-
zalomról, hanem a hiányról kell
most beszélni. Olyan hét fiatalról
van szó ugyanis, akiknek még so-
káig a padokban kellett volna ül-
niük, elõttük állt az egész élet, ám
tanulmányaikat nem fejezhették
be. Sem karrierjük, sem tehetsé-
gük, sem életük nem bontakozha-
tott ki a holokauszt miatt.

A most elhelyezett botlókövek –
melyekre Európa-szerte van példa
– örök, figyelmeztetõ mementóul
szolgálnak – fogalmazott Vadvári
Tibor alpolgármester. A járdába
süllyesztett rézlapok olyan embe-
reknek állítanak emléket, akik a

náci uralom, s így a koncentrációs
táborokban zajló kegyetlenségek
áldozatai lettek. Magyarországon

elõször Budapesten helyeztek el
botlóköveket 2007-ben. Hasonló
„emléklapok” más európai váro-

sokban is vannak, s Zalaegersze-
gen is sor került már ehhez hason-
ló megemlékezésre.

Most hét egykori zrínyis diák –
Hercka Sándor, Garai György, Vi-
dor Tibor, Weisz Miklós, Szász
Gáspár, Schischa Oszkár,
Grünwald Ödön – neve került a pi-
ci réztáblákra, emlékeztetve a
mostani fiatalokat a 20. század
borzalmaira. Látszólag ezek csak
kövek és nevek, valójában minden
kõ egy különleges sorsot takar,
melyeknek azonban a végpontja
hasonló.

A botlóköveket Kirschner Péter,
a Magyar Zsidó Kulturális Egyesü-
let elnöke avatta fel. Mint fogalma-
zott: a gyûlölet és a kirekesztés
sokszor épp az iskolák falai között
kezdõdött, hiszen könnyû a gyere-
keket egymás ellen hangolni.
Ezért is fontos, hogy egy oktatási
intézmény elé kerültek most az
emlékkövek.

A járdába süllyesztett táblák öt-
letével Andor Imre, az elhurcolt
diákok egykori iskolatársa kereste
meg a hitközséget néhány évvel
ezelõtt. Kezdeményezése sikerrel
járt. Mint azt az ünnepségen el-
mondta: hosszan lehetne sorolni a
holokauszt áldozatainak neveit és
számadatokban kifejezni a borzal-
makat. Most azonban nem szá-
mokról, hanem élõ személyekrõl

van szó, mert az õ sze-
mében ezek a diáktár-
sak elevenek. Együtt
tanultak, játszottak,
sportoltak..., hittek a
szerelemben, és a jö-
võben. Ami számukra
nem jöhetett el.

A kövek segítenek
emlékezni, s az áldo-
zatok nevét nem felejt-
jük el generációk múl-
va sem.

BOTLÓKÖVEK AZ ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE
A HOLOKAUSZT ZRÍNYIS DIÁKJAIRA EMLÉKEZTEK

A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség az önkormányzat támogatásá-
val botlóköveket helyezett el a Zrínyi Miklós Gimnázium bejárata
elé, emlékezve az iskola 1944-ben elhurcolt egykori tanulóira. 

HÍD A RÉGIÓK KÖZÖTT
MEGJELENT A PANNON TÜKÖR LEGÚJABB SZÁMA
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Az Antik-tak címet viselõ kollek-
ciót Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazga-
tója ajánlotta az érdeklõdök figyel-
mébe. Mint fogalmazott: a gyûjte-
mény egyszerre szemcsalogató és
elgondolkodtató. Annál is inkább,
mert az ember õsidõk óta birkózik
az idõvel, amit a történelem folya-
mán szabályozott, beosztott és va-
lamihez képest viszonyított. A csil-
lagászati megfigyelések vezettek
el odáig, hogy egyre tökéletesebb
és pontosabb idõmérõ eszközök
készültek. A háztartásokban talál-
ható álló-, és karórák tömkelegébõl
két nagy csomópontot lehet ki-

emelni, ami a tárlaton is jól látszik:
a svájci és az orosz/szovjet órákat.
Míg az elõbbihez a minõséget kap-
csoljuk, addig az utóbbinak van né-
mi pejoratív jelentése. Vagy leg-
alábbis rossz emlékek kötõdnek
hozzájuk. Pedig készítettek szép
és értékes darabokat. S bár a karó-
rák divatja nem múlt el, a telefonok
komoly konkurenciát jelentenek az
órakészítõknek.

Hujber Sándor elárulta: évtize-
dek óta gyûjti az órákat, bár a kez-
dõpontra nem emlékszik. Már csak
arra eszmélt, hogy lett egy szép
gyûjteménye. A szenvedélye áldo-
zatokkal is jár, néha csodálkozik is
rajta, hogy környezete mennyire to-
leránsan kezeli „hóbortját”. Igaz,
ami igaz, az órák idõnként rendet-
lenséget okoznak, fõleg amikor sze-
relni is próbálja a szerkezeteket.

A most bemutatott órák mind-
egyike mûködõképes, az egyes vitri-
nekbe pedig antik, valamint svájci,
orosz/szovjet és más, külföldrõl
származó órák (német, japán, indiai,
kínai) kerültek. Állóórákat, zsebórá-
kat, nõi és férfi karórákat egyaránt
láthat a közönség. Jórészt mechani-
kus órákról van szó, de egy-két
„kvarc” is bekerült a gyûjteménybe.

A tárlat december 30-ig látogat-
ható.

ÓRÁK A TÁRLÓKBAN
ANTIK-TAK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Antik, svájci, orosz, álló vagy éppen kar. Nyilván órákról van
szó. Különleges idõmérõket láthat ugyanis a közönség a József
Attila Városi Tagkönyvtár napokban elhelyezett vitrinjeiben.
Hujber Sándor gyûjtõ – civilben fizika–informatika szakos tanár –
közel négyszáz órájából nyílt kultúrtörténeti tárlat.

Hujber Sándor

MESEVILÁG ÉS TUDOMÁNY EGY TÉRBEN
NÉPRAJZI TÁRLAT A MÚZEUMBAN

Régmúlt idõk tárgyaival repít a mesék és a népmesék világába
a Göcseji Múzeum új idõszaki kiállítása. A Marokba szõtt mesék
címû néprajzi tárlat több múzeum összefogásával valósult meg.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2016. december 22. (csütörtök).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Ál-
talános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh. I. 6. 34 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 6.392

A lh. III. 31. 31 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 5.828



– 1993-ban végeztem  a fõis-
kolán, azóta három területen
igyekszem helytállni – hangoztat-
ta Bognár Szabolcs. – Huszonhá-
rom éve tanítok, edzõsködöm és
versenyzek. Remélem, még hos-
szú ideig sikerül ezt a hármas
egységet kézben tartanom. Szü-
leimtõl kaptam  az indítatást, õk is
tanárok voltak. Az alma nem esett
messze  a fájától. Örülök, hogy
tovább adhatom  a sport, a   moz-
gás szeretetét, és jómagam is
sportolhatok. Kevés embernek
adatik meg, hogy  a munkája a
hobbija. 

– A Zalaszám ZAC-nál a dobó
szakágnál dolgozik. Az eredmé-
nyek már mutatkoznak?

– Több korosztályos  váloga-
tott edzését irányítom. A legtehet-
ségesebbek,  a súlylökõ Veiland
Violetta és a diszkoszvetõ Takács
Dóra a  magyar színek képvisele-
tében már  a  fél világot bejárták.
Európa-bajnokságon, vb-n jártak,
hogy csak  a legrangosabb ese-
ményeket említsem. A nemzetkö-
zi porond mellett a magyar baj-
nokságokon is szépen gyûjtik  a
bajnoki címeket. Remélem, fejlõ-
désük  töretlen marad,  és  még
sok  jó eredménnyel örvendezte-
tik meg az egerszegi atlétabará-
tokat.

– Tanítványai idõvel akár
olimpiai résztvevõk is lehetnek?

– Feltétlenül,  Egerszegen
adottak a feltételek ehhez. Edzõ-
ként teljes mellszélességgel mö-
göttük állok. A többi csak  rajtuk
múlik. Remélem, egyszer olimpiai

résztvevõk lesznek, ami megkoro-
názása lenne a munkámnak.

– A tanítványok mellett a ver-
senyzést sem hanyagolja el...

– Rövidesen megyünk az erõ-
emelõ-bajnokságra, ahol én is el-
indulok.  Az atlétika dobó szakágá-
ban a 45 év felettiek  versenyében
diszkoszvetésben magyar bajnok
lettem, de több dobogós hellyel is
rendelkezem. Külföldön legutóbb
Ausztráliában szerepeltem, nem
sok hiányzott a szenior vb-n a gyõ-
zelmemhez. Támogat a  klub, de
azért a saját zsebembe is bele kell
nyúlnom. Emellett  egyéni szpon-
zorokra is igyekszem szert tenni,
hogy  minél több külföldi verse-
nyen el tudjak indulni.

– Állít fel rangsort a három te-
rület között?

– Abszolút nem. Mindig az  a
legfontosabb,  amelyet éppen csi-
nálok. Reggel bejövök tanítani,
amikor befejezem  a Kölcsey-gim-
náziumban, jöhetnek az edzések
a tanítványaimmal,  illetve edzhe-
tem saját magamat. A három te-
vékenység  jól kiegészíti egy-
mást.

7Sport

– A ZVE elõtt a Zalaegerszegi
Dózsában honosodott meg  a ví-
vás  a városban – tekintett vissza
távolabbra Miszori Béla. –  A
sportág megteremtésében elévül-
hetetlen érdemei vannak Csikós
Sándor  edzõnek, aki késõbb  atlé-
tikában is eredményesen tevé-
kenykedett. Nem pár évben   gon-
dolkoztunk, hanem évtizedekben.
A dózsás idõszak után 2005-ig
felszálló ágba került  a sportág
Egerszegen. Köszönhetõen töb-
bek között két olyan  fiatalember-
nek, mint Tóth Ferenc és Kovács
Attila. A már említett évben felnõtt
Európa-bajnokságot rendeztünk
Egerszegen. A lelkesedés hatal-
mas volt. A vívó gyerekek szülei-
nek segítségével építettük fel  a

pástokat, rendeztük be a csarno-
kot, mindenki tette a dolgát. A
visszaesés az Európa-bajnokság
után következett be. Nem volt meg
az az anyagi háttér, hogy  fõállású
edzõt alkalmazhassunk. Tóth Fe-
renc  edzõ, bíró külföldre  távozott.

A 25  éves  évforduló kapcsán po-
zitív jeleket tapasztaltam. Újból
egy tettre kész vezetés áll a ZVE
élén, tervezik  vívócsarnok építé-
sét. Az elõjelek biztatóak. A klub-
ban már vannak olyan fiatalok,
akik hozhatnak jó eredményeket,
mint, annak idején.

A ZVE-nél  nemcsak a  sportra
nevelés volt  a  cél. A víváson ke-
resztül az életre nevelést is  fontos
szempontnak tartották. 

– A vívás egy csodálatos
sport – hangoztatta  Miszori Bé-
la. –  Megtanít önuralomra,  hely-
zetfelismerésre, megfontoltság-
ra, céltudatosságra. A vívás nem
az erõk sportja, hanem  az ész
játéka.

Összesen harminchat évet töl-
töttem el   az egerszegi  vívásban,
ez idõ alatt 268 gyermek fordult
meg a klubban. Jelenleg  a megyei
vívószövetség elnöke vagyok, a
szerény évi 40 ezer forintos költ-
ségvetésbõl nem sok mindenre
futja. Szurkolok a maiaknak, hogy
ismét hasonló sikereket érjenek el,
mint annak idején mi – mondta zá-
rásként Miszori Béla.

HARMINCHAT ÉV A PENGÉK VILÁGÁBAN
„A VÍVÁS NEM AZ ERÕK SPORTJA, HANEM AZ ÉSZ JÁTÉKA”
Nemrég ünnepelte  a Zalaegerszegi Vívó Egylet 25 éves szüli-

napját. A vívók az elmúlt  negyedszázad során elérték, hogy  fel-
nõtt Eb-t rendezzenek  a városban. A klubnál leghosszabb ideig
Miszori Béla töltötte be  az elnöki posztot,  vele kalandozunk
gondolatban a múltban.

– Ilyen biztos alapokkal még
soha nem kezdhettük meg a felké-
szülést. Magyarországon nagyon
kevés sportegyesületnek van két
ilyen elõrelátó és gondoskodó tá-
mogatója, mint nekünk a városi
önkormányzat és a Zalaszám  –
emlékezett vissza Szakály István.
– A két nagy támogatónk mellé fel-
sorakozott még a Lõrincz Tamás
vezette Forest Hungary Kft., mint
mezszponzor. A MASZ elnöke –
Gyulai Miklós – pedig további köz-
ponti támogatásról és a rekortán-
pályánk felújításáról biztosított
bennünket.  S nem szabad megfe-
ledkeznem a többi támogatónkról,
akik nélkül nem tudtunk volna
eredményesen mûködni,  sikeres
versenyeinket megrendezni. 

– Mindez azonban nem kis
terhet helyezett a klub „hátára”,
hiszen aki kap, annak adnia is
kell...

– Az olimpia kivételével vala-
mennyi fontos világversenyre de-
legálhattunk versenyzõt. Ez így
igaz, de a Zalaszám ZAC-ot még-
is képviselte Rióban valaki, egy 30
éves fiatal sportvezetõ. Nevezete-
sen Kámán Bálint volt magyar baj-
nok és válogatott atlétánk, a ma-
gyar olimpiai atlétacsapat techni-
kai vezetõje. 

A nemzetközi eredményeinkrõl
röviden: Szûcs Valdó jó formában
volt Amszterdamban a felnõtt Eb-n,
Csóti Jusztina a junior vb-n meg-

közelítette egyéni legjobbját. Az ifi
Eb-n Takács Dóri és Baki Barni
peches volt. A dobó Európa-kupán
Veiland Violetta 9. lett, ez jó ered-
ménynek számít. Az Olimpiai Re-
ménységek Versenyén remekeltek
versenyzõink. Baki Barnabás
aranyérmes lett 200 m-en, de 100
m-en is érmet nyert, mint ahogy
Takács Dóra diszkoszvetésben
ezüstös lett. A diáksportolók me-
zeifutó-világbajnokságán Ott
Benjamin tagja volt a 7. helyezett
magyar csapatnak. Összesen ki-
lenc magyar válogatottat adtunk, s
három földrészen vagy egy tucat
világvárosba vittük el a város, a
szponzoraink és klubunk jó hírét.

– Az atlétikai fõszezonban
némi túlzással alig telt el nap,
hogy valami jelentõs hazai si-

kerrõl ne tudtak volna beszá-
molni...

–  Feltûnõen sok bajnoki címet
nyertünk a felnõtt-szenior és az ifi-
junior korosztályban. A serdülõk
csak egyetlen aranyérmet hoztak,
Muszil Ágika révén. Ugyanakkor
itthon is kiválóan szerepelt Szûcs
Valdó, s a Zalaszám ZAC színei-
ben versenyez Csóti Jusztina, Ma-
gyarország leggyorsabb atlétanõ-
je, aki megnyerte a Szuper Liga és
a csb döntõ két legrövidebb távját.
Veiland Violetta, Hári Anna,Takács
Dóra, Ott Benjamin, Ferenczi Me-
linda azonkívül, hogy korosztá-
lyukban a legjobbak, már a felnõtt-
bajnokságokon is remekeltek. A
szeniorcsapatunk pedig egészen
szenzációs teljesítményt produ-
kált... Bizonyítják, hogy kellenek a
felnõtt példaképek. Góczánné
Tóth Zsuzsa és Bognár Szabolcs
edzõként is be tudja mutatni a
fiataloknak a gyakorlatokat. Ta-
kácsné Bondor Krisztina és férje,
valamint Balázs Erik pedig akarat-
erõbõl és gyõzni tudásból áll pél-
daként az utánpótlásunk elõtt.

– Milyen a létesítményi hátte-
rük? 

– Van futófolyosónk, melynek
fenntartási költségei sajnos irreáli-
san magasak. Volt vadonatúj do-
bópályánk, míg egy erõs nyári szél
össze nem döntötte. Az önkor-
mányzatnak köszönjük, hogy
gyorsan újjáépíttette. Reméljük,
hogy hosszú ideig hiba nélkül mû-
ködik majd. Nagyon várjuk a
rekortánpálya teljes felújítását és
bõvítését. Õszintén bízunk abban,
hogy 2017 nyarán pályaavató ver-
senyt rendezhetünk rajta.

BIZTOS ALAPOK – EREDMÉNYEK ÉS SIKEREK
SZAKÁLY ISTVÁN A ZALASZÁM ZAC IDEI ÉVÉRÕL

Közel ötszáz fõs közösség, amely több ezer atlétát hoz ide vá-
rosunkba – a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club változatlanul
sportéletünk egyik meghatározó, sikeres képviselõje. 2016. évi
tevékenységének, eredményeinek rövid számbavételére, felidézé-
sére Szakály Istvánt, a klub ügyvezetõ igazgatóját  kértük meg.

A két bajnokságon nagy lét-
számban indultak a zalai klubok,
akik összesen 14 bajnoki érmet
szereztek. Az eredmények közül ki-
emelkedik a Göcsej KTFE ifjúsági
leánycsapat, akik mindkét versenyt
megnyerték. A két versenyen a Trió
Egerszeg ZTC versenyzõi 9, a Gö-
csej KTFE sportolói 5 bajnoki érmet
gyûjtöttek.

Pontbegyûjtõ csapatbajnokság
dobogósai: N18: 1. Göcsej KTFE
(Takács Szilvia, Takács Orsolya, Ki-
rály Boróka).  N105: 2. Trió Eger-

szeg ZTC (Pap Viktória, Uhlir Tí-
mea, Kaufmann Brigitta). N125: 2.
Trió Egerszeg ZTC (Sárecz Éva,
Bokros Andrea, Porgányiné
Henrich Piroska), F18: 3. Göcsej
KTFE (Kentelki Márton, Szõcs Atti-
la, Szalay Levente). F20: 2. Trió
Egerszeg ZTC (Fekete Ágoston,
Kiss Kornél, Porgányi Márk).  F105:
3. Trió Egerszeg ZTC (Uhlir Péter,
Mitró Zoltán, Fehér Ferenc). F145:
3. Göcsej KTFE (Mézes Tibor Só-
lyom, Germán-Salló Zoltán, Varga
József).

Csapatbajnokság dobogósai:
N18: 1. Göcsej KTFE (Takács Szil-
via, Takács Orsolya, Király Boróka).
N105: 3. Trió Egerszeg ZTC (Pap
Viktória, Porgányiné Henrich Piros-
ka, Kaufmann Brigitta). N125: 2. Trió
Egerszeg ZTC (Sárecz Éva, Bokros
Andrea, Uhlir Tímea). F16: 2. Trió
Egerszeg ZTC (Csertán András,
Csiszár Barnabás, Fekete Sámuel).
F18: 3. Göcsej KTFE (Kentelki Már-
ton, Szõcs Attila, Szalay Levente).
F20: 2. Trió Egerszeg ZTC (Fekete
Ágoston, Kiss Kornél, Porgányi
Márk). F105: 3. TrióEgerszeg ZTC
(Uhlir Péter, Mitró Zoltán, Sárecz La-
jos).  F145: 3. Göcsej KTFE (Mézes
Tibor Sólyom, Germán-Salló Zoltán,
Varga József).

KÉT CSB – 14 ÉREM
Egyre sikeresebb a zalai tájfutás a hazai bajnoki versenyeken.

Ezúttal a Nógrád megyei Buját térségében, õszi hangulatban,
szintes, de gyors pályákon rendezték meg a pontbegyûjtõ, vala-
mint az országos csapatbajnokságot. 

MUNKÁJA A HOBBIJA
OTTHONRÓL KAPTA AZ INDÍTTATÁST

Akadnak emberek, közéjük tartoznak  a sportolók is, akik  több
vasat tartanak egyszerre a tûzben.  Helytállnak az élet, a sport
több területén is. Bognár Szabolcs, a  Kölcsey-gimnázium testne-
velés–biológia tanára,  a Zalaszám ZAC  edzõje, két  fontos fel-
adata mellett a szenioroknál még világversenyeken is indul.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zapresic (horvát)–ZTK FMVas 6:2 (3851-3651)

Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb nyolc közé jutásért.

ZTK FMVas–SalgÓzd TK 8:0 (3576-3285)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV–Bátonyterenyei TK Viktória 7:1 (3149-2828)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Aquaprofit NTSK–Z. Csuti Hydrocomp 9,5:2,5
NB I-es sakkmérkõzés, Nagykanizsa.

ZTE FC–Vác FC 1-2 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

FC Ajka–Tarr Andráshida SC 2-0 (2-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Ajka.

Rozsnyói Sándorról nevez-
ték el az egerszegi Zrínyi-gim-
názium tornacsarnokát.

A névadó ünnepségen a szü-
letésnapján tisztelegtek az iskola
egykori diákja, az olimpiai ezüst-
érmes, Fair Play-díjas atléta em-
léke elõtt.

Az ünnepségen Rozsnyói Sán-
dor unokahúga, Kiss Ildikó elõ-
adómûvész, valamint Horváth Atti-
la, a gimnázium igazgatója és
Vadvári Tibor alpolgármester
együtt leplezte le az emléktáblát
és a névadást megörökítõ feliratot.

ROZSNYÓI SÁNDORRÓL NEVEZTÉK EL

Idén december 8–11. között ke-
rül megrendezésre a legendás tor-
na, melyen immáron 3 kategóriá-
ban – felnõttek (16+) 37 csapat,
öregfiúk 1. (34+) 20 csapat, öreg-
fiúk 2. (45+) 10 csapat – mérhetik
össze erejüket a foci szerelmesei.

A tudnivalókról beszámol a
Csarnok Kupa új weboldala
(csarnokkupa.hu), melyen az ér-
deklõdõk az eddig megszokott
menüpontok mellett új menüpon-
tokkal is találkozhatnak: kupa,
csapatok, online regisztráció. A
Kupa menüpontnak köszönhetõen

a torna eredményei és az aktuális
állás a mérkõzéseket követõen
perceken belül megtekinthetõ a
weboldalon, a csapatok menüpont
alatt pedig megtekinthetõek a ver-
senytársak.

A Városi Sportcsarnokban sajtótájékoztatón ismertették – me-
lyen jelent volt Balaicz Zoltán polgármester, Józsi György, az
MLSZ Zala megye igazgatója, Kocsárdi Gergely, a ZTE klubigazga-
tója és Bánhegyi Péter, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügy-
vezetõje – a közelgõ Csarnok Kupával kapcsolatos tudnivalókat.

EGYRE NÉPSZERÛBB A CSARNOK KUPA



8 Hirdetés


