
– pP –

Mi lett volna ha… 1956-ban
nem az történik, ami? Ezen
„agyalt” tizenhat kortárs szerzõ a
Hévíz folyóirat kezdeményezésé-
re, mígnem összeállt A másik for-
radalom – Alternatív ötvenhat címû
kötet. Az antológiát a közelmúltban
Zalaegerszegen is bemutatták. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban Kiss Gábor igazgató
beszélgetett a novelláskötet kiadó-
jával, Vörös Andrással, a folyóirat
fõszerkesztõjével, Szálinger Baláz-
zsal, valamint Horváth Viktor és
Maros András szerzõkkel.

Már a címlap is abszurd: egy nõi
alak, Rákosi-fejjel könyököl ki a vas-
úti kocsi ablakán. Lehet, hogy álru-
hában tér vissza, hogy átvegye a
hatalmat? Akönyv gazdag képanya-
gában még Arnold Schwarzenegger
is feltûnik. Pedig a fotók eredetinek
tûnnek, de valami mégsem stimmel
velük. A Fortepan korabeli fotóit
ugyanis Palásti Kovács András gra-
fikus kicsit „meghekkelte”, hogy
azok a szövegekhez igazodjanak.
(A könyv végén aztán szerepelnek
az eredeti fotók is.)

Vörös András elmondta: elõ-
ször az általa vezetett könyvkiadó-
nál merült fel az ötlet, hogy szüles-
sen valamilyen alternatív történel-
mi kötet, hiszen Magyarországon
eddig kevés ilyen témájú irodalmi
alkotás született. Ezután keresték
meg Szálinger Balázst és Cserna
Szabó Andrást a Hévíz folyóirat-
nál, akik az ötvenhatos témát java-
solták; mondván idén amúgy is év-

forduló van. A folyóirat szerkesz-
tõinek aztán egy nagyon hetero-
gén, ám jó nevû szerzõ gárdát si-
került megszólítaniuk. A teljesség
igénye nélkül Bereményi Géza,
Vámos Miklós, Háy János, Drago-
mán György, Gerlóczy Márton
éppúgy jelentkezett egy-egy no-
vellával, mint a stand up mûfajból
ismert zalai születésû Bödõcs Ti-
bor, vagy Berg Judit, aki inkább
meséivel vált népszerûvé.

A kiadó szerint sokkal több és
színesebb lett annál a kötet, mint-
ha a szerzõk egyszerûen csak el-
térítették volna a történelmet.

(Folytatás a 5. oldalon.)

– A. L. –

– Minden a terv szerint sikerült,
a közel négyezer érdeklõdõvel a
látogatottság szempontjából is
elégedettek lehetünk – értékelt
Czémán László, a rendezõ Söjtör
és Térsége Méhészeinek Egyesü-
letének elnöke. – A mézfesztiválra
a kísérõprogramok miatt is sokan
voltak a kíváncsiak, legnagyobb
népszerûségnek a Griff Bábszín-
ház Ludas Matyi elõadása örvend-
hetett vasárnap délelõtt. Örö-
münkre szolgált, hogy a mézlo-
vagrendek is elfogadták meghívá-
sunkat, az ország több megyéjé-
bõl érkezõk mellett csíkszéki,
udvarhelyszéki barátainkat is ven-
dégül láthatta egyesületünk és az
azon belül mûködõ Ambrózia Méz-
lovagrendünk.

– Az ünnepélyes megnyitón
elhangzott, hogy a magyar kor-
mány is szorgalmazza a mézfo-
gyasztás elterjedését. Mégis,
menyire kellendõ a magyar
méz?

– Törekvés az, hogy növeked-
jen Magyarországon a mézfo-
gyasztás, ami jelenleg 70–75 de-
kagramm átlagban  évente, míg
Európában ez a szám egy kilo-

grammal több, 1,7 kilogramm. Ép-
pen ezt szolgálja a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium (FM) és az Or-
szágos Magyar Méhészeti Egye-
sület (OMME) Mézes reggeli prog-
ramja, melynek keretében több
mint 90 ezer diák kapott magyar
termelõi mézbõl készült reggelit az
ország 486 iskolájában és óvodá-
jában november 18-án.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

A ZÁRSZALAGOS AZ IGAZI!
A HAZAI MÉZPIAC HELYZETÉRÕL A MÉZFESZTIVÁL UTÁN

Közel négyezer érdeklõdõ kereste fel a Kárpát-medencei Méz-
fesztivált és Termelõi Vásárt november utolsó hétvégéjén, Zala-
egerszegen. A Városi Sportcsarnokba látogatókat kézmûvesmé-
zek kavalkádja várta. Az eseményt szórakoztató mûsorok is kí-
sérték, igazi kikapcsolódást nyújtva a családoknak.

Éppen a magyar rádiózás
napján (december 1.) nyílt meg
a Keresztury VMK Gönczi Galé-
riájában Molnár Ferenc
nagykapornaki rádió- és óra-
gyûjtõ „Becses tárgyaim" címû
tárlata. Kollekciójának legré-
gibb rádiója a harmincas évek-
bõl való, míg a legidõsebb óra
az 1890-es években készült.

– pet –

Mint azt a gyûjtõ barátja és
munkásságának jó ismerõje,
Csalló István elmondta: Molnár
Ferenc már gyermekkora óta von-
zódott mind a rádiókhoz, mind pe-
dig a ketyegõ szerkezetekhez.

(Folytatás a 5. oldalon.)

RÉGI RÁDIÓK ÉS MÍVES ÓRÁK
BECSES TÁRGYAK A VMK-BAN

ALTERNATÍV ÖTVENHAT
KORTÁRS NOVELLÁK A FORRADALOMRÓL

Hamisítani jó, és a hamisításnak létezik tisztességes formája
is. Még akkor is, ha most épp „történelemhamisításról” van szó.
A mûvészet, azon belül is a kortárs irodalom, tökéletes lehetõség
arra, hogy a jól ismert forradalmi eseményeken és szimbólumo-
kon túllépve továbbgondoljuk a sztorit.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson felidézte, hogy az
év elején 2,6 milliárd forintnyi érté-
kû útfejlesztésre kapott lehetõsé-
get Zalaegerszeg. Ennek része-
ként épült meg a botfai körforga-
lom, kiszélesítették MOL-csomó-
pontot, ahol megnövelték a jobbra
kanyarodó sáv hosszát, valamint
az érintett öt kilométeres útsza-

kaszt teljesen felújították a ha-
ranglábas körforgalmig. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a botfai körforgalom ki-
alakítását a baleseti veszély csök-
kentése indokolta. A keresztezõ-
dés által érintett útszakaszon
ugyanis naponta átlagosan 6200
személy- és teherautó haladt át.
Az építkezés öt hónapig tartott for-
galomlezárás nélkül, odafigyelve

minden körülményre, melynek kö-
szönhetõen nem történt baleset. 

Schlemmer Tamás, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. osztályvezetõ-
je felidézte, hogy ezen az útszaka-
szon az elmúlt évtizedekben több
súlyos, nem egyszer halálos bal-
eset történt, ezért is döntöttek a
botfai elágazónál a körforgalom
megépítése mellett.

Gecse Péter alpolgármester,
Botfa, Besenyõ, Páterdomb tele-
pülésrészi önkormányzati képvise-
lõje kiemelte, az itt élõk kívánsága
teljesült a beruházással, ami a
közlekedésbiztonság javítása mel-
lett a déli városrészek megközelí-
tését is jelentõsen könnyebbé te-
szi.

Hatalmas forgalmat vezet le a botfai elágazóban megépült kör-
forgalmi csomópont, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést
naponta átlagban megforduló hatezer személy- és teherautó szá-
mára. A mintegy másfél milliárdos költségvetésû beruházás so-
rán megújították a 74-es fõút zalaegerszegi haranglábas körfor-
galomig vezetõ szakaszát is.

BIZTONSÁGBAN A KÖRFORGALOMBAN

Fotó: Antal Lívia



A döntések közül kiemelte: nem
támogatták a fizetõparkoló-rende-
let módosítását, a parkolóházban a
bérleti díjak emelését. Továbbá azt
szeretnék, ha szombaton minden-
kinek ingyenes lenne a parkolás.
(Szombathelyen és több városban
ez így van.) Az oktatási intézmé-
nyek átadásával kapcsolatban el-
mondta: Zalaegerszeg jó gazdája
volt az iskolai intézményeinek. So-
kat költött rá, és folyamatosan fej-
lesztette. „Nem tudjuk elfogadni,

hogy mindenrõl szó nélkül lemond
a város, és átadja a fenntartói és
mûködtetési jogot az államnak, il-
letve a tankerületi központnak,
amely a KLIK utódszervezete.”

Kiss Ferenc hozzátette: még
szolidaritási hozzájárulást is fizet a
város az államnak, miközben sze-
rinte az oktatás színvonala a kor-
mányzati centralizálás után romlik.
A szocialisták szerint tudás alapú
oktatásra van szükség, hogy a fia-
talok európai uniós diákként tudja-

nak majd érvényesülni. Az ITP és
TOP-os programokkal, a Modern
Városok Program kormányzati tá-
mogatásával sok pénz érkezik a
városba 2016–2020 között. Ezek
döntõen EU-s pénzek, a tesztpá-
lyával együtt mintegy 80 milliárd fo-
rintról van szó. A politikus jelezte,
ezt szívesen fogadjuk, ugyanakkor
a város dísztermébõl eltûnt az EU-s
zászló. Ezzel nem ért egyet, ezért
minden közgyûlésre vinni fog ma-
gával EU-s kis zászlót. Ezt nem
kell szégyellni, tette hozzá. 

A sajtótájékoztatón elhangzott
még, Zala megye is csatlakozik az
MSZP „Segítünk” karitatív akciójá-
hoz, az adományokat – tartós élel-
miszer, tisztítószerek stb.) – az
MSZP-irodák fogadják, de több
gyûjtési pontot is kialakítanak. Az
adventi idõszakban segíteni sze-
retnének a rászoruló családoknak.

2 Közélet
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ELEKTROMOS JÁRMÛVÉT

SZERETNÉ MOZGÁSBAN TARTANI? 
Ingyenes töltési lehetõség Zalaegerszegen

a Levendula utcában! 

Elektromos töltõállomásunk hétköznapokon
8–16 óráig áll az Önök rendelkezésére.

Nálunk kipróbálhatja a

környezetbarát e-mobil

kisautót is! A kölcsönzés

feltételeirõl érdeklõdjön

az alábbi elérhetõségek

valamelyikén:

ZALA MEGYEI FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, LEVENDULA U. 39.

TELEFON: 92/510-275
E-MAIL: ADMINISTRATOR@OMEGA-CSOPORT.HU

HTTP://E-MOBIL.OMEGA-CSOPORT.HU/

Közel 150 fõ vett részt a kor-
osztálynak megfelelõ vidám han-
gulatú évzáró programon, a botfai
Hûvös kastély pincéjében. Minden
évben van mit megköszönni a fel-
nõtt társszervezetek a Fidesz és a
KDNP vezetõségének. 

Az idei kiemelt téma ennek
kapcsán a betelepítési kvóta ellen
folytatott aláírásgyûjtésben való
részvétel. Emellett a szokásos jó-

tékonysági rendezvényeket sem
hagyták szó nélkül. A programon a
helyi jobboldali szervezet vezetõi
mellett részt vettek a nevezett
szervezetek országos elnökei,
Böröcz László (FIDELITAS) és
Nacsa Lõrinc (IKSZ). A megjelen-
teket Vigh László országgyûlési
képviselõ, Balaicz Zoltán polgár-
mester és Bali Zoltán kampányfõ-
nök is köszöntötte.

MSZP: AZ EU-S PÉNZEKRÕL
Továbbra sem értünk egyet az építményadó ilyen mértékû be-

vezetésével, mert erre a növekvõ iparûzésiadó-bevétel és a sok
uniós finanszírozású projektek miatt nincs szükség – fogalmazott
a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP
önkormányzati képviselõje.

EZE:
A PARKOLÁSRÓL

A fenntartónak el kellene
gondolkodnia azon, milyen
kombinált bérlettel lehetne nö-
velni a parkolóház kihasznált-
ságát – fogalmazott dr. Kocsis
Gyula, az EZE önkormányzati
képviselõje, utalva a testület
parkolással kapcsolatos dönté-
sére.

Sajtótájékoztatóján elmondta:
jelenleg a parkolóház kihasznált-
sága 54 százalékos és aggályos,
hogy a bérlet- illetve a jegyárak
emelése után nem csökken-e to-
vább? A VG Kft. hitelt vett fel az
üzemeltetésre, amit 2022-ig fizetni
kell. A közterületeken a parkolási
díjak ugyanakkor nem emelked-
nek jövõre. Dr. Kocsis Gyula sze-
rint az oktatási intézmények állami
kézbe kerülése ellen nincsen kifo-
gása, ez még mindig jobb, mint
egy „öszvér” megoldás. Azon per-
sze lehet vitatkozni, hogy miért az
állam és miért nem az önkormány-
zat a teljes fenntartó – tette hozzá.

A TOP-programból a Zrínyi-
gimnázium energetikai korszerûsí-
tésére szánt forrást az önkor-
mányzat visszavonta, és más
egerszegi intézmények felújításá-
ra szánja. Ezzel kapcsolatban
megjegyezte: nem látták még a
szerzõdést, hogy az intézmény-
fenntartó központ valóban finan-
szírozza-e a gimnáziumi beruhá-
zást. 

Az EZE képviselõje jelezte,
megszavazta a jármûipari tesztpá-
lyához szükséges további terület-
vásárlást. Az építményadót és a
kommunális adót nem tartaná fenn
tovább. Ismét elmondta, a zala-
egerszegi hulladékgazdálkodással
foglalkozó helyi cég még jelentõs
hiánnyal mûködik (önhibáján kí-
vül), de reméli, az elmaradt forrás
hamarosan megérkezik.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található

összkomfortos apartmanház 2017-tõl egész évben  KIADÓ.

A házban két kétszobás  illetve egy egyszobás

lakrész található.

Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as telefonszámon,

illetve e-mail: schbe.anita@gmail.com

IFJÚ AKTIVISTÁK
Az ország legaktívabb jobboldali fiatal szervezetei, a zalaeger-

szegi FIDELITAS és a zalaegerszegi Ifjúsági Kereszténydemokra-
ta Szövetség (IKSZ) ismételten hagyományos vacsoraestre várta
tagjait és támogatóit.

Ennek lényege, hogy az északi
ipari parkban hárommilliárd forint
értékû infrastrukturális fejlesztést
hajt végre a város. Közmûveket,
feltáróutakat épít. Ezt követõen
szólt a lakásalap jövõ évre terve-
zett felhasználásáról. 2017-ben
264 millió forintot használnak fel e
célra. Az önkormányzat szeretné,
ha rendben lennének saját ingat-
lanjai, a 800 darab önkormányzati
tulajdonú lakást rendezett körül-
mények között tartani.

Szólt még arról, hogy a Magyar

Atlétikai Szövetség támogatásával
125 millió forintból megújul az atlé-
tikai pálya, az eddigi 6 sávos
rekortánpálya 8 sávosra bõvül. Ez
lehetõvé teszi nemzetközi verse-
nyek megszervezését is. Elõnyös
szerzõdésnek tarja a gazdasági
bizottság elnöke az önkormányzat
megállapodását a Zalakerámiával,
a ZTE KK támogatására. 

Dr. Tóth László frakcióvezetõ
az építményadó módosításáról
szólt. A törvényi felsõ határ 2017.
január 1-tõl 1846 forint négyzet-

méterenként. Az adómérték-válto-
zás kétforintos csökkenést jelent
négyzetméterenként. Ezt vette fi-
gyelembe a város a rendelet mó-
dosításakor és úgy döntött, hogy
jövõre 1840 forint lesz a négyzet-
méterenkénti adó. Kiemelte,
amenynyiben zártkerti ingatlanon
üzleti célú építmények (panzió,
vendégház) vannak, ezekre nem
indokolt a mentesség megadása.

A frakcióvezetõ megerõsítette
a lakásalap fontosságát: 30 bérla-
kást újítanának fel, folytatódik az
elsõ lakáshoz jutók támogatása és
a CSOK-hoz való hozzájárulás.
Végül szólt a Batthyány és Köl-
csey utca sarkán lévõ ingatlan el-
adásáról.

A Fidesz-KDNP frakció közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján
Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke, frakcióvezetõ-helyettes
elsõként az autóipari tesztpályával kapcsolatos döntésrõl szá-
molt be. 

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok javítását

vállalom SZOMBATON
ÉS VASÁRNAP IS!

TELEFON:
06-30/247-0700

FIDESZ: ÉPÍTMÉNYADÓ, CSOK



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az FM és az OMME azt szeret-

né elérni Brüsszelben, hogy a mé-
zesüveg címkéjén fel lehessen
tüntetni, honnan származik a méz.
A címkérõl ugyanis jelenleg nem
derül ki, milyen eredetû méz van a
csomagolásban, csak az, hogy ke-
verék, azaz EU-n belüli és kívüli
alapanyag is van benne. Tehát
nem tudni azt sem, hogy kínai-e
az EU-n kívüli. 

– A piac most sem mentes a
hamis méztõl...

– A hamis mézzel az a baj,
hogy nem tudni, mi van benne. Az
olcsó áru nagyobb hányada ipari
hamisítvány, ami a fogyasztók
megtévesztésével rontja a jó mi-
nõségû, valódi méz elõállítóinak
piaci pozícióit. De létezik egy la-
borvizsgálat, a pollentérképek
vizsgálata, amellyel a mézet a
benne fellelhetõ pollenek alapján
azonosítják. Így megmutatja azt,
hogy olyan virágokból származik,
melyek nálunk nem honosak. Saj-
nos, a rabló mindig elõbbre jár a
pandúrnál. Nálunk a 18–19-es pol-
lenszámú akácméz már elsõ osz-
tályúnak számít, kiemelkedõ évek-
ben 30–40-es pollentartalmat is el-
érhet. A legutóbb megfogott kínai
kamionos tételben valamennyinek
60-as volt a pollenszáma. Ez pe-
dig csak úgy lehet, hogy a gyanta-
szûréssel, ami egy elektronizált fo-
lyamat, mindent kiszûrnek belõle,
majd újra pollenizálják. 

– Az OMME november elsejé-
vel újabb kampányt indított.

– Figyelmeztetni szeretnénk a
fogyasztókat arra, hogy nem mind
méz, ami annak látszik, s elérni,
hogy a valódi mézre ne csak
szakértõi vizsgálatok útján lehes-
sen ráismerni, hanem már a cím-

kéje alapján. Ezért az OMME és a
NAK Mézzel, lélekkel címmel há-
rom hónapig tartó kampányt indí-
tott, melynek részeként népszerû-
sítették az egyedi, könnyen be-
azonosítható mézesüvegeket és a
zárszalagokat. A termelõ ezzel kö-
telezettséget vállal: mézének mi-
nõségét bármikor ellenõrizheti az
OMME. A cél elsõsorban az, hogy
a vásárlók közvetlenül a termelõk-
tõl vásároljanak zárszalaggal ellá-
tott mézet, másodsorban pedig
az, hogy még több mézet fogyas-
szanak. 

A 13. Kárpát-medencei Méz-
fesztivál és Termelõi Vásár hagyo-

mányosan a mézlovagrendek fel-
vonulásával kezdõdött, melyek
tagjait Balaicz Zoltán polgármes-
ter fogadta a városháza elõtt. A
mézfesztivált Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos nyitotta meg a sportcsarnok-
ban. Köszöntötte a jelenlévõket
Rozmann Gréta, a 2016-os év
mézkirálynõje, valamint dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott; mind-
nyájan kifejezve abbéli reményü-
ket, hogy az egészségre oly sok
kedvezõ hatással bíró méz fo-
gyasztása az évtized végére érje
el az évi egy kilogrammot Magyar-
országon.  

– b. k. –

Mondhatni, karácsonyi ajándék-
ba kapták a diákok a tárlatot, hi-
szen a fenyõfaállítás elõtt néhány
perccel került sor a kiállításmegnyi-
tóra. Kónyáné Tömpe Lívia igazga-
tó elmondta, 2015. áprilisban,
hosszú szünet után nyitott újra az
iskola galériája. Akkor Papp Miklós
rajztanár munkáit ajánlotta a diá-
koknak Szényi Zoltán festõmû-
vész, most pedig fordított a hely-
zet, amikor mester és tanítványa
újra kiállításmegnyitón találkoznak. 

Szényi Zoltán korábban egy
évig tanított mûvészettörténetet a
nevezett iskolában, és az intéz-
mény fennállásának 60. évforduló-
ján is látható volt néhány alkotása.
Papp Miklós pedig jelenleg tanít a
Báthoryban, aki Szényi Zoltánnal

való szakmai kapcsolatát megha-
tározó jelentõségûnek érzi. Övé
volt tehát a tiszt, hogy a diákok fi-
gyelmébe ajánlja a mûvész mun-
kásságát és a jelen kiállítást. 

– Lombjukat vesztett fák, tükrö-

zõdõ vízfelületek, fehér égbolt.
Hegedûszó az erdõn, ahogy a kiál-
lítás címét egy Gulyás Pál-versbõl
választottuk. A témaválasztás a táj
megjelenése az emberi létben, a
természettõl való elválaszthatat-

lanság. Emellett a líraiság is tetten
érhetõ, a belsõ világ, az érzelmek,
gondolatok, tapasztalatok feltárá-
sa – mondta többek között Papp
Miklós. Majd megjegyezte: a tájké-
pek között van kivétel, a mûvész
és unokája közös festménye. 

– Apám órásmester volt, napi
12–18 órát dolgozott. De hétvége-
ken festett. Így már kissrác korom-
ban megismerkedhettem az olajfes-
téssel. Ezt a lehetõséget én is meg
szeretném adni az unokámnak,
Dorkának. Hagyom, hogy kedvte-
lésbõl fessen, aztán majd kiderül,
mi lesz belõle – mondta Szényi Zol-
tán, aki nyugdíjasként, számos he-
lyi iskolában való tanítás után nagy-
papaként is megéli a mûvésztanár
létet. A tárlaton a dimbes-dombos
Zala, a kávási házuk, illetve egyéb
családi vonatkozású dunai vagy
soproni képek is szerepelnek. Az al-
kotó azt is elárulta, mindig jegyzet-
füzettel és tollal járja a vidéket, hogy
vázlatokat tudjon készíteni.

Többségében a zalai táj a témája Szényi Zoltán festõmûvész ki-
állításának, mely a Báthory-szakgimnáziumban látható január kö-
zepéig. Az iskola újraéledõ galériájában az egykori pedagógus
munkái a diákok számára elérhetõ közelségbe hozzák a festésze-
tet, a nyugalmat közvetítõ téma pedig a téli elcsendesülést kíván-
ja segíteni.

A ZÁRSZALAGOS AZ IGAZI!

Az alábbiakban, a teljesség
igénye nélkül beszámolunk né-
hány, sokakat foglalkoztató észre-
vételrõl és az ezekre adott vála-
szokról.

Kérdés: Mikor lesz olyan rend a
Landorhegyen, mint a belváros-
ban? A településrészen nincsenek
lesöpörve a falevelek a járdákról,
könnyen el lehet csúszni. Kinek a
feladata ez?

Válasz (mûszaki osztály): A
lomb összegereblyézése a város
egész területén ütemezetten a
rendelkezésre álló lehetõség sze-
rinti arányos elosztással történik.
A landorhegyi városrészben, októ-
ber utolsó hetében már elkezdõd-
tek a munkálatok a Platán soron,
és folytatódtak a landorhegyi
tömbbelsõkben. A városrészre jel-
lemzõ nagyméretû fák miatt a
lomb gyûjtése december végéig
folyamatos.

Kérdés: Képviselõi programban
szerepelt a kertvárosi templomtól
délre esõ Mókus utcáig a terület
megújítása, közúthálózat és járda-
rendszer javítása. Közel ezer em-
bert érintõ problémáról van szó.
Elõrelépést várnak ez ügyben.

Válasz (mûszaki osztály): Hely-
színelés alkalmával tapasztalták,
hogy a meglévõ betonburkolat ál-
laga jelentõsen leromlott, aszfalt-
szõnyegezése indokolt. Az önkor-
mányzat megbízásából az idei év-
ben elkészült az utca burkolatának
felújítására vonatkozó tervdoku-

mentáció. A beruházás tervezett
költsége bruttó 25 millió forint. A
megvalósítás feltétele, hogy a
pénzügyi fedezet a jövõ évi költ-
ségvetésben rendelkezésre álljon.  

Kérdés: A Berzsenyi utca és a
Toldi utca sarkán a nagy esõzé-
sekkor áll a víz, a problémát mikor
oldják meg?

Válasz (mûszaki osztály): A
csapadékvíz-elvezetéssel kapcso-
latos észrevételt a hivatal meg-
vizsgálta, a probléma ismert. A
megoldás érdekében a kereszte-
zõdésben víznyelõ akna telepíté-
se, és annak üzemelõ csapadék-
víz-elvezetõ létesítményekbe be-
kötése szükséges. Az önkormány-

zat a munkák elvégzésére a vállal-
kozási szerzõdést megkötötte, a
kivitelezés legkésõbb 2017. már-
cius végéig megtörténik. 

Kérdés: Ismeretlenek október-
ben összetörték a Napkelet utca –
Hosszújánka út keresztezõdésé-
ben lévõ közlekedési domború
tükröt, amely így használhatatlan.
Az itt lakók és hozzátartozóik biz-
tonságos közlekedése érdekében
kérdezik, mikor kerül kicserélés-
re?

Válasz (mûszaki osztály): A for-
galomtechnikai tükör megrongálá-
sa ügyében az önkormányzat is-
meretlen tettes ellen rendõrségi
feljelentést tett. A helyszíni szem-
lét követõen a tükör pótlása meg-
rendelésre került. 

(A közmeghallgatáson elhang-
zott kérdéseket és válaszokat la-
punk következõ számában folytat-
juk.)

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK A KÖZMEGHALLGATÁSON

Az elmúlt héten megtartott közmeghallgatáson elsõként Balaicz
Zoltán polgármester értékelte az elmúlt év eredményeit, beszá-
molt a várható fejlesztésekrõl, a TOP-program és a Modern Váro-
sok Program adta lehetõségekrõl. Ezt követõen került sor a vá-
roslakók felvetéseire, kérdéseikre és a válaszok is elhangzottak.

Balaicz Zoltán elmondta: a gim-
náziumok, általános iskolák, a
Pálóczi-zeneiskola és a városi kol-
légium kerül át a tankerületi köz-

ponthoz. Az önkormányzat fenn-
tartásában jövõre már csak a böl-
csõdék és óvodák maradnak. Mint
fogalmazott, Zalaegerszeg eddig is

jó gazdája volt az oktatási intézmé-
nyeknek, és az elfogadott, elkez-
dett terveknek megfelelõen folytat-
ják az intézményfelújítási progra-
mot, melynek keretében 2020-ig
valamennyi iskola megújul a TOP-
program keretében. Jelezte, hogy
360 millió forintból új óvodát építe-
nek, melynek alapkövét várhatóan
januárban teszik le. A polgármes-

ter utalt arra, hogy sokszor elhang-
zik, hogy elveszik az önkormány-
zatoktól az iskoláikat. Úgy gondol-
ja, az egységes állami fenntartás
és irányítás az esélyegyenlõség
megteremtését teszi lehetõvé.

Kajári Attila hozzátette: a fenn-
tartásukba kerülõ 11 intézmény 15
telephelyet jelent. Átvesznek 136
alkalmazottat, akik a napi karban-
tartást, takarítást végzik majd,
mint eddig. Megjegyezte: jól mû-
ködõ oktatási rendszert vesznek át
az önkormányzattól, amit szeret-
nének folytatni. Úgyszintén a pe-
remkerületi intézmények közös-
ségfejlesztõ tevékenységét is to-
vább folytatják.

ELSÕKÉNT ÍRTÁK ALÁ
A TANKERÜLETI KÖZPONTHOZ KERÜL 11 INTÉZMÉNY

Zalaegerszegen írták alá elsõként az országban a megállapo-
dást az oktatási intézmények átadásáról. 2017. január elsejétõl ti-
zenegy közoktatási intézmény kerül a tankerületi központ fenn-
tartásába. Az átadás-átvételrõl szóló megállapodást Balaicz Zol-
tán polgármester és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója írta alá.

ZALAI TÁJ AKVARELLEKEN



A pécsi székhelyû, ám orszá-
gos szintûvé bõvülõ Elite Chal-
lenge program egyik regionális
központja lehet Zalaegerszeg.
Az Európában egyedülálló, ka-
tonai jellegû (ám nem harcásza-
ti célú) kiválasztó program ala-
pítója és vezetõje, Koltai Arnold
nyugalmazott alezredes, külön-
leges mûveleti fõtiszt a közel-
múltban tartott elõadást a Ka-
marák Házában.

– pet –

Az alezredes a Moveland Moz-
gásmûhely, és annak szakmai ve-
zetõje, Veszprémi Bori meghívá-
sára érkezett a városba, hiszen a
program helyi koordinátora a
Moveland lenne. Annál is inkább,
mert mint arról már beszámoltunk,
Veszprémi Bori a nyár folyamán
elvégezte az Elite Challenge nõk-
nek szóló „kihívását”, az Amazon
Challenge-et. 

A zalaegerszegi programismer-
tetõn elhangzott: a 2017-es tervek
között szerepel, hogy az ország
több pontján – így városunkban is
– régiós központok jöjjenek létre,
ahol instruktorképzéseket, edzõtá-
borokat, egy-két napos egyéni és
csapatversenyeket, valamint ál-
landó edzéseket tartanának. Az
elõzetes tréningekre azért van
szükség, mert az Elite Challenge
120, illetve az Amazon Challenge
60 órás kihívását elvégezni ko-
moly fizikai, lelki és szellemi meg-
terhelést jelent, sõt már a bekerü-
léshez is megfelelõ edzettségre
van szükség. A hatszintes és 3 di-
menziós (föld-víz-levegõ köré épü-
lõ) edzésrendszert már ki is dol-
gozták.

Koltai Arnold elmondta: a prog-
ram a Magyar Honvédség roham-
lövész tanfolyamának, valamint
az US Army Ranger Iskolájának
elsõ öt napját öleli fel, magába ol-
vasztva mind a fizikai mind a pszi-
chikai követelményeket. Mivel a
nõk fizikai adottságuknál fogva
kevesebbet bírnak, számukra a ki-
hívást 2,5 napra csökkentették.
Az Elite és Amazon Challenge-re
nemcsak hivatásos szolgálatte-
võk, hanem civilek is jelentkezhet-
nek, vagyis a tömegsport, hobbi-
sport felõl érkezõket is várják.
Többek között ezért dolgozták ki a
hatszintû edzésprogramot, ami
segíti a bekerülést és a program
elvégzését is. A lemorzsolódás
ugyanis a tapasztalatok szerint
elég nagy.

Az alezredes leszögezte: nem
fegyveres akciókról és harcászati
kiképzésekrõl van szó, hanem egy
önismereti és fizikai tréningrõl,
ahol a csapatépítés és bajtársias-
ság a hangsúlyos. Ezenkívül ön-

magunk megismerése, saját dé-
monjaink legyõzése a cél. Az Elite-
és Amazon Challenge kitartásra,
fegyelemre, összpontosításra ne-
vel, valamint tartást és önbizalmat
ad. A program napjai alatt ugyanis
szó szerint komfortzónán kívül van
az ember. Mindez ugyanakkor tel-
jesen önkéntes, és bármikor abba
is hagyható, ha valaki úgy érzi,
hogy nem bírja tovább. Akiknek vi-
szont sikerül a „kihívás”, az Elite
100 tagjai lesznek, ami egyfajta
klubtagságot jelent, és folyamatos
programokat is kínál a tagoknak.

Zalaegerszeg régiós szerepé-
vel kapcsolatban jelenleg folynak
a tárgyalások; keresik a partnere-
ket és a megfelelõ kültéri helyszínt
a megvalósításhoz.
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A ZÖLD ZALA-PART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓJA ÉS

REKREÁCIÓ CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY
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A Zala folyó egykori holtága egy jelentõs szakaszának revitalizációja és az így létrejött élõ folyó-
parton rekreációs célú vízparti sétány létrehozása átfogó fejlesztési céljához illeszkedik. 

A projekt célja
A projekt legfontosabb célkitûzése a holtág rendszer egy jelentõs városi szakaszának élõvé tétele,

revitalizációja, olyan városi zöldterület kialakítása, amely jól illeszkedik az akcióterület jelenlegi térhasz-
nálati jellegzetességeihez. A fejleszteni kívánt terület a vasúti fõvonal, valamint a belsõ tehermentesítõ
út között terül el, a történelmi városmagtól északra. Keletrõl a Kaszaházi híd, nyugatról a Malom utca
határolja. A területen található a Városi Sportcentrum, a Göcseji Falumúzeum, valamint az Olajipari Mú-
zeum. A fejlesztés hozzájárul a családok szabadidejének hasznos és aktív eltöltéséhez, a rendezett vá-
rosi zöldfelületnagyság növekedése, illetve a holtág megújítása, a kialakuló vízfelületek a városi klíma
javítását segítik elõ. A városi zöldtér gazdasági célú beruházásai munkahelyet teremtenek, elõsegítik a
létrehozott mû fenntarthatóságát.

Megvalósítás – a vízrendszer kialakítása, megújítása
A holtág, a Malom utca és a Kaszaházi híd közötti mintegy 1500 méteres szakaszon kerül megújítás-

ra. A szükséges mennyiségû víz a Zala folyóból kerül kiemelésre, és a vasútépítéskor kiépített
gravizációs, ún. frissítõvíz-csatornán jut el a Malom utca keleti oldaláig. A holtág vize a Vizsla patakkal
egyesülve jut majd viszsza a Zala folyóba. A kialakuló vízfolyás mentén kerékpározható gyalogösvény, a
városi rekreációs parkban vendéglátóegységek, pihenõpadok, játszóeszközök kerülnek kialakításra. A
projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpározható gyalogutak a városi rendszer részei lesznek.

A projekt tervezett költsége bruttó 350 millió Ft.

– B. K. –

A citeraszó kezdetben fõként
családja körében szólalt meg, s
bár a zenekarvezetés a családban

maradt, egyik leánya, Nagy Kata
révén, a népi kultúra éltetése
messze túlmutat csupán a rokoni
körön. Érdemeiket sorolni hossza-
san lehetne, többek között 2003-
ban Zalaegerszegért díjban része-
sültek. Az idei jubileumi év az ün-
neplés jegyében telt, és ez alka-
lomra gálaestre várták a közönsé-
get és baráti zenekarokat. 

Rendhagyóan kezdõdött a kon-
cert. Kialudtak a fények, hogy stí-
lusos környezetben hangozzon fel
a „Hallottad-e hírét” címû népdal a
botfai Hûvös-kastély pincéjében.

Majd fény gyúlt, és zenekarba lé-
pési idejük szerint fokozatosan
mentek színpadra a szereplõk. El-
sõ körben az alapítók: Nagy Lajos,
Szigetiné Doszpoth Szilvia, Kupó

Bernadett, Nagy Sándorné, ifj.
Mrakovics József és Nagy Sándor.
Megtelt a színpad, amikorra mind
a 26 zenekari tag a hangszere mö-
gött állt végül. 

Ajándékkal köszöntötték az
alapítók Nagy Lajos alapító zene-
karvezetõt, Balaicz Zoltán polgár-
mester, miközben méltatta a cite-
rások értékteremtõ tevékenysé-
gét, a város nevében elismerõ ok-
levelet adott át. 

Nagy Lajos elmondta, jól esnek
a díjak, de igazi érdemnek azt ér-
zi, hogy Európában megismertet-

ték a citerát, mint népi hangszert,
illetve a helyi kulturális életet meg-
alapozták. 

Az ünnepi mûsorban a házigaz-
dákon kívül fellépett a Tavaszi
Szél, a Cuharé, az Új Muravidéki,
a Pannónia és a Kék Balaton cite-
razenekarok, valamint a Gyéres
Mûhely. Az est háziasszonya
Ferincz Adrienn volt.

A rendezvényen elhangzott, a
kultúrát nem lehet örökölni, ha azt
minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi. A botfai citerá-
soknál több generáció együtt ze-
nélése biztató erre nézve. A csa-
lád legkisebb tagja pedig, aki né-
hány hete született, szüleivel
együtt már látogatja a próbákat. 

JUBILEUM A CITERÁSOKNÁL
AJÁNDÉKKAL KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ALAPÍTÓT

A Válicka patak Válickapusztán (Pusztaszentlászló) ered, s ke-
letkezése a legenda szerint honfoglaláskori. A róla elnevezett
botfai citerazenekar, mely lassan ismertebb, mint a kétágú patak,
viszont pontosan negyvenéves. Mind a patak legendájának meg-
örökítése, mind a népi hagyományokat õrzõ zenekar megalapítá-
sa a helybéli Nagy Lajos érdeme, aki a napokban ünnepelte 77.
születésnapját.

– b. k. –

– Elhivatottság és megszállott-
ság kell ehhez is, mint minden hob-
bihoz – mondta Papp Ernõ, a Zala-
egerszegi Galamb- és Kisállatte-
nyésztõk Egyesülete tagja, miköz-

ben körbe kalauzolt a kiállításon,
ahol közel ötszáz galamb, baromfik,
nyuszik várták türelmesen a bemu-
tató végét ketreceikben.

– Galambból van a legtöbb,
ezeket csak dísznek tartják a te-
nyésztõk?

– A világon több száz féle ga-
lamb létezik, Magyarországon

több mint harminc fajta. Nem ne-
héz õket tartani, és a tenyésztés
szempontjából nem elõnyös pél-
dányokat meg is lehet enni. Régen
sokkal nagyobb kereslet volt a
húsgalamb iránt, külön vágóhíd is
volt erre. A húsuk nagyon egész-

séges, úgy tudom, jót tesz a szem-
nek, illetve régen a gyerekágyas
kismamáknak mindig galamble-
vessel kedveskedtek.

A sorok között járva legkevésbé
az ételféleség kategória juthatott a
nézelõdõ eszébe. A madarak in-
kább meghökkentõek, szépek és
mókás kinézetûek voltak. Páva
vagy fodros tollakkal, parókával,
rövid csõrrel, nagy beggyel vagy
akár óriási mérettel hívták fel ma-
gukra a figyelmet. Mellettük törpe
és óriás nyulak és baromfik várták
az országos mércéhez viszonyító
zsûri döntését. Végül számos díj-
ban részesültek a tenyésztõk, akik
szívesen látnák soraikban a fiatal
generáció tagjait is. 

A GALAMB, HA PÁVA
VÁRJA AZ EGYESÜLET A FIATALOKAT

Az egész Dunántúlról érkezetek azok a lelkes kisállattenyész-
tõk, akik zsûriztetni kívánták kedvenceiket és megmutatni a kö-
zönségnek, mennyi szép és érdekes élõlény tartható hobbiból. A
háromnapos kiállítás helyszíne a Kersztury VMK volt. 

ELITE CHALLENGE ZALAEGERSZEGEN?
KATONAI, DE NEM HARCÁSZATI KIHÍVÁS

Új UNIVERZÁLIS LAPTOPTÖLTÕK

a legolcsóbbam! Állítható fe-

szültségû (12–15–16–18–19–

20–22–24 V, 120 W) , hálózatról

és autós szivargyújtóról is hasz-

nálható. POSTAKÖLTSÉGGEL

csak 5000 Ft. Érdeklõdni:

30/721-4647. 

TV-SZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig
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– A kórus életében immár ha-
gyomány a karácsonyi koncert,
ami általában egy összetett pro-
dukció, sok vendéggel. Idén a mû-
sor elsõ felében egy oratorikus
mûvet, Bach Magnificat-ját hallhat-
ja a közönség, a Zala Szimfonikus
Zenekar mûvészeivel és öt buda-
pesti szólistával kiegészülve –
árulta el a karvezetõ.

Ezután színpadra lép a Zala-
egerszegi Jubileumi Férfikar is. Õk
tulajdonképpen a már megszûnt fiú-
kórus megmaradt tagjai. Az eredeti
kórus idén ünnepelné a 25 éves év-
fordulóját. A belõlük létrejött férfikar
tagjai ötévente még összejönnek
egy-egy fellépésre, Delacasse
Bencze Erzsébet vezetésével; most
a karácsonyi koncerten találkozhat-
nak velük a nézõk. A mûsor része-
ként fellép továbbá a Zalaegerszegi
Városi Vegyeskar tagjaiból alakult
Happy Singers Quartett (Kovács
Kata, Harnos Judit, Ludmányi Lász-
ló és Ludmányi Levente) is.

S hogy lehet minden évben vala-
mi újdonságot kitalálni? Kovács Ka-
ta azt mondja, hogy ez valóban
nem könnyû, hiszen a karácsonyra

íródott kórusirodalom nem túl bõsé-
ges.

– A közönség elvárja a klasszi-
kus dalokat, vagyis vannak állan-
dóan visszatérõ elemei az ünnepi
mûsornak. Ilyen például a Csen-
des éj, ami úgy tûnik, megunhatat-
lan. Ugyanakkor minden évben hí-
vunk olyan vendégmûvészeket,
zenekarokat, akik újdonsággal
szolgálnak, és igyekszünk a reper-
toáron is bõvíteni. Ezért is esett
most a választás a Bach-mûre,
amit elõször adunk elõ. Reméljük,
szeretettel fogadja a közönség.

A karácsonyi koncertre készül-
ve érkezett az örömhír (és a hiva-
talos értesítés), miszerint a de-
cemberi ünnepi közgyûlésen Zala-
egerszegért díjat vehet át a
vegyeskar. 

Kovács Kata ezzel kapcsolat-
ban azt mondta: nagyon boldo-
gok, hogy sikerült elnyerniük a vá-

ros rangos elismerését. Annál is
inkább, mert nem afféle „kirakatba
tett” együttesnek tartja a kórust,
akik mindig minden díjat elnyer-
nek. Alapvetõen egy amatõr, úgy-
nevezett „hobbi” kórusról van szó,
ennek ellenére nagyon sokat dol-
goznak, próbálnak és sok esemé-
nyen igyekeznek képviselni a he-
lyi komolyzenei életet. Pedig idõn-
ként nem könnyû egy-egy idõ-
pontra összetrombitálni a 40–50
fõ között mozgó tagságot. A
vegyeskar ráadásul jövõre lesz 60
esztendõs, így a jubileumra ké-
szülve még nagyobb öröm, hogy
átvehetik a díjat.

A 60. évfordulóról egyelõre
annyit lehet tudni, hogy 2017 tava-
szán a jeles alkalomból egy szû-
kebb ünneplésre kerül sor, ahová
meghívják a régi kórustagokat egy
közös találkozóra. Õsszel pedig
egy nagy születésnapi bulira ké-
szülnek a szimfonikus zenekarral
és a tánckarral, akik szintén 60
évesek lesznek.

A Zalaegerszegi Városi Ve-
gyeskar karácsonyi koncertjére
december 18-án, 18 órakor kerül
sor a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.
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Idén lenne 90 esztendõs Szász
Endre Munkácsy-díjas festõ- és
grafikusmûvész. Az évforduló alkal-
mából a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben nyílt egy átfogó,
életmûvének legfontosabb elemeit
felsorakoztató kiállítás.

Az ünnepélyes tárlatnyitón a
képzõmûvész kalandos életútját
Velkey Péter humánigazgatási osz-
tályvezetõ elevenítette fel. Az erdé-
lyi születésû fiú elõbb Budapestre,
majd némi kanadai és amerikai kité-
rõ után a Somogy megyei Várdára
települt, és haláláig ott is élt. Annak
ellenére lett az ’50-es évek egyik
legtöbbet foglalkoztatott mûvésze,
hogy az évtized elején koholt vádak
alapján (fegyverrejtegetés) tíz év
börtönre ítélték, melybõl egyet le is
töltött. Azt is kevesen tudják róla,
hogy a híres Egri csillagok címû
filmnek is õ volt a látványtervezõje.

A hetvenes évektõl egy évtizedig
elõbb Kanadában, majd az USÁ-
ban élt. A nyolcvanas években tért
haza, s ekkor szerzõdött le a Holló-
házi Porcelánmanufaktúrával. Ezek
a munkái az akkori Képcsarnok-há-
lózatnak köszönhetõen gyorsan is-
mertek és közkedveltek lettek.

Szász Endre népszerûségét, sõt

„sztárságát” emelte ki dr. Feledy Ba-
lázs mûvészeti író, kritikus is, a tár-
latot megnyitva. Mint fogalmazott:
mágikus vonzása volt a mûvészeté-
nek, ráadásul egy nagyon kommu-
nikatív, extrovertált személyiség
volt, ami csak fokozta ezt a hatást.
Sokat és szívesen nyilatkozott a
sajtónak is, így hamar nagy népsze-

rûségre tett szert. Annak ellenére,
hogy mondandójában mindig volt
valami nyersség és irónia is, ám
õszinte ember volt, tele életöröm-
mel. Ez látszik képein is.

Mûvészete a reneszánszból
gyökeredzik, de a szürrealizmussal
és a szecesszióval átitatott szemlé-
let uralja mûveit. A mostani tárlaton
korai grafikái éppúgy láthatók, mint
festményei és textíliái. Ez utóbbiak
uralkodó színárnyalata az arany, a
fekete és a fehér. A szõnyegek gra-
fikájánál a vonal a fontos. De ez jel-
lemzi a többi alkotását is. Mindig az
ember volt lényeges számára, táj-
képeket például soha nem festett
vagy rajzolt.

A kritikus szerint ma méltatlanul
kevés szó esik a 2003-ban, 77 éves
korában elhunyt mûvészrõl. Szüle-
tésének 90. évfordulója talán arra is
jó, hogy ismét fókuszba kerüljön
munkássága.

A tárlatnyitón részt vett a festõ-

mûvész özvegye, Szászné Hajdú
Katalin is. Mint elmondta: ritkán
van Szász Endre-tárlat, évente
egy-két alkalommal. Fõleg így ad-
vent idején. A mûvész munkái az
év többi napján a Kaposvárhoz kö-
zeli, várdai kastélymúzeumban te-
kinthetõk meg. A zalaegerszegi
tárlat tulajdonképpen retrospektív,
hiszen a legfontosabb alkotói kor-
szakok jellegzetes darabjai látha-
tók.

A kiállítás január 7-ig tekinthetõ
meg.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Nemcsak gyûjteni kezdte a cso-

dás tárgyakat, hanem mûködésbe
is tudja hozni õket. Géplakatos
szakmája ellenére ugyanis autodi-
dakta módon órásmester, rádiómû-
szerész, sõt asztalos is lett. Régi
óraszerkezetek köré õ maga is épít
míves órákat. Mivel négy cikluson
át (1990–2006) volt Nagykapornak
polgármestere, voltak idõszakok,
mikor nem tudott annyi idõt szen-
vedélyének szentelni, mint
amennyit szeretett volna. Ám 2006

óta ismét hobbijának él. Gyûjtemé-
nyében több mint 200 óra és száz-
nál is több rádió van. A mostani tár-
laton ezekbõl látható válogatás.

A kiállítást Megyeri Anna törté-
nész, fõmuzeológus nyitotta meg.
Mint fogalmazott: az órák múltja a
középkorba vezet vissza minket, a
rádiók pedig a 20. századba, hi-
szen 1925-ben, éppen december
elsején indult el az elsõ magyar rá-
dióadás. Ami az órákat illeti: a 18-
19. században még közel sem volt
minden háztartásban óra. A szer-

kezetek afféle ötvösremekek vol-
tak, amiket nem mindenki enged-
hetett meg magának. Így ezek a
szépen kidolgozott, mechanikus
órák a polgári világot is idézik. 

Molnár Ferenc gyûjteményé-
ben magyar, német, osztrák és
francia órák egyaránt vannak.
Szenvedélyét pedig mi sem jelzi
jobban, minthogy neve a „fanati-
kus gyûjtõk” internetes oldalán is
megtalálható.

A tárlat december 17-ig, illetve
január 3–7. között látogatható.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Abszurditás, kaland, humor,

sõt még egy kis science fiction
hangulat is van az írásokban. Na,
és a szövegek éppúgy szólnak a
máról, mint a régmúlt idõkrõl,
vagy éppen egy lehetetlennek tû-
nõ fikcióról.

Szálinger Balázs szerkesztõ
hozzátette: nagyon jó, hogy szinte
az összes szerzõ játéknak fogta
fel a feladatot, s kellõ iróniát és
humort vitt a történetekbe. Érde-
kes, hogy épp az a két szerzõ
(Vámos és Bereményi) nem ironi-
zált annyira, akik átélték a forra-
dalmi eseményeket. Az írók ma-
gukévá tették '56-ot, ám senki
nem bánt tiszteletlenül magával a

szellemiséggel. Sõt, a forradalmi
események és az azt követõ meg-
torlás valódi társadalmi feldolgo-
zása most kezdõdhet meg igazán.
Eddig ugyanis csak a patina volt,
ráadásul a politikai ideológiától
függõen különféle '56-mítoszok
keringtek eddig a társadalom em-
lékezetében.

A kortárs mûvészet nagy segít-
ség abban – ahogy Horváth Viktor
író is fogalmazott –, hogy mene-
küljünk a pátosztól és bízzunk az
iróniában. Némi fikciós narratívá-
val enyhítve a történelmi esemé-
nyek komolyságán.

Persze a szerzõk közé egy törté-
nész is „becsúszot”, hiszen Rainer
M. János írt utószót a kötethez.

ÖRÖMÜNNEPEK A VEGYESKARNÁL
KARÁCSONYI KONCERT ÉS ZALAEGERSZEGÉRT DÍJ
Karácsonyi koncertre készül a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar.

Nincs ebben semmi rendkívüli, hiszen ez már a 14. ilyen alkalom lesz
Kovács Kata énektanárral. A kórus vezetõjével azonban mégsem
csak errõl beszélgettünk; a találkozó elõtt derült ki ugyanis, hogy de-
cember végén Zalaegerszegért díjjal jutalmazzák munkájukat.

A LÉNYEG AZ EMBER ÉS A VONAL
SZÁSZ ENDRE-TÁRLAT A ZSINAGÓGÁBAN

Sokan ma már talán csak a jellegzetes hollóházi porcelánokról is-
merik figuráit, pedig az ’50-es, ’60-as évek legtöbbet foglalkoztatott
könyvillusztrátora volt; közel hatszáz kötethez készített grafikákat.
Képzõmûvészetének lényege már ezekben megtalálható. Annak el-
lenére, hogy munkásságának ez még csak a kezdeti szakasza volt.

ALTERNATÍV ÖTVENHAT

RÉGI RÁDIÓK ÉS MÍVES ÓRÁK
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2017. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

DECEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2016. 12. 12. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2016. 12. 13. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2016. 12. 14. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 12. 15. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2016. 12. 14. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 12. 15. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2016. 12. 14. 13–17 óra Eötvös-iskola
2016. 12. 15. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2016. 12. 06. 13–17 óra Liszt-iskola
2016. 12. 07. 7–14 óra

Ady E. Ált. Iskola 2016. 12. 05. 13–17 óra Ady-iskola
2016. 12. 06. 7–14 óra

Báthory SZK 2016. 12. 12. 11.30–13 óra Báthory-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2016. 12. 13. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2016. 12. 14. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2016. 12. 20. 7–17 óra Izsák-iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2016. 12. 12. 13–17 óra Petõfi-iskola

2016. 12. 13. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2016. 12. 07. 13–17 óra Dózsa-iskola

2016. 12. 08. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK 2016. 12. 12. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2016. 12. 13. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK 2016. 12. 14. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2016. 12. 15. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. 12. 07. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium
Öveges József Ált. Iskola 2016. 12. 19. 13–17 óra Öveges-iskola

2016. 12. 20. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2016. 12. 08. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium
Csány László SZK 2016. 12. 08. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. DECEMBER 21. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

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... 

ELADÓ INGATLAN
– BOTFY LAJOS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja értékesíteni 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 ki-
írást beszerezni és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni,
illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211. sz. irodájában (Te-
lefon: 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 benyújtá-
sára 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

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

A 2016 ADVENTI PROGRAMJAIRA.

DECEMBER 9. – PÉNTEK

10.00 – A III. adventi gyertya meggyújtása
Az Izsák Imre-iskola diákjainak közremûködésével.
Helyszín: az Izsák Imre-iskola aulája

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

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 meghatározott egyéb igazoló okiratok köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– 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 el-

járással 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, munkáltatói jog-
kör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési elõi-
rányzatokkal). 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. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései
alapján történik.

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

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a
társasági adó törvény hatálya alá tartozó,
kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetékességû
adózónak és a külföldi vállalkozónak – amen-
nyiben az adóévet megelõzõ adóévben az
éves szinten számított árbevétele a 100 millió
Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-
elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó
összegére az adóév utolsó hónapjának 20.
napjáig ki kell egészítenie.

A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi

iparûzésiadó-elõleg kiegészítésének összegérõl
az adóhatóság által rendszeresített nyom-
tatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig
bevallást és befizetést kell tenni.

A feltöltési kötelezettség bevallására rendelke-
zésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a
www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöl-
tés összegét az önkormányzat 11749008-
15432704-03540000 sz. helyi iparûzésiadó-szám-
lájára kell megfizetni. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE

Már hagyomány Zalaegerszegen, hogy bensõséges ünnep-
ség keretében köszöntik azokat a volt munkatársakat, akik a
polgármesteri hivatalból mentek nyugdíjba.

Az adventi idõszakban megtartott összejövetelen elhangzott:
az elõdök munkája hozzájárult a város eredményeihez, amiért kö-
szönet jár. A kellemes hangulatú találkozón Balaicz Zoltán polgár-
mester értékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a jövõ terveirõl,
a pályázati lehetõségekrõl is.

A jó hangulatú összejövetelen a régen látott kollégák, barátok
beszélgettek és idézték fel azokat az éveket, amikor együtt dol-
goztak. 

MEGHÍVÓ
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖVETKEZÕ VENDÉGE

DR. GYIMESI ENDRE,
AKI KERESZTURY JÓZSEFRÕL,

A VÁROS EGYKORI

POLGÁRMESTERÉRÕL,
KERESZTURY DEZSÕ

ÉDESAPJÁRÓL

TART ELÕADÁST.
Helyszín: Göcseji Múzeum
Idõpont: december 15., 17 óra.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
SZERETETTEL VÁRNAK!

MÓDOSUL

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,

HOGY ZALAEGERSZEG MJV
POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2016. DECEMBER 9.
(PÉNTEK)

8.00–10.00 ÓRA.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Fotó: Seres



A megyeházán tartotta éves
beszámoló közgyûlését a
Zalaszám ZAC. Az atlétikai klub
elöljárói mellett a közgyûlésen
megjelent Vígh László, Zala-
egerszeg országgyûlési képvi-
selõje és Balaicz Zoltán polgár-
mester.

A megjelenteket Makovecz Ta-
más, a klub alelnöke köszöntötte. 

A szakmai munkáról Szakály
István, a Zalaszám ZAC ügyveze-
tõje számolt be. Mint elmondta, a
klubban 410-en sportolnak. Hat-
vanegyen jutottak az országos

bajnokságokon különbözõ korosz-
tályokban a döntõbe, ahol 26
arany-, 19 ezüst-, 18 bronzérmet
szereztek. Hat világversenyen ki-
lenc sportolójuk szerepelt címeres
mezben.

Barta András, a felügyelõbizott-
ság elnöke tervszerû, pontos gaz-
dálkodásról számolt be.

A hozzászólások során Balaicz
Zoltán elismeréssel szólt az egye-
sület tevékenységérõl, majd meg-
erõsítette, hogy 2017-ben megújul
a Vágóhíd utcában található atléti-
kai sportcentrum. A futópálya pe-
dig nyolcsávosra bõvül. Vigh Lász-

ló a sport nemzetet összetartó ere-
jérõl és a zalai sport érdekében ki-
fejtett lobbitevékenységérõl szólt.
Dr. Szász Péter, a névadó szpon-
zor tulajdonos ügyvezetõje meg-
erõsítette, hogy rövidesen ismét
aláírják azt a szerzõdést, melynek
értelmében a társaság újabb egy
évig támogatja az egerszegi atléti-
kát.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Falco KC Szombathely

90-82 (22-27, 30-18, 16-17, 22-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 2000 nézõ. 

Uniqua Euroleasing Sopron–ZTE NKK
72-52 (20-11, 20-14, 22-14, 10-13)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Sopron, 600 nézõ.

HR Rent Kozármisleny–ZTE FC 2-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Pécs, 100 nézõ. 

Alabárdos Szegedi TE–ZTK FMVas 8:0 (3806-3478)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szeged.

Ipartechnika Gyõr–ZTE ZÁÉV 7:1 (3521-3470)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Gyõr.

Gyirmót FC Gyõr II.–Tarr Andráshida SC 0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Gyõr, 100 nézõ. 

DVTK-Vénusz–Göcsej SK 4-1 (0-0)
NB I-es nõi futsalmérkõzés, 10. forduló. Miskolc.

– Jó erõs közepest adnék idei
teljesítményünkre – vélekedett Hor-
váth Csaba. – A Hódmezõvásárhe-
lyen megrendezett korosztályos
Európa-bajnokságon Matyasovszky
Dalma képviselte klubunkat. Tõle
döntõbe jutást vártunk 200 m háton,
de különbözõ okok miatt nem sike-
rült a fináléba jutnia. A korosztályos
magyar bajnokságon szereztünk ér-
meket, illetve több fiatalunk tagja a
korosztályos válogatottnak. Ered-
mények terén azért van hiányérze-
tem. A felnõtt magyar bajnokságon
több pontot és jobb idõeredménye-
ket vártam. Az ifi, a serdülõ és a
gyermek korosztályban jól teljesítet-
tünk. 

– Kik a korosztályos válogatot-
tak?

– Matyasovszky Dalma mellett
Betlehem Dávid. Rajtuk kívül azon-
ban még szép számban akadnak
versenyzõink a Jövõ Bajnokai prog-
ramban. Minden évjáratban az elsõ
harmincat kiválasztják, az ide beke-
rültek korosztályos válogatottnak mi-
nõsülnek. Közéjük tartozik Molnár
Noel és Gergye Milán.

– Okozott valaki csalódást?
– Nem. Matyasovszky Dalmától

vártunk többet, úgy éreztük, a felnõtt
ob-n dobogó közelbe kerülhet. Az ifi
Eb-n az utolsó futamba került, mind-
egyik versenyzõ a másikra várt, las-
súra sikeredett a futam, századokon
múlott a továbbjutása. A négy ma-
gyar versenyzõ közül a harmadik
legjobb idõt úszta, így esett ki. Eltak-
tikázta, eltaktikáztuk, 200 m háton
tud õ ennél jobbat, szereplése nagy
tanulság volt számunkra.

– Mennyire nehéz megnyerni a
gyerekeket és szüleiket az úszás-
nak?

– Átalakulás elõtt áll a klubunk.
Több mint száz úszónk van. Ebbõl
40-en aktívan versenyeznek, mint-
egy húsz gyereket szeretnénk meg-
nyerni a versenysportnak. A további
40 a tömegsport szintjén verse-
nyezne továbbra is. Több fiatalt
helyhiány miatt nem tudunk befo-
gadni, de ha többen jönnének, azok
sem versenyszerûen úsznának.

Ami ugyan jó dolog, de klubunk cél-
ja inkább a versenyeztetés. Vi-
szonylag kevesen vállalják fel az
aktív sportolást, így kisebb a meríté-
si lehetõségünk is.

– Javul majd a ZÚK létesít-
ményhelyzete is... Hogyan állnak
ezen a téren?

– Elsõ lépcsõben egy hatpályás
úszómedence épül meg, amelyet
könnyûszerkezetes tetõvel lefed-
nek. Ezután a jelenlegi uszoda he-
lyére épül egy minden igényt kielé-

gítõ uszoda, ha az elkészül, a kinti-
rõl lekerül a sátortetõ. Legutóbbi in-
formációink szerint nem maradunk
létesítmény nélkül.

– Az elmúlt hetekben nagy volt
a forrongás a magyar úszósport
berkeiben, Gyárfás Tamás végül
lemondott. Éreznek valamit eb-
bõl?

– Gyárfás irányítása alatt min-
den pénzt megkaptunk idõben. A
MÚSZ-tól kapott összeg nagyban
befolyásolta éves munkánkat. Ta-
pasztalatom szerint ennyi pénz még
soha nem volt az úszásban. Úgy ér-
zem, a magyar úszók meg voltak
becsülve. Távol Pesttõl mi nem is
értettük a történéseket. Egyben bí-
zom, a Gyárfás-korszak után is
rendben megérkeznek hozzánk a
központi támogatások. A több hétig
tartó vita a sportág megítélésének
biztosan nem kedvezett.

– Az elõzõekbõl kiindulva a
2017-es költségvetésük hogyan
alakul?

– A várostól és a névadó szpon-
zorunktól az EuropTec-tõl biztosan
megkapjuk a támogatást. A tagdí-
jakból is befolyik egy bizonyos ös-
szeg. Nagy kérdés, mi lesz a köz-
ponti támogatással. Ha MÚSZ új
vezetése nem változtat, jövõre is
megfelelõ szinten tudunk mûködni. 

NEM TELJESEN ELÉGEDETTEK AZ ÚSZÓK
JOBB IDÕEREDMÉNYEKET VÁRTAK

Az idei évben is viszonylag jól teljesítettek az EuropTec ZÚK
úszói. Horváth  Csaba vezetõedzõ mégsem  teljesen elégedett a
az eredmények kapcsán.

ÉVZÁRÓ KÖZGYÛLÉS A TÁJFUTÓKNÁL
A Trió Egerszeg ZTC közgyûlésén Fehér Ferenc elnök be-

számolójából kiderült, hogy a tavasszal 25 éves egyesület ed-
digi legsikeresebb évét zárta. Az egyesületek országos rang-
sorában a 8. helyen zárt, s a bajnoki versenyeken kétszer an-
nyi pontot gyûjtöttek, mint a tavalyi évben.

Összesen 30 magyar bajnoki érmet szereztek a klub tagjai, me-
lyek közül az utánpótlás és a szenior versenyzõk is kivették részü-
ket. Hat magyar bajnoki címnek is örülhettek a ZTC-sek – Porgányi
Márk és Sárecz Éva – egyéniben is nyerni tudott.

Az eredményesség mellett a rendezvényszervezés területén is
sokat dolgoztak a klubban. Összesen 46 sporteseményt bonyolítot-
tak le az év folyamán, melyeken több mint 6600-an vettek részt. Ki-
emelkedett a májusi tájfutás világnapi programsorozat, hiszen ezen
az egy napon 2406 fõvel sikerült a tájfutást megismertetni. Ezt kö-
vetõen a klub megjutalmazta a legjobban teljesítõ versenyzõit. A
legjobb tájfutó a felnõttek között Porgányi Márk és Sárecz Éva lett,
míg az utánpótlás korosztályban Csertán András és Porgányi Anna
kapta a díjat. A Galambos Péter-díjat idén Fekete Sámuel vehette
át. A közgyûlés a jövõ évi tervekrõl szóló tájékoztatással zárult.JÖVÕRE MEGÚJUL AZ ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM

ISMÉT SIKERES ÉVET ZÁRT A ZALASZÁM ZAC

A megnyitón Varga Zoltán, a
Zalaegerszegi Judó SE elnöke, a
szervezõbizottság vezetõje üdvö-
zölte a sportolókat, vezetõket,
majd arról a példaértékû összefo-
gásról beszélt, amelynek köszön-
hetõen az év elején dzsúdóköz-
ponttal gyarapodhattak, most pe-
dig országos versenyt láthattak
vendégül. Kozman Zsolt, az Em-
beri Erõforrások Minisztériumá-
nak sportért felelõs helyettes ál-
lamtitkára elmondta, a kormány
nemzeti stratégiának tekinti a
sport ügyét.

A sport – a dzsúdó különösen –
kitartásra, küzdeni tudásra nevel.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere megtiszteltetésnek
vette, hogy a város ilyen rangos
versenynek a házigazdája lehet.
Zalaegerszeg 1996-ban elnyerte a
Nemzet Sportvárosa címet, amely-
nek igyekszik megfelelni. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a helyi létesít-
mények fejlõdésével a város vidéki
dzsúdóközponttá válhat. Nagy
György, a szövetség fõtitkára szólt
arról, hogy volt, aki nem örült, hogy
autópályáktól messze esõ, nehe-
zen megközelíthetõ városba került
a viadal, de a cselgáncsnak el kell
jutnia az ország minden zugába.
Zalaegerszeg pedig különösen

fontos helyszín, s ennek nyomán
jövõre két országos versenyt is
megrendezhet majd.

A verseny során a Városi Sport-
csarnokba kilátogató dzsúdóked-
velõ helyi együttesnek is szurkol-
hattak. A Zalaegerszegi Judo SE
nem is okozott csalódást, a férfiak
másodosztályában aranyérmet
szerzett, a döntõben 3-2-re verte a
Kaposvár csapatát,

Gyõztesek.
I. osztály. Férfiak (7 induló csa-

pat): Atomerõmû Paks. Nõk (5):
Mogyi Bajai JC. 

II. osztály. Férfiak (9): Zala-
egerszegi Judo SE (ifj. Nagysoly-
mosi Sándor, Gera Csaba, Bürgés
Milán). Nõk (9): UTE. 

III. osztály. Férfiak (8): Krizsán
SE.

DZSÚDÓ-CSB EGERSZEGEN
A MÁSODOSZTÁLYBAN HAZAI SIKER

Zalaegerszegen rendezték meg a dzsúdó-csapatbajnokságot,
amelyre 38 egyesület nevezett  a  három osztályban. A férfiaknál
24, a nõknél 14 csapat mérettette meg magát.  

Szíver Krisztinának, a megye
fogyatékosügyi referensének tájé-
koztatása szerint az eseményre
többek között Lentibõl, Magyar-

szerdahelyrõl, Keszthelyrõl és
Zalakomárból érkeztek résztvevõk,
összesen mintegy százhúszan.

A megnyitón elhangzott köszön-

tõk után Tunkel Nándor – aki
fekvenyomásban Rióban bronzér-
met nyert – és Zborai Gyula aszta-
liteniszezõ, zalai paralimpikonok
osztották meg tapasztalataikat és
riói élményeiket a résztvevõkkel.
Mint beszámoltak róla, a legutóbbi
paralimpia a legszebb és legjob-
ban szervezett sportesemény volt
életükben. Biztatták az ifjú résztve-
võket is, hogy válasszák ki a szá-
mukra leginkább megfelelõ sport-
ágat, merjenek álmodni és tenni
azért, hogy az általuk kiválasztott
mozgásformában a legjobbak le-
gyenek.

A vetélkedõ fõdíját Magyaror-
szág egyik legismertebb sportesz-
közöket értékesítõ üzletlánca aján-
lotta fel. A szervezõk remélik, hogy
a program eléri célját, és a jövõben
a megszokottnál nagyobb figyelem
övezi majd a parasportolók tevé-
kenységét.

TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL
PARASPORTNAP OLIMPIKONOKKAL

Tizenötödik alkalommal rendezett parasportnapot a Zala Me-
gyei Fogyatékkal Élõk Sportszövetsége a fogyatékosok világnap-
jához kapcsolódóan. A rendezvénynek ezúttal a zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnázium adott otthont.

GOMBFOCISOK

RANDEVÚJA
A Zalavölgyi Gombfocimborák

szervezésében rendeztek gomb-
focibajnokságot a Keresztury
VMK-ban, ahol négy asztalon tíz
csapat mérte össze a tudását.

A mérkõzések megtekintése
mellett egy asztali labdarúgás té-
májú kiállítás is várta az érdek-
lõdõket, de a helyszínen bárki ki-
próbálhatta a gombbal lövés tech-
nikáját. Rengeteg gyermek élt is a
lehetõséggel, így õk is megismer-
kedtek édesapjuk és nagyapjuk
egykori kedvenc idõtöltésével. A
tornán egyébként Lukács Zsolt
diadalmaskodott „Újságírók” csa-
patával, s mint a szervezõktõl
megtudtuk, a jövõben szeretnének
Zalaegerszegen is gombfociklubot
mûködtetni.
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