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25 éves a városi újság

– pánczélPetra –

Persze, akik a 19–20. század
fordulóján még a historizmusban
és akadémizmusban hittek, való-
színûleg furcsán szemlélték a
kacskaringós ornamentikával (fõ-
leg valamilyen stilizált növényi
mintával) díszített, színes, ám összes-
ségében nagyon is funkcionális el-
rendezésû épületeket. Nagyjából
ez történt Zalaegerszegen is. Az
elmúlt hónapokban több helyi fóru-
mon is felvetõdött – legutóbb pél-
dául a Városvédõ Egyesület ülé-
sén –, hogy nagyon kevés a vá-
rosban a szecessziós stílusú épü-
let, ezért a meglévõkre különösen
nagy figyelmet kellene fordítani.

Zalaegerszegen a századelõn,
de még a késõbbi évtizedekben is,
döntõen neobarokk, kisebb rész-
ben neoreneszánsz épületeket állí-
tottak. Annak ellenére, hogy a kor-
szellem ezt már rég túlhaladta. A
szecesszió stílusjegyei leginkább a
postahivatal épületének homlokza-
tán figyelhetõk meg, bár már nem
az eredeti dekorációt látjuk. A zöld-
színû épületdíszek és a körbefutó
virágmotívumok a ’60-as években
például egyáltalán nem voltak lát-
hatók az épületen. Akkor egy erõ-
sen lecsupaszított, díszeitõl meg-
fosztott „postapalotába” járhattak a
városlakók. 1989-ben történt elõ-
ször egy nagyobb felújítás, mely-
nek során az eredeti mintájára állí-

tották helyre az épületet, bár a fõ-
bejárat akkor még oldalra került.
Ez csak a legutóbbi rekonstrukció
során került vissza középre.

Szintén szecessziós jegyeket
visel magán a Petõfi utca 8-as szá-
mú lakóház, mely 1904-ben épült.
Vakolatdíszei kõbõl készültek, dí-
szes bejárata a Petõfi utcáról nyí-
lik, fõhomlokzata viszont az Ady ut-
cára néz, itt látható a ház jellegze-
tes, „indázó” erkélye is. Megyeri
Anna, a Göcseji Múzeum muzeoló-
gusa érdeklõdésünkre elmondta: a
Petõfi utcai ház stílusából arra le-
het következtetni, hogy azt a híres
Morandini építészcsalád tervezte,
bár hivatalos dokumentumot nem
talált erre vonatkozólag.

Morandini Tamásra jellemzõ
volt, hogy vonzódott a szecesszió-
hoz. Ennek nyomát láthatjuk jó né-
hány általa épített házon a Virág
Benedek utcában és a Jákum Fe-
renc utcában, ahol saját – általa
tervezett – családi háza állt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

CSAK NYOMOKBAN TALÁLHATÓ
KEVÉS A SZECESSZIÓRA JELLEMZÕ ÉPÜLET ZALAEGERSZEGEN
A szó önmagában is szép: szecesszió. Az irányzat pedig amit

jelöl, átalakította a 20. század elejének mûvészetét, az építészet-
tõl, lakberendezéstõl kezdve a képzõmûvészeten át egészen az
irodalomig. Mint az a mûvészettörténettel foglalkozó könyvekbõl
is tudható, a szó jelentése kivonulás, elkülönülés, de ez egyálta-
lán nem valami negatív dologra utal, hiszen egy új mûvészeti stí-
lust születését jelentette.

KÖZMEGHALLGATÁS

2014. DECEMBER 4. 9.00 ÓRA
VÁROSI DÍSZTEREM

– pet –

A múzeum Kisfaludi-termében
rendezett „Mûvészet és politika.
Kényszerhelyzetek és válaszok
a 20. századi magyar mûvészet-

ben” címû egész napos program
elõadói között találjuk többek
között Fekete Györgyöt, a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia elnö-
két is.

(Folytatás az 5. oldalon.)

MÛVÉSZET ÉS POLITIKA
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A MÚZEUMBAN

Lapunk megjelenésével szinte egy idõben egy érdekes és nap-
jainkban is fontos kérdéseket feszegetõ konferencia zajlik a Gö-
cseji Múzeumban. A november 19-ére meghirdetett tudományos
ülés a mûvészet és politika 20. századi kapcsolatát elemzi.

TOLERANCIA
NAPJA

A Zala megyei Esélyte-
remtési Ház figyelemfelhívó
akcióval ünnepelte a toleran-
cia (türelmesség mások vé-
leménye iránt) napját. 

Az akció keretében Zala-
egerszeg fiataljai és az esély-
teremtési ház hátrányos
helyzetû fiataljai a Dísz téren,
a tulipános szökõkutat kör-
beállva sok-sok színes luft-
ballont engedtek a magasba,
a tolerancia jegyében.

Az eseményen Zimborás
Béla, a polgármesteri hivatal
humánigazgatási osztályá-
nak intézményfenntartó
szakreferense mondott kö-
szöntõt.

(Fotó: pP)

A KANIZSA TREND KFT.
KÁRPITOS SZAKMUNKÁSOKAT,
GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ

BETANÍTOTT KÁRPITOSOKAT ÉS

ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT KERES.

DOLGOZZON AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB

BÚTORGYÁRTÓ CÉGÉNÉL, MELY MÁR

TÖBB MINT 20 ÉVES MÚLTTAL RENDELKEZIK,
TERMÉKEI ISMERTEK ÉS ELISMERTEK

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN!

AMIT KÍNÁLUNK:
BIZTOS MUNKAHELY, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK.

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

(ÉTKEZÉSI JEGY, UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS).
BUSSZAL TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁS A LAKÓHELYTÕL

A GYÁRIG MEGFELELÕ LÉTSZÁM ESETÉN

A NAGYKANIZSAI TELEPHELYRE!

JELENTKEZÉSÉT FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL

– ELÉRHETÕSÉG MEGJELÖLÉSÉVEL – A NAGYKANIZSA, SZEMERE UTCA 4.
HUMÁNERÕFORRÁS CSOPORTHOZ SZEMÉLYESEN, ILLETVE

AZ ANITA.BORSOS@KANIZSATREND.HU CÍMRE VÁRJUK.
ÉRDEKLÕDNI A 93/500160-AS TELEFONSZÁMON LEHET.



Sor került a fõbejárati lépcsõ
cseréjére, amely már csaknem
balesetveszélyes volt. A párale-
csapódás kiküszöbölésére a pad-
lástér szellõztetése is megoldó-
dott, és a medencetérben kicse-
rélték a sávelválasztó köteleket.

Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõ-
je elmondta: megtörtént a világítás
korszerûsítése energiatakarékos
rendszer kialakításával, valamint a
meleg vizes hõcserélõ rendszer is
megújult, így hamarabb jut el a
meleg víz a zuhanyzókba. A jövõ-
ben a klórgáz már nem szivárog-
hat ki, a klórozót ugyanis lezárták
a jogszabályoknak megfelelõen.
Kialakításra került egy rekreációs
szoba is, amely orvosi célt szolgál
majd, illetve a gyógyúszók hasz-
nálhatják. Beszerzésre került egy

iramóra, valamint mobilhangosító
rendszer, amely a késõbbiekben
az ötven méteres medencénél is
használható lesz majd. Horváth
Csaba, a Zalaegerszegi Úszóklub
képviseletében a felújítás jelentõ-
ségérõl beszélt. Kiemelte: a kor-
szerûsítés nem csak a klub úszói-
nak, hanem a városlakóknak is
fontosak. 

Kérdésre válaszolva Balaicz

Zoltán jelezte: a hosszabb távú
fejlesztési céljaik között szerepel
a tanuszoda-program, szeretnék
felújítani a külsõ medencét is,
majd ismét kinyitni a városi stran-
dot, ahogy a választások elõtt
ígérték. De a tervek megvalósítá-
sához idõre és pénzre van szük-
ség. Mint fogalmazott, felvette
már a kapcsolatot Gyárfás Ta-
mással, az úszószövetség elnö-
kével, tárgyal Borkai Zsolttal, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
kével és tárgyal Czunyiné dr. Ber-
talan Judit köznevelésért felelõs
államtitkárral. Szeretnék, ha a vá-
ros részesülhetne a tanuszoda-
programra szánt állami támoga-
tásból.
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MEGHÍVÓ
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

VENDÉGE A KITARTÁS ÉS

ERÕPRÓBA PÉLDAKÉPE,
MÁNYOKI ATTILA ÚSZÓ

Idõpont:
2014. november 20. 17 óra
Helyszín: Göcseji Múzeum

Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak a beszélgetésre és a
filmes bemutatóra. 

Elismerésben részesülnek:
Csapó Béla, a város egyetlen grá-
nitdiplomás pedagógusa, Farkas
Ferenc szobrászmûvész, Farkas
Ignác színmûvész, Kauzli József-
né volt önkormányzati képviselõ,
Király Imre a csácsi Évgyûrük
Nyugdíjasklub vezetõje, Unyi Já-
nos korábbi intézményvezetõ, Var-
ga Kálmán György helytörténész,
Zsuppányi Gyula építész, volt ön-
kormányzati képviselõ, a Zala-
egerszegi Diabétesz Egyesület és
a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg
Egyesület.

Döntöttek a képviselõk arról,
hogy 2015. január elsejétõl nem
emelkedik a vásárokon és piacokon
alkalmazott területhasználati, hely-
biztosítási díj és helypénz. Az ön-
kormányzati nem lakás célú helyi-
ségek bérleti szerzõdésében is vál-
tozatlanok lesznek az árak jövõre
is. Az Egerszeg-kártyával rendelke-
zõk az adventi idõszakban, decem-
ber 15. és 31-e között munkana-
pokon 12–18 óra között ingyen par-
kolhatnak az 1–4. díjövezetben. 

Az önkormányzati bérlakásál-
lomány gazdaságosan fel nem
újítható épületeit érintõ felülvizs-
gálat tapasztalatairól is szó volt a
közgyûlésen. Jelenleg 78 lakás
érintett, ebbõl 25 családnak van
érvényes szerzõdése az ingatla-
nokban, míg 25 család nem ren-
delkezik érvényes bérleti szerzõ-
déssel. Balaicz Zoltán jelezte: je-
lenleg 802 önkormányzati bérla-
kás van Zalaegerszegen, a LÉSZ
Kft. kintlevõsége 145 millió forint,
ebbõl mintegy 90 millió behajtásá-
ra nincs sok remény. A listában
szereplõ lakásokról végleges dön-
tés egy késõbbi idõpontban ismét
a testület elé kerül. Az önkor-
mányzati bérlakásállomány jelen-
legi helyzetérõl több vélemény,
kérdés és kérés is megfogalmazó-
dott, ezekre is keresi a választ az
önkormányzat. 

A közgyûlés elfogadta Zala-
egerszeg Zöldfelületi Stratégiájá-
nak 2015. évi cselekvési tervét. A
jövõ évi költségvetésben a lehetõ-
ségek szerint 11 millió forintot biz-

tosítanak a kijelölt projekt munká-
lataira. Úgyszintén támogatta a
testület Zalaegerszeg Integrált Te-
rületi Programját, amely a 2020-ig
terjedõ idõszakra vonatkozik. A
TOP-programban 10,5 milliárd fo-
rint áll rendelkezésére, és mint a
polgármester fogalmazott, ennek
60 százalékát gazdaság- és közle-
kedésfejlesztésre, valamint mun-
kahelyteremtésre, infrastruktúra-
fejlesztésre kell fordítani. 

Fõként a kuratóriumi személyi
változások miatt módosításra ke-
rült a Zalaegerszeg Felsõfokú Ok-
tatásáért Közalapítvány és a
Millecentenáriumi Közalapítvány
alapító okirata. Mint elhangzott,
hatékonyabb és kisebb létszámú
kuratóriumokat szeretne az önkor-
mányzat létrehozni, ezért a de-
cemberi közgyûlésen ismét napi-
renden lesz a téma.

Dr. Kovács Gábor jegyzõ a saj-
tótájékoztatón jelezte: a közgyû-
lés támogatja a földmûvelésügyi
tárca véleményét, mely szerint
nem látja agrárpolitikai indokát a
hobbikertek körében a földszer-
zés „földmûvesi” státushoz kötés-
nek. Ezért az idei év október 31-
én lejárt földhaszonbérleti szerzõ-
dések esetében a szerzõdéseket
meghosszabbítják 2015. február
28-ig, így az általuk bérelt földte-
rületeket (kiskerteket) nem kell el-
hagyniuk. 

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS ADVENT IDEJÉN
KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK ÚJ ZALAEGERSZEGÉRT-DÍJASOK

MI LEGYEN A LEROMLOTT BÉRLAKÁSÁLLOMÁNNYAL?
JÓ HÍR A KISKERTESEKNEK

Az alakuló ülést követõ elsõ közgyûlését tartotta az elmúlt hé-
ten Zalaegerszeg közgyûlése. A testületi ülést követõ sajtótájé-
koztatón Balaicz Zoltán polgármester a legfontosabb döntésekrõl
számolt be és tájékoztatást adott arról, kik vehetik át a december
19-én ünnepélyes keretek között, a Zalaegerszegért-díjat. Megem-
lítette: a legtöbb elõterjesztést egyhangúlag fogadott el a testü-
let, melynek munkájára a kompromisszum és konszenzuskeresés
volt a jellemzõ.

FEJLESZTÉSEK A FEDETT USZODÁBAN
SEGÍTETT A 12,7 MILLIÓS PÁLYÁZATI FORRÁS

Az elmúlt hónapban számos jelentõs fejlesztés valósult meg a
városi fedett uszodában. A részletekrõl sajtótájékoztató kereté-
ben számoltak be. Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: a
korszerûsítéseket az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. és a Zala-
egerszegi Úszóklub együttmûködve több mint 12,7 millió forint-
ból valósította meg a Magyar Úszószövetség által biztosított pá-
lyázati pénzbõl. 

– AL –

– A betegség tíz éve kezdõdött
nálam is. Ismerõsök által több
sorstárs keresett meg, hogy ta-
pasztalataimat megosszam velük.
Így jött az ötlet, hogy legyen egy
önsegélyezõ Zalaegerszegi
Reumatoid Artritisz Betegklub –
árulta el Németh-Horváth Katalin,
a klub alapítója. – A kezdeménye-
zéshez partnerre találtam dr. Ba-
logh Izabella reumatológus szak-
orvosban és dr. Duska Péter ad-
junktus, ortopéd szakorvosban,
akik vendégei most az elsõ talál-
kozónknak. Szeretnénk segítsé-
get, tanácsot nyújtani a betegség
által okozott mindennapi gondok
leküzdésében, a kezelési lehetõ-
ségek bemutatásában, mert a
reumatoid artritisz nemcsak nagy
fájdalommal jár, de pszichés prob-
lémákat is maga után von. 

Dr. Duska Péter érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy a fõleg fia-
tal- és középkorúaknál elõforduló
sokízületi gyulladás változó inten-
zitással gyorsan elõrehaladó be-
tegség, amely többnyire a kisízüle-
tek érintettsége révén nagyon ko-
rán okozhat súlyos mozgáskorlá-
tozottságot, a nem megfelelõ ke-
zelés esetén pedig korai rokkant-
ságot idézhet elõ. Ezért kell idõ-

ben kezelni. A betegség kialakulá-
sának genetikai háttere van, és
valamilyen külsõ tényezõ aktiválja,
ami lehet vírus- vagy baktériumfer-
tõzés, sõt a stressz is. Nem lehet
tudni, hogy mikor, hiszen van, aki-
nek fiatal korában lép fel a beteg-
ség, de jellemzõen 20–40 éves
korban, és fõleg a nõknél.  

Az ortopéd szakorvos arra a
kérdésre, hogy a betegklub miben
tud segíteni, úgy vélekedett, na-
gyon fontos a szemléletváltás, a
betegek ne csak a gyógyszerekre,
mûtétekre támaszkodjanak, ha-
nem életmódváltással tapasztalják
meg, mivel tudják enyhíteni pana-
szaikat. 

NEM VAGY EGYEDÜL
ÖNSEGÉLYEZÕ BETEGKLUB ALAKULT

A reumatoid artritiszben szenvedõ betegek segítésére létesült
egy betegklub Zalaegerszegen. A támogatás és a jó tanács bi-
zony elkel, mert az autoimmun betegség okozta idült sokízületi
gyulladás nagy fájdalommal jár, a kellemetlen panaszok a test
bármely ízületében jelentkezhetnek.

FELHÍVÁS
A Zalaegerszeg Városi

Közbiztonsági Polgárõr Egye-
sület jótékonysági gyûjtést tart
a rászorulóknak.

November 22-én 10 órától
várják a tartós élelmiszert és a
meleg ruhákat az egyesület
Landorhegyi u. 28. sz. alagso-
ri irodájában.

Az egyesület az adomá-
nyokat a Máltai Szeretetszol-
gálatnak adja át.

Meghívó
a 2014. november 28-án,

pénteken 16 óra 30
perckor kezdõdõ

NÕI EGÉSZSÉG –
NÕI BETEGSÉGÜNK

ÜZENETE ÉS HÁZI

PRAKTIKÁK

NÕI EGÉSZSÉGÜNK

VÉDELMÉRE CÍMÛ

ELÕADÁSUNKRA!
A rendezvényen való
részvétel ingyenes!

Helyszín:
Keresztury Dezsõ

Általános Mûvelõdési
Központ

földszinti tárgyalóterem
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 21.

A ren-
dezvényen
köszöntötte
a megjelen-
teket dr. Pál
Attila, a me-
gyei közgyû-
lés elnöke,
Vigh László,
országgyû-
lési képvise-
lõ, Márky Zoltán lendvai konzul és
Horváth Ferenc, a Muravidéki Ma-
gyar Önkormányzati Nemzeti Kö-
zösség elnöke. A projekt kereté-
ben végzett tevékenységrõl Gyar-
mati Adrienn projektmenedzser
beszélt, majd számos magyar és
szlovén szakember tartott elõ-
adást az egészségfejlesztésrõl,
és az egészséges életmódról, az
elmúlt két évben szerzett tapasz-
talataik alapján. 

A program általános célkitûzé-
se az egészségesebb életvitel
fenntartható alapjainak megte-

remtése volt a magyar–szlovén
határ menti területen élõ iskolás
és óvodás korú gyermekek, vala-

mint szüleik és a tágabb közös-
ség számára.  A projekttevékeny-
ségek keretében egészségfejlesz-
tési helyzetfelmérés is készült,
amelybe bevontak Zala megyébõl
10 intézményt, Vas megyébõl
szintén 10-et, míg a Muravidéken
5 intézményben folyt a felmérés.
Kifejlesztésre került az óvodai és
iskolai támogatói háttér egységes
modellje, a témával foglalkozó pe-
dagógusok számára továbbkép-
zést szerveztek. Egészséghetek,
egészségfesztiválok megrendezé-
sére is sor került. 

Három kiadvány is készült a
projekt megvalósítása során: „A
gyermekkori egészségfejlesztés
gyakorlati útmutatói” címû kézi-
könyv,  az „Egészséges konyhám
apró titkai” címû könyvecske,
amely az egészséges táplálkozás
jegyében közöl recepteket, vala-

mint az „Egészsé-
ges Közösségek
– Healthy” címû
közel 400 oldalas
kiadvány, amely
magában foglalja
a projekt kereté-
ben rendezett
konferencia anya-
gát, a kutatások, a
mûhelymunkák
eredményeit. 

EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉGEK
SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM

Záró konferenciával ért véget a Szlovénia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési program. A kétéves projekt
összköltsége 890 282,53 EUR, ebbõl ERFA támogatás 750 632,29
EUR.  A vezetõ projektpartner a Zala Megyei Önkormányzat volt,
partnerek pedig az Országos Népegészségügyi Intézet, a Mura-
szombati Regionális Egység, a Muraszombati Egészségi és Fej-
lesztési Központ, valamint az NYME Regionális Pedagógiai Szol-
gáltató és Kutató Központ.



Bánfi Katalin

– Decemberben lennénk tízéve-
sek, de az év végi ünnepek miatt
januárban tartjuk az ünnepünket –
mondta Salamon Györgyi, aki így
emlékszik a kezdetekre.

– 1999-ben az akkori Család-
segítõ Szolgálatnál kezdemé-
nyeztem a Kapcsolatügyelet létre-
hozását, amely azóta is mûködik.
Az itteni munka során tapasztal-
tam, hogy a csonkán maradt csa-
ládoknak elkelne a nagyobb támo-
gatás. A kapcsolatügyelet révén

ismerkedtem meg a budapesti
példával. Nagy Zsóka vezetésével
mûködött ott egy Egyszülõs Klub,
s talán elsõként követtük ezt vidé-
ken. Azóta a pesti klub már meg-
szûnt, mi azonban mûködünk.
Szakmai berkekbõl való barátaim-
mal közösen tettük meg az elsõ
lépéseket. A teljes névsorból ki-
emelném Simó Sándor és
Jankowskiné Édl Zsuzsa tevé-
kenységét. A célunk egy közös-
ség létrehozása volt, ahol a sors-
társak találkozhatnak egymással,
megbeszélhetik a problémákat.

Az elmúlt évek alatt négy férfi ta-
gunk volt, tehát többségében nõk-
kel és gyerekekkel foglalkozunk.
A nõknél az anyaság mellett a nõi-
ség megélésében is bátorításra
van szükség. S persze a válás
nagy krízis, ezt fel kell dolgozni.
Voltak eleinte erre irányuló szak-
mai elõadások is, s igény szerint
személyes beszélgetések. Telje-
sen önkéntes alapon, szociális
szakemberek közremûködésével.

– Tíz év alatt felnõtt az érin-
tett gyerekek egy része. Miben
változott a klub?

– Három-öt év közötti idõszak-
ban cserélõdik a tagság. Nagy
veszteségként éltük meg, hogy a
népi játékok vezetõje, Horváth
László elhagyta a klubot. Viszont
a legfõbb sikernek azt tartom,
hogy kiépült egy új vezetõség,
akik viszik a klubéletet, Komáromi
Mónika, Riz Szilvia és Németh
Renáta, én valójában már csak
háttérmunkát végzek. S persze
öröm látni, ha valaki új társra talál,
s a gyerekek ismét teljes család-
ban nevelõdnek. Sok programunk
van. Havi rendszerességgel talál-
kozunk, jelenleg a ZVMKK-ban.
Korábban a belvárosban, illetve a
Kertváros más részén volt a szék-
helyünk, ez is befolyásolta a tag-
ság összetételét. Vannak nyitott
programok, amihez bárki kapcso-
lódhat. Ilyen volt a közelmúltban a
társasjátéknap, nagy sikerrel és
sok résztvevõvel. Ezt a tél folya-
mán folytatni szeretnénk a
ZVMKK-val közösen, tavasztól
pedig a Civil Házban.

– Egyéb terveik?
– A jól bevált programokat

visszük tovább. A havi találkozókat
és a nyári tábort biztosan. Igyek-
szünk egyre inkább bekapcsolódni
a város közéletébe, mindinkább
nyitottá válni. A nyáron volt egy mi-
niprojektünk, a Kertvárosi Esték
sorozat, mely révén sokan megis-
mertek minket. 

Jó érzés a segítõ tevékenység,
látni az örömöt a gyerekek arcán,
vagy az enyhülést a krízisben lévõ
szülõnél – állítják.

b. k.

Tölli Tamásné tanárnõ hívta fel
a figyelmünket a mozgásos aktivi-
tásra a tanulók körben. Ennek
eredménye nemcsak jó hangulatú,
teljes részvétellel zajló sportnapo-
kon, hanem városi vagy országos
megmérettetéseken is tükrözõdik.
Az elõbbire példa a Magyar Diák-
sport Napja, ahol a tanulók egy ré-
sze 2014 méteres futással kap-
csolódott az országos rendez-
vényhez, valamint emlékezetes,
másfél órás sportversennyel, mind
a 25 osztály részvételével. 

Az ezt követõ diákhéten négy
sportágban, azaz futball, kosárlab-
da, kézilabda, röplabda, zajlottak
tanár–diák mérkõzések. Ez utóbbi
sportágban az elmúlt tanévben a
középiskolás városi bajnokságon
elsõ helyet értek el a fiúk, s a heti
kétszeri edzéseken a diákolimpiá-
ra „gyúrnak”. 

Az idei diákolimpián egyébként

már sikert könyvelhettek el a köl-
cseys gimnazisták. Budapesten a
Puskás Stadionban atlétika csa-
patbajnokságban dobogós helyet
szerezett a fiú diszkoszvetõ csa-
pat (második helyezés) és a lány
svédváltó (harmadik helyezés).
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www.kreativnyelv.hu
GAÁL OTTÓ NAGYSIKERÛ TANKÖNYVEINEK

BEMUTATÓJA ZALAEGERSZEGEN!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
A tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ZALAEGERSZEGEN
2014. november 20-án (csütörtök) és 27-én (csütörtök) 17–19 óráig

Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (volt Zalaterv-székház)
I. emelet nagyterem.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
rendezvényen bejelentette, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal két együttmûködési
megállapodás megkötését terve-
zik, ezeket a december
18-i közgyûlésen ter-
jesztik elõ. Mint mond-
ta, az egyik megállapo-
dás konkrét tartalom-
mal bír. Azt szeretnék
ugyanis, hogy a gazda-
sági szenátus szerepét
olyan szervezetek ve-
gyék át, akik valóban
tudnak tanácsot adni a
város vezetésének a
vállalkozások, a helyi
gazdaság megerõsíté-
sével kapcsolatosan.
Ebben a munkában a
vállalkozásfejlesztési
alapítvány mellett a
Vállalkozók Országos
Szövetsége Zala Me-
gyei Szervezetére valamint a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marára is támaszkodni kívánnak. 

A másik együttmûködés egy
kamattámogatási rendszer kidol-
gozását hivatott elõsegíteni. A vá-
ros egy jelentõsebb forrást ad át a
vállalkozásfejlesztési alapítvány-
nak, hogy a magyar tulajdonú za-
laegerszegi kis- és középvállalko-
zásoknak megkönnyítse mûködé-
sét fejlesztési hiteleik kamatátvál-
lalásával.

A polgármester méltatta a Csa-

ládi Vállalkozások Klubja Egyesü-
letének létrejöttét. Mint fogalma-
zott, Zalaegerszegen több olyan
családi vállalkozás mûködik, me-
lyek bizonyították létjogosultságu-
kat. A hogyan tovább kérdésében
nyújthat számukra nagy segítsé-

get a klub a sikeres generációvál-
tás érdekében.

Böjte Sándor, a Családi Vállal-
kozások Klubja Egyesületének el-
nöke arról beszélt, hogy hasznos
tapasztalatokat és ismereteket
szereztek a vállalkozásfejlesztési
alapítvány SUCCED projektjében,
melyben családi cégük is részt
vett. A klub megalakulását mér-
földkõnek nevezte. Havonta, két-
havonta fognak ülésezni, amikor
is megbeszélik a problémákat és
segítenek azok megoldásában.

Mint mondta, a 4. számú választó-
kerület képviselõjeként is igyek-
szik mindent megtenni a vállalko-
zások sikeres mûködése érdeké-
ben.

Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója méltatta,
hogy a családi vállalkozások mû-
ködésének és utódlási kihívásai-
nak segítésében a város önkor-
mányzatában együttmûködõ part-
nerre leltek.

Pais János kereskedelmi és
vendéglátó-ipari tevékenységet
folytató családi vállalkozás vezetõ-
je érdeklõdésünkre elmondta,
1952-ben édesapja indította el a
céget, ami most a harmadik gene-
rációváltásához érkezett. A pro-
jektben esettanulmányokat ismer-
hettek meg, melyek többek között
a családon belüli utódlás, a cég el-
adása, vagy külsõs szakember ál-
tali továbbmûködtetésének gazda-
sági, pénzügyi és jogi kérdéseit
mutatta be.

A GENERÁCIÓVÁLTÁST SEGÍTIK
MEGALAKULT A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK KLUBJA EGYESÜLET
Megalakult a jelenleg 21 zalaegerszegi és megyei tagot tömörí-

tõ Családi Vállalkozások Klubja Egyesület, amit a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány SUCCED projektje „záróakkord-
jaként” hoztak létre. A szervezet alapító okiratát a városházán
tartott alakuló ülésen írták alá ünnepélyesen.

Bizonyára mindannyian elgondolkodtunk már
azon, hogy a háztartásunkban keletkezõ hulladékot
mily módon hasznosíthatnánk újra. Otthon számos
olyan felesleges hulladék képzõdik, amelyek egy ki-
csi kreativitással és odafigyeléssel lakásunkban de-
korálás céljából hasznosíthatóak. A legtisztább dolog
az, ha arra törekszünk, hogy semmi ne kerüljön a ku-
kába, ám ez nyilván nem minden esetben kivitelez-
hetõ. Mi most néhány ötletet szeretnénk Önökkel
megosztani, miként készíthetünk szemétbõl értéket.

Környezetbarát ruhaszortírozás 
Egy gardrób kiürítésénél biztos, hogy mindenki-

vel elõfordult már olyan, hogy egy rég elfelejtett,
vagy éppen egy divatjamúlt ruhadarabra bukkant.
Ilyen esetekben, még mielõtt kidobnánk õket, gon-
doljuk át, miként hasznosíthatnánk õket. Azokra a
ruhákra, amelyekre nincs szükségünk, adomá-
nyozzuk el, az arra rászorulóknak. Ilyen esetben
mindig ügyeljünk arra, hogy a ruha tiszta legyen.
Az ódivatú ruhákat kis átalakítással könnyedén
„újakká” tudjuk varázsolni. 

Mûanyag palackból tárolóeszközök
A vizespalackok kiválóan alkalma-
sak:
– gyerekjátékok tárolására

(Lsd.: 1. kép) 
– falra szerelt ceruzatartóként

(Lsd.: 2. kép)
– függõkaspók kialakítására

(Lsd.: 3. kép)
– szintén az apróbb tárgyak tá-

rolója lehet a két palackaljból
és egy cipzárból készült egy-
szerû kis tároló (Lsd.: 4. kép)

http://365.postr.hu/pet-palack-ujrahasznositas-
otletek-jatek-kert-haztartas

http://ujradekor.blogspot.hu/

ÖKO(TUDATOS) TIPPEK

„CSINÁLD MAGAD!” – ÚJRAHASZNOSÍTÁS OTTHONSPORTOS KÖLCSEYSEK

A tanulás mellett a délutáni sportos szabadidõ is jellemzõ a
Kölcsey-gimnáziumba járó diákokra, ahogy ezt a közelmúlt ese-
ményei is mutatják.

KRÍZISBEN, GYERMEKEKKEL
TÍZÉVES AZ EGYSZÜLÕS KLUB SEGÍT A KÖZÖSSÉG

Tízéves jubileumot ünnepel az idén az Egyszülõs Családokért
Zalai Krízisközpont Alapítvány által mûködtetett Egyszülõs Klub.
Ennek kapcsán beszélgettünk az alapító elnökkel, Salamon Györ-
gyivel.

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb november 26-án (szerda) 15.00 óra
december 3-án (szerda) 15.00 óra

VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

Bánfi Katalin

– Jobbról-balról felkapják a
fejüket a rajongók. Mi a helyzet?

– Fájdalmas számomra, hogy
így alakult, hiszen a dalok többsé-
gének én vagyok a szerzõje. Két
lemeznyi munka után ez nagy ûrt
hagy – mondta, s utalt magánéleti
okokra.

– Van új felállás, ahol folyta-
tod?

– Négy is – vágja rá azonnal. –
Sok ötlet bennem maradt, s ezzel
indulok tovább. Az óvodás és al-

sós korosztály számára készült a
Kalandárium mûsorunk, mellyel
már bemutatkoztunk (Boronyák
Adrienn, Cséber József), s legkö-
zelebb a Koraszülött Világnapon
lépünk közönség elé. 

– Mi alapján választod ki a
verseket, amit feldolgozol?

– Valahogy elém kerülnek, rám
találnak. Most éppen Körmendi
Gitta, Székesfehérváron élõ költõ-
nõ írásai ihletnek, s hamarosan
felvesszük az elsõ dalt, zalaeger-
szegi stúdiósok segítségével. 

– Hogyan kezdõdött a gye-
rekdal korszak?

– Amikor gyesen voltam, a saját
gyermekeimnek énekelgettem.
Ezekbõl a mondókákból, versekbõl
lett az egész. Az elsõ közönségünk
már kamaszkorú. S bár kihívás en-
nek a korosztálynak énekelni,
azért gondolkodom azon, hogy
õket is megszólítsam. Nekik nem a
rácsodálkozás, hanem a kételke-
dés az életkori érdekességük.

– Pszichológiai ismeretek is
kellenek ehhez a mûfajhoz?

– Inkább a saját anyaságom ta-
nított meg ezekre. Eredeti szak-
mám aerobicoktató, ott minimális
sportpszichológiát tanultam csak –
jegyzi meg. 

– A tíz év alatt változtak a
gyerekek?

– Alapjában nem. Hálás közön-
ség, de óvatosan kell eléjük állni,
mert mindenre figyelnek, mindent
érzékelnek. Ma nehéz nekik vá-
lasztani, mert olyan nagy a kínálat
gyerekdalokban. Annak idején ne-
künk volt (és van) Halász Judit,
vagy a kevésbé ismert, de rám
nagy hatású Vitai Ildikó. 

– Mi a többi irány?
– Van néhány saját dal, melyet

eddig nem játszottunk, mert nem a
gyerekeknek szólt. Magvasabb a
mondanivalója. Hiányzott, hogy
ezt is közönség elé vigyem. Erre
alakult a „Tekerted Band”, Berkes
Dániellel, Boronyák Adriennel,
Zsoldos Lászlóval és Radics Igor-
ral. Ezt a mûfajt nem gyakran
játsszuk, amolyan zenei ékszerdo-
boznak szánjuk a hétköznapi „min-
denki teker” érzés után. Karáth
Anita és Körmendi Gitta verseit cé-
lozzuk meg. Ez a zenakar jazz-es,
Berkes Dani keze van benne. Õ
nagyszerû zenetanár, köztünk a
legfiatalabb, s kicsit új vizekre visz
minket, s jó ez.

– Egyébként hogy bírod az
egész heti „tekerést”, a munka-
helyi stresszt?

– A munkahelyi teljesen feldob,
inspirál, erõt ad, ösztönöz – vála-
szolja.

– És a többi formáció?
– Tizenöt éve van meg a Black

and Proud (Orbán Laura, Török
Renáta). Gospel a stílus, autenti-
kus afro-amerikai zenét játszunk.
Budapesten, Gyõrben voltak sike-
reink, kicsit fáj, hogy Zalaegersze-
gen kevésbé volt módunk meg-
mutatkozni. 2005-ben adtuk ki a
lemezünket, s a kiadó ezt az albu-
mot ajándékozta a dolgozóinak
karácsonyra. Ez nagy megtisztel-
tetés volt. És a legújabb a „Bang
Bang” Sipos Zsolttal és Sipos
Bencével, elhíresült rockdalok
akusztikusan. 

ZABSZALMA UTÁN NÉGYFELÉ
GYEREKDALOK, JAZZ, GOSPEL, ROCK
Kanta Judit közel egy évtizede írta be magát a zalai gyermekze-

ne történetbe. Országos elismertséget a Picur Rádióban elnyert
az Év legjobb gyerekdal énekese díj elnyerésével szerzett az év
elején. Akkor még a Zabszalma együttes alapító tagjaként. A kö-
zelmúltban azonban szakadás történt a zenekarban, s Judit új
utakon képviseli továbbra is a szívbõl jövõ dalokat.

GYÉRES-FOLKKOCSMA A SÓHÁZBAN
2014. NOVEMBER 22. (SZOMBAT) 18.00 ÓRÁTÓL

SÓHÁZ BOG-ART CAFFE (ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 2.)

Novemberben új helyszínen, Zalaegerszeg belvárosának egyik emblematikus
épületében, a Sóházban muzsikálunk, kellemes és tágas környezetben.
Magyarországi és erdélyi népzene akusztikus hangszereken; hagyományo-
san, szabadon. Muzsikál a Gyéres zenekar.

Az este folyamán a muzsikálás mellett játékokkal, igény szerint
dal- és tánctanítással múlatjuk az idõt.

Zalaegerszegen, a Rákóczi úton a belvá-
roshoz közel eladó ez a jó állapotú 58 m2

alapterületû, riasztóval ellátott amerikai
konyha+nappali, fürdõszoba, WC elrende-
zésû, erkélyes lakás, zárt udvarban gépko-
csibeállóval. 
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/622-9816
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Itt fõleg a lépcsõkorláton volt

szembetûnõ a szecessziós forma.
Megyeri Anna úgy látja, Zala-

egerszegen a néhány fenti példát
leszámítva, valóban kevés sze-
cessziós épületet találni, és ehhez
hasonlóan hiányzik például az art

deco is az utcaképbõl. Inkább
csak egy-egy díszítés vagy tago-
lás utal itt ezekre a más városok-
ban hangsúlyosabban megjelenõ
irányzatokra. Az okok összetettek.
Egyrészt Zalaegerszegen nem élt
olyan tehetõs polgári, nagypolgári
réteg, akik a kor stílusának megfe-
lelõen építkeztek volna. Ez azon-
ban csak az egyik indok. Nagyka-
nizsa ugyanis sokkal gazdagabb
és „polgáribb” város volt, ám ott is
elenyészõ a szecessziós épületek
száma. Sokkal inkább ennek az
oka, hogy egyszerûen nem volt rá
igény, nem tört be a közízlésbe ez
a stílus. Sõt, Wlassics Gyula mi-
niszter (aki zalaegerszegi születé-
sû volt) ellenezte is a szecessziót,
mert túl modernnek, színesnek és
díszesnek találta. Sokkal inkább a
„hagyományos” eklektika mellett
érvelt, s az itt élõknek is jobban
tetszettek a klasszikus formák és
díszek; a neobarokk és a
neoreneszánsz. Ez látszik ma is a
város régi épületein.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A konferenciát megelõzõ sajtótá-

jékoztatón Kaján Imre, a múzeum
igazgatója elmondta: a Kisfaludi-te-
rem felújítása, illetve a szobrászmû-
vész életmûvébõl íródott doktori
disszertáció (melyet Kostyál László
mûvészettörténész, a múzeum igaz-
gatóhelyettese készített és védett
meg a közelmúltban) adta a szak-
mai konferencia ötletét. 

Kisfaludi munkásságát kutatva
kiderült ugyanis, hogy komoly tudós-
emberek vitatkoznak azon, hogy va-
jon mekkora mûvészeti értékkel bír
egy-egy olyan alkotás, mely politikai
nyomásra vagy felkérésre született.
A Göcseji Múzeum vezetése a fenn-
tartó önkormányzattal karöltve ekkor
határozott úgy, hogy a téma részle-
tesebb megvitatására konferenciát
szervez. Az igazgató szerint ugyan-
is a 20. század ellentmondásos kér-
déseirõl érdemes napjainkban be-
szélni, és a múzeumoknak feladata
is, hogy ezeket a témákat napiren-
den tartsa és kielemezze.

A tudományos ülésen irodalmi,
irodalomtörténeti, képzõmûvészeti
és történeti, valamint építészettörté-
neti témakörökben szólalnak fel az
elõadók, arra keresve a választ,
hogy milyen lehetõségei voltak az
alkotómûvészeknek a kommunista
elnyomás évtizedeiben. Elõadást
tart többek között Vasy Géza (ELTE
BTK) az Írószövetség ’80-as éveirõl,
Bencze Lajos (irodalomtörténész,
Lendva) a határon túli irodalom le-

hetõségeirõl, Péntek Imre költõ, a
Pannon Tükör fõszerkesztõje az
(ön)cenzúráról és elhallgatásról, va-
lamint Szemes Péter (Göcseji Mú-
zeum, irodalomtörténész) Utassy
József költészetérõl és a szocialista
hatalom konfliktusáról.

A konferencia második felében
szó esik még a zalaegerszegi építé-
szet szocreál epizódjáról (Káli Csa-
ba történész MNL Zala Megyei Le-
véltár igazgatóhelyettes) és
Kisfaludi Strobl Zsigmond munkás-
sága kapcsán a „hivatalos” mûvé-
szetrõl is (dr. Kostyál László mûvé-
szettörténész).

A sajtótájékoztatón részt vett
Vadvári Péter alpolgármester, aki
örömtelinek tartja, hogy megrende-
zésre kerül a városban ilyen színvo-
nalas konferencia. Mint fogalmazott:
jó ötletnek tartják a múzeum kezde-
ményezését, hiszen ez a tudomá-
nyos ülés egy párbeszéd kezdete.
Fontos ugyanis, hogy beszéljünk a
20. század végzetes és végletes po-
litikájáról, ami a mûvészeti életet is
befolyásolta.

A konferencia szerdán 10 órakor
kezdõdik, levezetõ elnöke pedig
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója. Az
elsõ elõadó Fekete György, aki a tu-
dományos ülés címében is szereplõ
„mûvészeti kényszerhelyzetekre”
keresi a választ.

A konferencia részleteirõl követ-
kezõ lapszámunkban számolunk
be.

MÛVÉSZET ÉS POLITIKA
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A MÚZEUMBAN

CSAK NYOMOKBAN TALÁLHATÓ
KEVÉS A SZECESSZIÓRA JELLEMZÕ ÉPÜLET ZALAEGERSZEGEN

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem JazzSzerda
programsorozatának kereté-
ben a Harcsa Veronika
Quartet lépett színpadra a kö-
zelmúltban. Harcsa Veronika
dalszerzõ, énekes, már jó né-
hány éve nagy népszerûség-
nek örvend a zene- és különö-
sen a jazzrajongók körében.

Sokáig feldolgozásokat ját-
szott, 2008-tól (ekkor diplomá-
zott a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskola jazz tanszékén)
azonban fõleg saját szerzemé-
nyeket ad elõ zenekaraival; a
most Zalaegerszegre látogatott
quartettel, és az elektroniku-
sabb, free-jazzesebb, trip-
hoposabb irányzatot képviselõ
Bin-Jip-pel. Bár a Too Early cí-
mû dalát a Petõfi Rádió is sokat
játszotta, az énekesnõ Magyar-
országon és külföldön inkább az

igényesebb zenekedvelõk köré-
ben ismert. Igaz, a nyári mûvé-
szeti fesztiválok (például a
kapolcsi Mûvészetek Völgye)
fellépõjeként évrõl évre na-
gyobb ismertségre tesz szert.

A JazzSzerda közönsége a
koncert elsõ felében az énekes-
nõ Gyémánt Bálint gitárossal al-
kotott duóját láthatta. Fõleg sa-
ját jazz-, illetve free-jazz-dalokat
és feldolgozásokat adtak elõ. Az
est második részében – a
quartet többi tagjával kiegészül-
ve – 20. századi magyar költõk
verseinek feldolgozásait játszot-

ták. Az anyag jó része a 2011-
ben megjelent Lámpafény címû
lemezen is hallható.

Harcsa Veronika néhány év-
vel ezelõtt a Bin-Jip formációval

már járt Zalaegerszegen; tehet-
ségével és különleges zenei vi-
lágával akkor is lenyûgözte a
helyi közönséget. Hangja és
elõadásmódja az elmúlt évek

alatt sokkal karakteresebbé,
magabiztosabbá és nyíltabbá
vált. (Talán ez már abból a tu-
dásból is fakad, amit a brüssze-
li királyi zeneakadémia hallgató-
jaként szívott magába.) Dalaiba
népzenei (fõleg latin és autenti-
kus cigányzene), funkys és roc-
kos elemek is keverednek;
ezekkel is erõsítve napjaink
jazz-zenéjének elgondolkodtató
és lélekemelõ hatását.

A JazzSzerda a karácsonyi
ünnepek után, január 14-én
folytatódik a Kõszegi New5 for-
mációval.

FREE-JAZZ ÉS LÁMPAFÉNY
JAZZSZERDA HARCSA VERONIKÁVAL

– Szemes Béla –

A szerzõnõ epikus írásából Bog-
nár Endre és Dicsõ Dániel készített
szövegkönyvet, amelyet Madák
Zsuzsanna átigazítását követõen,
Sztarenki Pál rendezésében,
Czegõ Teréz magánelõadásában
(monodráma formájában) láthatott
a „Lakásszínház” közönsége.

A dramaturg (Madák Zsuzsan-
na) a mintegy nyolcvan oldalnyi
(kis)regény szövegébõl jó érzékkel
válogatott: a fõhõst érzelmileg
közvetlenül érintõ, szubjektívebb
motívumokkal egyetemben, a kül-
sõ események (háborús körülmé-
nyek) determinálta korszak meg-
próbáltatásairól is képet kaphatott
a nézõ. Ezért az elõadás amellett,
hogy a férjébe szerelmes fiatal-
asszony õszinte vallomása házas-

társával való viszonyának intimitá-
sáról, hiteles visszaemlékezés is
arról, ahogyan nõként átélte a má-
sodik világháborúnak megalázó,
kegyetlen mindennapjait.

Polcz Alaine kronologikus ren-
det tartó (néha elõfordul az idõrend
megbontása, késõbbi férjére, Mik-
lósra utalás) „naplójának” cselek-
ménye Jánossal történõ kolozsvári
házasságkötésüktõl a háború befe-
jezéséig (frigyük felbomlásáig) tart,
amelybe folytonosan belejátszik a
családtagok jelenléte – fõként Ma-
mi (az anyós) –, valamint az erdélyi
és a magyarországi háborús ese-
mények, a hozzájuk kapcsolódó
megnevezett és névtelen szemé-
lyek megidézése. Az elõadás ép-
pen ezért idõnként csoportképpé
szélesedõ személyes portré és a
nem oly távoli, mára (szerencsére)

mégiscsak történelminek nevezhe-
tõ embertelen korszak mementója.

Az Asszony a fronton címû mo-
nodráma elõadását rendkívül puri-

tán díszlete (szék és asztal, a ter-
mészetes népies motívumokkal dí-
szített falvédõ) mellett, a szobányi
nagyságú játéktér behatároltsága,
az elõadó és a maroknyi nézõ kö-
zötti, különös (közeli) atmoszférát
teremtõ „kommunikációs kapcso-
lat” teszi bensõségessé. 

A „Lakásszínházban” bemuta-
tott monodrámát Czegõ Teréz
elõadásában láthattuk, aki a mû-
faj jellegénél és témájánál fogva
sem vállalkozott könnyû feladat-
ra, hiszen a „társ nélküli”, verbális
kommunikációra komponáltsága
ellenére végig fenn tudta tartani a
nézõ aktív figyelmét. Színészi
alakításának hitelét a maníroktól
mentes, egyszerû elõadásmód
garantálta, mert a szöveg tartal-
mára érzékenyen reflektálva jó
érzékkel választotta el, mégis
egységgé formálta a kizárólago-
san magánszférát érintõ és az in-
tim zónán kívül esõ történéseket.
Ezért érvényesülhetett Czegõ Te-
réz játékában a szöveg közvetíté-
sét visszafogott metakommuniká-
cióval kísérõ kendõzetlen önkife-
jezés (vallomásosság), valamint
az események tényszerûségét
rezzenéstelenebb arccal közlõ
elõadásmód kettõssége. Drama-
turgiailag szövegközpontúságra
és a kevés mozgásra felépített
elõadást hatásosan egészítették
ki Máriás Zsolt improvizatív zenei
bejátszásai.

EGY FIATALASSZONY MEGPRÓBÁLTATÁSAI
POLCZ ALAINE: ASSZONY A FRONTON REGÉNYNEK „SZÍNPADI” ADAPTÁCIÓJA

„Most, öten év múltán, ahogy a diktatúrák is pusztulnak, Er-
dély újból vajúdik, úgy látom háborús házasságomat, mint a vi-
lágtörténelem falára festett magánfreskót.” – írta Polcz Alaine
nagysikerû, Aszszony a fronton címû (1991) önéletrajzi regényé-
nek befejezõ sorában. A mû a második világháború eseményeibe
beépítve idézi fel egy erdélyi fiatalasszony egyéni, több elemében
mégis általánosítható sorsának kálváriáját.

– pP –

Ilyen és ehhez hasonló elgon-
dolásokon alapul a lendvai
D'Clinic Studios interaktív tárlata,
mely péntektõl látogatható a
Keresztury VMK galériájában. A
The Mixer Project címû kiállítás
Lendváról érkezett, ahol Pál Katja
festõmûvész, stúdióvezetõ folya-
matosan szervez alkotótáborokat,
melyekre a világ min-
den pontjáról érkez-
nek képzõmûvészek.
A stúdióban eltöltött
néhány hét alatt a
mûvészek szabadon
alkothatnak, együtt-
mûködhetnek, vagy
megkereshetik egy-
más közös, vagy ép-
pen ellenpontjait. A
mostani tárlat az el-
múlt évek táborainak
anyagából válogat: ti-
zenkét ország, húsz

mûvészének projektje, sõt koope-
rációja látható. Vagyis leginkább
átérezhetõ és megtapasztalható,
hiszen az interaktív anyag lényege
a játék, és az, hogy cselekvésre
sarkallja a látogatót. Hogy ne csak
külsõ szemlélõk legyünk, hanem
részesei, alakítói is legyünk az
egyes mûvészeti elgondolások-
nak.

A kiállítás egy különleges „mi-

xerfüzettel” együtt ad élményt, hi-
szen itt találhatunk útmutatást az
egyes állomásokhoz, jelenségek-
hez. És ez alapján érthetõ meg az
is, hogy az alkotótáborban milyen
koncepció szerint dolgoztak a mû-
vészek, és hogyan vonták be a
lendvaiakat is egy-egy perfor-
mance-ra.

A The Mixer Project kiállítás
kétszer is megnyílt: péntek reggel
gimnazisták látogattak el a kiállí-
tótérbe, akiket Monok Balázs kép-
zõmûvész, a Kölcsey-gimnázium
tanára köszöntött. Este pedig Tor-
ma Attila színész várta a látogató-
kat egy különös megnyitóval,
majd Rozmán Balázs dj szettjével

folytatódott a prog-
ram a PopUp Café-
ban.

A látogatók egy-
egy gombóc fagyival
lehettek részesei a ki-
állításnak, hiszen az
egyik projekt épp a hi-
deg és édes nyalánk-
ság fizikai és vizuális
csábító erejét ültette
át a mûvészet „nyel-
vére”.

A tárlat december
9-ig látogatható.

FAGYISZÍNEZÉS FAGYIEVÉS KÖZBEN
INTERAKTÍV TÁRLAT A VMK-BAN

Él, mint hal a vízben. De hogy borítja fel e közmondás jelentéstar-
talmát az, ha történetesen a víz és a hal egy turmixgépben van, ami
bármikor mûködésre kész. Csak egy külsõ akarat kell hozzá. Neked
stresszes az életed? – kérdezi a hal. De akár kérdezhetjük mi is, ha
külsõ erõknek vagyunk kiszolgáltatva, s nem vagyunk a körülöt-
tünk zajló események részesei, formálói.

Czegõ Teréz

(Fotó: pP)

Egykor...

...és most.

A Petõfi utca 8. számú ház homlokzata.

ADVENTI NYITOTT

MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA
2014. NOVEMBER 23.

14. ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT

A KÉZMÛVESEK HÁZÁBAN.

• Játszóház
• Fõzés
• Karácsonyfadísz-készítés
• Gyertyamártogatás

HELYI KISTERMELÕK
VÁSÁRA

BELÉPÉS DÍJTALAN!
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal NÉPJÓLÉTI  OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. november 28. (péntek)

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

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy 

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartóz-

kodási hellyel rendelkezik. 

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

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

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

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megté-

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

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a be-
adási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2014. december 8.). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– a leghosszabb idõszakra – legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre – vállalja a költségelvû alaplakbér-

nek elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Vállalásegyenlõség esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt a pályázót
jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról

szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát  – szár-
mazó magasabb jövedelemmel rendelkezik,

– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel, 
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Platán sor 38.

I/10. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

III/2. 64 2,5
nappali, 3 hálószoba, elõtér, közlekedõ,
konyha, fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 41.024

III/6. 48 1,5
1,5 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 30.768 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

IDÕSÜGYI TANÁCSA KÖSZÖNI A TÁMOGATÓK KÖZREMÛKÖDÉSÉT

ÉS SEGÍTSÉGÉT AZ „IDÕSEK HÓNAPJA” RENDEZVÉNYSOROZAT

MEGVALÓSÍTÁSÁBAN:

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat
Gura Nyomda

Thermálplus Kft.
László-pince

Végh-Ivanics Katalin fodrász
Csete Csilla kozmetikus

Éden Süteményház
Zalaco Sütõipari Zrt.

Zalaerdõ Zrt.
PRIVÁT-Hús Kft.

TESCO
Keresztury Dezsõ VMK

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára

Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola

Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskola

MEGMUTATOM
MAGAM!

KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A József Attila Városi

Könyvtár (Zalaegerszeg, Lan-
dorhegyi út 21.) szeretettel meg-
hív minden érdeklõdõt 2014. de-
cember 3-án 15.00 órára Dóra
Gina és Dóra Szófia, az Öve-
ges József Általános Iskola
diákjai „Ügyes kezeink” címû
kiállításának megnyitójára.

Az alkotásokat Vaski
Tiborné tanárnõ ajánlja az ér-
deklõdõk figyelmébe.

A tárlat 2015. január 6-ig
látható.

ÖRÖM KÖR A JÓZSEF ATTILA

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
A Landorhegyi úti könyvtárban december 1-jén (hétfõn)

17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk. 

„Hull a hó, hull a hó" címmel zenés foglalkozást tart Csiszárné
Gáspár Edit tanítónõ.

A mesebirodalomban mesés, mozgásos játékban vehetnek
részt a gyerekek Némethyné Bónyai Mónika óvónõvel, s angyal-
meséket hallhatnak Domján Károlyné óvónõtõl.

A játszóházban angyalkákat és pók fonta karácsonyfát készít-
hetnek az ügyes kezek.

„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS ÚTJÁN
KÍVÁNJA BÉRBE ADNI, HATÁROZOTT IDEJÛ, 5 ÉVES IDÕTARTAMRA

2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBI INGATLANOKAT

A pályázatokat „Kazinczy tér 11. bérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A Zalaegerszeg Kazinczy tér 11. szám alatti  3599/2/A/3–4 hrsz-ú ingatlanok bérbe adása külön-kü-

lön, azok jelenlegi állapotában történik.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet helyi védelmérõl szóló, több-

ször módosított 11/2002. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint a Zalaegerszeg
3599/2 hrsz-ú ingatlan (M III 6252 – Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. – Irodaház, volt lakóház, romantikus,
1850 körül) országos védelem alatt álló objektumnak minõsül, ezért a homlokzaton reklám elhelyezé-
se nem engedélyezett.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét,
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot,  

– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-

tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilat-
kozat” nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2014. december 1. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

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

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz

Kazinczy tér 11. társasház 

3599/2/A/3. hrsz-ú

3599/2/A/4 hrsz-ú albérleteit

üzlet
iroda

64,62 m2

13,45 m2

103.500 Ft
16.600 Ft

10.000 Ft
5.100 Ft

FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-

zata megbízásából 2014. november 17. és decem-
ber 21. közötti kedd, szerda és csütörtöki napo-
kon forgalomfelvétel készül egy nagyléptékû, Za-
laegerszeg városát és agglomerációját érintõ köz-
lekedéstervezési munka megalapozása céljából. 

A forgalomfelvételek az alábbi területekre terjednek
ki:

Közúti közlekedés
Helyi autóbuszjáratok
Helyközi autóbuszjáratok
MÁV/GYSEV-járatok
Parkolás

Közúti forgalomfelvételek
A közúti forgalomfelvételek során közúti kereszt-

metszeti és csomóponti forgalomszámlálásokra ke-
rül sor Zalaegerszeg számos pontján. Kikérdezés
nem történik. A közúti csomópontokban, közutak
mentén Zalaegerszegen tanuló diákok láthatósági
mellényben számolják a közúti forgalom nagyságát
a forgalom zavartatása nélkül. 
Helyi, helyközi autóbuszos és vasúti számlá-
lások

A tömegközlekedési számlálások során a Zala
VOLÁN, a Zalaegerszeg városát érintõ társ VOLÁN
és a MÁV/GYSEV megállóhelyein és jármûvein
utasforgalmi számlálást és kikérdezéses felvételt
végeznek, mely során többek között mérik az egyes
vasúti és VOLÁN megállóhelyeken illetve járatokon
fel- és leszálló utasok számát. A helyszíneken kikér-
dezést végeznek. A számlálások teljes üzemidõben
történnek. A mérések jármûvön utazva vagy megál-
lóhelyen/autóbusz-állomáson történnek.

A számlálásokat és kikérdezéseket Zalaeger-
szegen tanuló diákok végzik. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítsék a
munkájukat!

Parkolási vizsgálat
Zalaegerszeg város parkolási szokásainak meg-

ismerésére részletes parkolásvizsgálatot készíte-
nek, mely során a belváros és környezetében, a
közterületeken dinamikus parkolásfelvételek történ-
nek 06.00–20.00 óra között, félórás intervallumok-
ban. A parkolást rögzítõ személyek láthatósági mel-
lényt viselnek a rajtuk lévõ kitûzõvel, s az önkor-
mányzat által kiadott hivatalos megbízólevéllel tud-
ják igazolni magukat. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítsék a par-
kolást rögzítõk munkáját!

Köszönjük türelmüket és együttmûködésüket!

SÁV- ÉS

ÚTLEZÁRÁS
Zalaegerszeg Megyei Jo-

gú Város Önkormányzatának
beruházásában napjainkban
zajlanak a Belvárosi Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola környezeté-
ben út és parkoló építésének
munkái. A kivitelezés miatt,
2014. november 17-tõl a gép-
jármûvel közlekedõknek a
Kosztolányi úton sávlezá-
rásra, a tömbbelsõ felé pedig
útlezárásra kell számítaniuk.



A csapatverseny során a ZTE
SK egy, a szomszédvár Haladás
VSE két együttessel képviseltette
magát. A háromfõs csapatok verse-
nyét 776 ponttal a ZTE nyerte (69
kg: Bakos Erik 185 (80+105) kg, 62
kg: Papp Péter 184 (84+100) kg,
105 kg: Györkös Milán 234
(102+132) kg. A második helyen a
Haladás VSE A együttese zárt 644
ponttal. A harmadik a Haladás VSE
„B” együttese lett 588 ponttal.

Az emlékversennyel párhuza-

mosan rendezték meg a területi
minõsítõ versenyt, ahol rajthoz állt
ifj. Tancsics László, a ZTE egykori
olimpikonja is.

A ZTE versenyzõinek jobb
eredményei.

Serdülõk. 56 kg: 1. Varga Kris-
tóf 95 (45+50) kg, 2. Kára Erik 90
(40+50) kg.

Felnõttek. Nõk. +75 kg: 1
Danicser Anita 112 (52+60) kg.

Férfiak. 62 kg: 1. ifj. Tancsics
László 152 (72+80) kg.

7Sport

AZ ELMÚLT HÉT EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Soproni Sördögök

67-74 (15-17, 23-11, 13-21, 16-25)
NB I férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–CMB Cargo UNI Gyõr 79-74
(25-16, 14-20, 18-22, 22-16)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Szentesi TE–ZTE ZÁÉV 6:2 (3299-3211)
Szuper Liga nõi tekemérõzés, Szolnok.

FC Ajka–ZTE FC 2-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Ajka.

ZTE FC–Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)
Liga Kupa labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida–Lenti TE Sport 36  3-3 (1-2)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

Aquaprofit NTSK II.–Z. Csuti Hydrocomp 3:9
NB I B sakkmérkõzés, Nagykanizsa.

* * *
A Mezei Futó Magyar Liga II. állomásán Szekszárd-Sötétvöl-

gyön a  Zalaszám ZAC versenyzõi két értékes helyezést szereztek.
Ifjúsági leány: Hir Csenge Karola 4500 m 17:00,00 p.
Ifjúsági fiú: Ott Benjámin  6000 m  20:24,00 p.

• Az ajánlat 2014. november 1–december 31. között magán névre megrendelt és visszaigazolt megrendelésekre érvényes
• A kedvezmény a regisztrációs adóval csökkentett listaárból.

Volvo Alpok Autó Kft., H-9700 Szombathely, Zanati u. 5. • Telephone: +36-94/510-950 • Mobile: +36-30/9571-534
ertekesites@alpok-service.hu, http://www.alpokauto.hu

A városi sportcsarnokban megtartott sajtó-
tájékoztatón Gecse Péter alpolgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a 2014. évi Csarnok Ku-
pán nemcsak hazai focicsapatokat láthatnak
majd az érdeklõdõk, hanem külföldi jelentkezõ-
ket is várnak.

Ezt követõen Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft.  ügyvezetõje, valamint

Bandics Ákos tornaigazgató ismertette a torna
technikai információit.  A Csarnok Kupa idõpontja:
felnõttcsapatok részére december 27–29., az öreg-
fiúk részére december 30. Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan 12-fõs csapatok nevezhetnek, a felnõttek-
nél 40, az öregfiúknál 16 maximálisan a résztvevõk
létszáma. Nevezni december 19-én 19 óráig lehet.

Részletes információk a www.csarnokkupa.hu
weboldalon találhatók.

A LEGENDA FOLYTATÓDIK
NEMZETKÖZI CSARNOK KUPA?

Az idénynyitó mérkõzésen a ta-
valyi kiesõ Nyíregyháza,  amely
adminisztratív úton marad bent  az
élvonalban, kiütötte  a ZTE-t. A
folytatás sem sikerült jobban. Az-
tán jött az ilyenkor szokásos ko-
reográfia, menesztették az edzõt.
Kétségtelen tény, a csapat és Raúl
Jiménez valahogy nem talált egy-
másra. Bár sérülések is hátráltat-
ták az eredményes szereplést, en-
nél azért többet reméltek  a szur-
kolók.

– A sérülésekre mindent ráfogni
nem szabad – hangoztatta Gáspár
Dávid, a ZTE csapatkapitánya. –
Sajnos, a Raúl Jiménez által elkép-
zelt taktikát a meccseken valamiért
nem tudtuk megvalósítani, hiába
dolgoztunk sokat az edzéseken, a
gyakorló mérkõzéseken. Az okot
igazából nem tudom. Legfeljebb
sejtem, lehet, hogy az általa elkép-
zelt gyors, rohanós kosárlabdára
alkalmatlan a ZTE kerete.  Egy biz-
tos, a legjobb szándékunk ellenére
is képtelenek voltunk eredménye-
sen játszani. Az akarattal nem volt
gond, aki ott volt mérkõzéseinken,
láthatta, mindenki mindent bele-
adott.

– Több mérkõzésen is a csa-
pat legjobb pontszerzõje volt,
holott az edzõk többsége inkább
a védekezõ feladatokkal bízta
meg...

– Jiméneznél támadásban elég

nagy szabadságot kaptunk. Úgy
látszik, ezzel a lehetõséggel legin-
kább én éltem.  A szakvezetõk
többsége idáig inkább védõfelada-
tokkal bízott meg, azonban az

eredményességemnek nagyon
örülök. Sajnos, jó dobóformám
nem ért gyõzelmet.

– Megtörtént az edzõváltás.
Milos Sporarnál valószínû, a dél-
szláv iskola dominál majd…

– Minden bizonnyal nagyobb kont-
roll alatt lesz a játékunk, kevesebb
lesz a szabadság. Nem is bánom, mi-
vel úgy érzem, a csapatban szereplõ
játékosok mintegy 65 százaléka
ebben nõtt fel. Magyarországon is
több, az egykori Jugoszlávia területé-
rõl érkezett edzõ dolgozik. Nagyon bi-

zakodom, hogy az új formációban
eredményesen szerepelünk. Hang-
súlyozom, a játékosok többsége eb-
ben nõtt fel, biztos vagyok benne,
hogy sikerül elõrelépnünk.

– A szurkolók is remélik, hogy
felzárkózik a ZTE. Azonban oda-
érhet a legjobb nyolcba?

– Nem lesz könnyû feladat, de
egy sportoló soha nem adja fel.

Amíg él a matematikai esély, bíz-
nunk kell magunkban. Ehhez min-
denképpen bravúrokra lesz szük-
ség. Sajnos, idegenben a Nyíregy-
háza, a Pécs és a Jászberény ellen
olyan mérkõzéseket buktunk el,
amelyek duplán számítanak, mivel
ezek a csapatok közvetlen riváli-
saink. Hazai pályán a Falco és a
Körmend elleni találkozót hozni kel-
lett volna. Nem lesz könnyû feladat
a nyolc közé kerülés, de nem elér-
hetetlen, fõleg úgy, hogy lesz kö-
zépszakasz is a bajnokságban.

AZ AKARATTAL EDDIG SEM VOLT GOND
GÁSPÁR DÁVID BÍZIK AZ ELÕRELÉPÉSBEN

A felkészülés során minden szépnek, jónak tûnt a  Zalakerámia
ZTE  férfi kosárlabdacsapatánál. Az  edzõmérkõzések során alig
kaptak ki a kék-fehérek,  megnyerték a  Göcsej Kupát is. Jött  a
bajnokság, és minden a feje tetejére állt. 

A háromfõs zalai csapat a har-
madik helyezést szerezte  meg.
Ábrahám Jenõ és Papp Péter a
korcsoportjukban másodikak let-
tek.

A ZTE versenyzõinek eredmé-

nyei: M65 korcsoport, 85 kg:  Áb-
rahám Jenõ  157 (67+90)  kg.

M40 korcsoport, 62 kg: Papp
Péter  175  (80+95)  kg.

M35 korcsoport, 69 kg: ifj.
Tancsics László 150 (70+80) kg.

Olaszországban, Udinében rendezték meg a 2014. évi Alpok–
Adria Masters súlyemelõversenyt.  A viadalon öt csapat indult:
Veneto (ITA), Friuli Venezia Giulia (ITA), Niederösterreih (AUT),
Bosznia Hercegovina és a ZTE.

HARMADIK HELY UDINÉBEN

– Az elmúlt idényben az ötödik
helyen végeztünk, amit egyértel-
mûen  a rutintalanság számlájára
írok – vélekedett Merth  Attila. –
Az NB I-be feljutott Pénzügyõrt
Pesten a tavalyi bajnokság záró
körében megvertük. Csapatunk-
nak nem kedvezett a kuparend-
szerben lebonyolított bajnokság.
Együttesünk amatõr, így a két nap
során lejátszott három, olykor
négy mérkõzés, sok volt  a csa-
patnak.  A végére rendre elfárad-
tunk.

– Az idei szezonban is marad
ez a lebonyolítási rendszer?

– A hagyományos bajnoki rend-
szer nem tér vissza, ehhez módo-
sítani kellett volna  az alapsza-
bályt.  Négyre nõtt az idei bajnok-
ságban induló csapataink száma,
mivel a  szövetség kötelezõvé tet-
te az utánpótláscsapatok indítá-
sát. A bajnokság hatfordulós lesz,
s hogy meglegyen az elvárt mér-
kõzésszám, a  csapatok az adott

napon háromórás szü-
net beiktatásával két-
szer is összecsapnak
egymással. Az NB I-be
jutás csak megfelelõ
mérkõzésszám elérése
esetén lehetséges.
Azért indult ilyen kevés
csapat, mert csak ennyi
együttes vállalta az
utánpótláscsapatok indí-
tását. A ZTE-nél az utánpótlásra
szeretnénk építeni a jövõ csapa-
tát, erre tettünk fel mindent, remél-
jük elképzelésünket sikerül valóra
váltani. Tíz év kihagyását három
év alatt rohamtempóban igyek-
szünk behozni. 

– A holtszezonban milyen
változások történtek?

– Edzõnk, Markó Gábor az NB
I-es Sümeg csapatához szerzõ-
dött. Helyére  a ZTE-ben szintén
szerepelt Domonkos Lajost   szer-
zõdtettük.  Nõi csapatunknál  is
változás történt, Czotter Csaba az

új szakvezetõ. A mini- és gyermek-
csapatokkal továbbra is Kovács
József foglalkozik. A junior-, ifjúsá-
gi, serdülõegyüttesek szakmai
munkáját Bosits Csilla irányítja. A
játékosok  közül továbbtanulás mi-
att távozott a csapattól Cserjési

Kristóf és Vörös Márk.
Helyettük Dibusz Márkó
és  Kovács József érke-
zett.

– Mi a célkitûzés?
Mennyire ismerik az el-
lenfeleket?

– Senki nem ismer
senkit. Az idei szezon ug-
rás lesz a sötétbe. Elsõ
ellenfelünk  a szegedi

egyetem csapata volt.  Tavaly min-
dig kikaptunk tõlük,  szerencsére  a
rajton kétszer legyõztük õket. Az
Izsák székhellyel induló magyar
serdülõválogatott  sem lesz könnyû
ellenfél. A csapatot minden bizon-
nyal tehetséges  fiatalok alkotják. A
harmadik ellenfél, a Székesfehér-
vár idén indul elõször az NB II-es
bajnokságban.  Úgy döntött a veze-
tés, hogy nincs célkitûzés, ennek
ellenére jó szereplést várunk a fiúk-
tól.  Az is elképzelhetõ, hogy felju-
tunk az  NB I-be, akkor aztán fõhet
a fejünk, hogyan tovább.

ROHAMTEMPÓBAN BEHOZNI A LEMARADÁST
SIKERESEN RAJTOLTAK A RÖPLABDÁSOK

A ZTE férfi röplabdázói hosszú „alvás” után tavaly szerepeltek
elõször  a Nemzeti Bajnokság másodosztályában. Az  idei szezon
elsõ körében kétszer  is legyõzték a Szegedi TE EHÖK csapatát.
A csapat vezetése Merth Attila klubigazgató és Tomanóczy Tibor,
a ZTE egykori  feladójának irányításával  keményen dolgozik,
hogy idén újabb lépést tegyenek elõre.

KISS RÓBERTRE EMLÉKEZTEK
EMLÉKVERSENY ÉS MINÕSÍTÕ

A Zalaegerszegen megrendezett Kiss Róbert súlyemelõ emlék-
versennyel a rendezõk a zalai súlyemelés egyik megalapítójának
emléke elõtt tisztelegtek.

BEMUTATTÁK

MILOS SPORART
Sajtótájékoztató keretében

mutatták be Milos Sporart a Za-
lakerámia ZTE KK új vezetõed-
zõjét. Podlovics Péter, a klub
ügyvezetõje a döntés hátterérõl
beszélt.

Arról, hogy egy ambiciózus
edzõt kerestek elsõsorban, akinek
kihívást jelent a ZTE irányítása.
Sokat jelentett a kiválasztásnál,
hogy komoly játékosmúlttal ren-
delkezik. 

Milos Sporar hangsúlyozta,
ahhoz hogy változások legyenek,
idõre van szükség. Az  edzõi filo-
zófiája teljesen más, mint az
elõdjének, így a játékosoknak
elõbb meg kell ismerni az
elképzeléseit, amibõl mielõbb
szeretne több mindent visszalátni
a pályán.

Fotó: Pente Valéria
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cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

GRATIS KFT.–
GRAT TRAVEL SERVICE KFT.
Menetrend szerinti intercity járat
közlekedik naponta Zalaegerszeg
és Budapest között, amelyen
hitelezett tb-utalványt is elfoga-
dunk. Diákoknak korlátlan számú
utazásra jogosító kedvezményes
bérletvásárlási lehetõség!

UTAZÁSI AJÁNLATAINK:
November 29. Adventi kirán-
dulás Eisenstadt és Rust
városkában 5.800 Ft/fõ
November 30. adventi város-
látogatás Grazba 6.500 Ft/fõ

Az árak a belépõt nem tartalmazzák!
December 7–9. Besíelés a
szlovéniai Roglán. (2 éj szál-
lás, utazás, önellátás).
Gyerek: 31.650 Ft/fõ
Felnõtt: 34.800 Ft/fõ

Részletek és jelentkezés
a www.gratisbus.hu oldalon vagy
telefonon a 92/320-303 számon.

Az ajánlat 2014. november 30-ig vagy a készlet erejéig tart!

hétf –péntek: 

szombat:        

õ

2014. október 1-tõl

8.00–16.00
8.00–12.00

Hock János út 51. EVO Ipari Park
(a volt Mûbútor területén) 
Tel: 06-92/510-082, 06-92/238-780
Fax: 06-92/327-919 
Mobil: 06-30/822-6915 
E-mail:  megrendeles@zalauveg.hu

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

11. 24-én 13.00 Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 11. 20., vizsga: 11. 29.)

11. 25-én 16.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ

12. 08-án 08.00 ADR veszélyesáru-szállító
(jelentkezési határidõ: 12. 04., vizsga: 12. 13.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

VÁLLALUNK:
- Fúrás, rögzítés betonba
- Laminált parkettázás

- Nyílászárók hõszigetelése, illesztése
- Redõnyök építése, javítása
- Lámpák, konnektorok javítása, cseréje
- Csapok, WC tartályok szerelése, javítása
•

- Ajtók, ablakok cseréje (fa, mûanyag)

 Teljes körû lakásfelújítás
Tóth Sándor Attila     

új

30/2172-116       

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK
ZALAEGERSZEGEN ÉS KÖRNYÉKÉN!

TEL.: 30/622-9816


