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ESKÜTÉTEL

VILÁGÚJDONSÁGOKRÓL

 „Õrizték, védték a magyar
szabadságot, függetlenséget.
Életüket kockáztatták szûkebb
és tágabb hazájuk érdekében" –
fogalmazott Kövér László a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület ünnepélyes
eskütételén és zászlószentelésén a zalaegerszegi Deák téren.

 A 3D nyomtató gyártási eljárásaival is megismerkedhettek azok
a zalaegerszegi fõiskolás és középiskolás fiatalok, akik ellátogattak októberben a friedrichshafeni Fakuma-vásárra, mely a K Messe után a második legrangosabb nemzetközi mûanyagipari kiállítás. Az ott szerzett tapasztalataikat a közelmúltban mutatták be
hallgatótársaiknak a mûszaki fõiskolán.

A FAKUMA SZAKVÁSÁRRA LÁTOGATTAK

A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN

Varga Melinda vezetõ projektasszisztens elmondta, a Pannon
Fejlesztési Alapítvány szervezésében, együttmûködve a helyi mérnökképzéssel és a Ganz Ábrahám
és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskolával biztosították
a lehetõséget a szakvásáron való
részvételre. A Nyugat-magyarországi Egyetem zalaegerszegi mûszaki képzésérõl 20 fõiskolás valamint öt ganzos diák utazhatott ki a
kétnapos szakmai tanulmányútra,
melyen a mûanyagipar, a fröccsön-

– AL –
Az Országgyûlés elnöke hangsúlyozta, ez a nemzetvédõ, nemzetmegtartó elkötelezettség az õ
hagyatékuk, amit a hagyományõrzõ egyesület tevékenységével
ápolni kíván. Erre nagy szükség
van, „mert a globalizáció, a kozmopolita sematizmus, a nacionalista ármánykodás, vagy éppen az
egyszerû materialista tudatlanság
nagy ellensége hazánknak, nemzeti identitásunknak”.
(Folytatás a 2. oldalon.)

(Fotó: pP)

tés, a hulladékgazdálkodás és a
gépgyártás technológiai irányzataival és újdonságaival ismerkedhettek meg a fiatalok. Emellett gyakorolhatták az angol és német nyelvet, ami késõbb elengedhetetlenül
szükséges lesz munkájukhoz. A tanulmányút célja volt, hogy a Pannon Fejlesztési Alapítvány és a
Technológiai Centrum részére kapcsolatokat építsenek ki hasonló tevékenységû németországi szervezetekkel.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ADVENTI
SZÁLLÁSKERESÉS
K
ARÁCSONYI MISZTÉRIUMJÁTÉK

 Az adventi idõszakra egy karácsonyi misztériumjátékkal készül
a Griff Bábszínház. A bibliai epizódokból álló, archaikus nyelvezetû darabot a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház bábtagozatának mûvészeti vezetõje, Nagy Kopeczky Kálmán rendezi. A
Szállást keres a szent család címû misztériumjáték Ádám és Éva
történetével indul, majd három bibliai család életén keresztül jut
el a megváltás örömhíréig.
– pet –
Az elõadás részleteirõl sajtótájékoztatón számolt be Szûcs István, a bábszínház megbízott igazgatója, valamint a rendezõ. Az
igazgató elmondta: a november
28-i premierrel immár a harmadik
bemutatóra kerül sor az idei évadban. Jó hír, hogy a bérletesek száma tíz százalékkal emelkedett a
tavalyihoz képest: 3168 helyett
most 3600 bérletet adtak el. Ez azt
jelzi, hogy az elõzõ évadokban sikeres elõadásokat játszottak, jó híre ment a bábszínháznak, és egy-
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re többen kíváncsiak az itt folyó
munkára. A Szállást keres a szent
család címû misztériumjátékkal
kapcsolatban elhangzott: a mese
szövegét Nagy Kopeczky Kálmán
írta, méghozzá a Károli-biblia szövegei alapján, de egy apokrif iratot
(Jákob evangéliuma) is felhasznált
a történethez. Az elõadást archaikus csángó népi imádságok és
népdalok is színesítik majd.
A rendezõ elárulta: a darab címe egy néphagyományra utal,
melynek Göcsejben és Erdélyben
is megvannak a változatai.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Közélet

MSZP: SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK MEGEMLÉKEZÉS A PERGAMEN NEM KUTYABÕR

 „Az már most látszik, hogy a kormány jövõre kevesebbet fog
szociális ellátásra fordítani, ezért több és nagyobb felelõssége
 Mit jelent a regeszta, mit kell tudni a zalai levéltár középkori
lesz a város önkormányzatának. Egyre többen élnek szegénységoklevélgyûjteményérõl, és egyáltalán: mit lehet kiolvasni ezekbõl
ben és nem szeretnék, ha lennének olyanok, akiknek nincs fedél
 Halálának 350. évfordulója alkalmából emlékeztek gróf Zrínyi
a latin nyelven íródott dokumentumokból, ami a mai emberek
a fejük fölött, vagy gyermekeik éheznek – fogalmazott Kiss FeMiklós költõ, hadvezérrõl, Zala és Somogy vármegye örökös fõis- számára érdekes és izgalmas lehet.
renc, az MSZP közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.
pánjáról a megyeszékhelyi polgármesteri hivatal elõtt álló szoMint fogalmazott, jelenleg 807 tásra, csupán 35 millió, ebbõl mint- bornál. A hagyományõrzõ egyesületek „katonai” felvonulásával
– pet –
bérlakás van Zalaegerszegen, egy 30 lakás újulhat meg.
és kiállításmegnyitóval egybekötött ünnepélyt a Zalai Magyar
szociális bérlakások tíz éve épülÕriné Dr. Bilkei Irén Phd törtéMajor Gábor, a szociális, lakás- Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szertek utoljára. A szociális bérlakás- és egészségügyi bizottság tagja a vezete rendezte.
nész, fõlevéltáros (MNL Zala Mehelyzet ezért is fontos kérdés. A sajtótájékoztatón arról beszélt, érgyei Levéltára) legújabb kötete, a
LÉSZ Kft.-nek 145 millió forint a demes
ta, egyre több egyesület õrzi Zrínyi „Zala Megye Levéltára középkori okelgondolkodni
azon, – b. k. –
kintlevõsége, ebbõl 90 millió be- mennyire volt jó gazdája a város
emlékét, ez a vonulat erõsödik, az leveleinek regesztái (1240–1526)”
Magyar és horvát hagyomány- egymásra találásban azonban többek között a fenti kérdéseket járhajthatatlan.
az elmúlt években a lakásálloKiss Ferenc szerint vannak, mánynak. Utalt arra, hogy több õrzõ egyesületek, korhû ruhában még van tennivaló. Ez alkalommal ja körül. A forrásgyûjteményt a
akik akaratukon kívül kerültek ne- bérlakás elbontásra kerül, illetve vonultak fel a Kossuth utcán a ren- számos hagyományõrzõ szerve- Deák Ferenc Megyei és Városi
héz helyzetbe, és nem tudnak fi- értékesítésre, ezért cselekvési terzet képviseltette magát, magyar Könyvtárban mutatták be az elmúlt
zetni, tartozásuk folyamatosan nõ. vet kell készíteni arra, mi lesz
héten. A szerzõt Kiss Gábor, a
és horvát egyenruhákat öltve.
Javasolta, készítsen az önkor- azokkal az emberekkel, családokÜnnepi köszöntõjében Gecse könyvtár igazgatója kérdezte a kömányzat konszolidációs progra- kal, akik elveszítik otthonukat. MiPéter alpolgármester a XVII. szá- tet tartalmáról.
mot, és a lakásokat szereljék fel lyen alternatívát tud a város felkíA szerzõ elõadásából kiderült:
zad meghatározó és máig példát
mérõórákkal.
nyújtó hõseként jellemezte Zrínyi a zalai levéltárban 430 darab könálni? Elhangzott: jó kezdeményeÁtgondoltan kell dönteni arról, zés, hogy a tartozást felhalmozóMiklóst. Majd katonai és költõi pá- zépkori oklevelet õriznek. A
hány rossz állapotban lévõ bérla- kat közmunkaprogramba vonják
lyája ismertetésével világította regeszta pedig nem más, mint a
kást bontanak le, hányat értékesí- be, így tartozásuk egy részét le
meg nagyságát. Törökverõ hadjá- latin nyelvû oklevelek magyarra
Dr. Bilkei Irén
tenek, illetve újítanak fel. Megje- tudják dolgozni. Arra van szükség,
ratai során Magyarország mellett fordított összegzése, amiket a legyezte, hogy a lakásalapban ke- hogy minél több embernek legyen
védte Erdélyt, Stájerországot, véltárak a közönség (kutatók, diá- tás, vagy a leánynegyed, hogyan
vés pénz áll rendelkezésre felújí- erre lehetõsége.
Karintiát. A 30 éves háborúban ér- kok, érdeklõdõk) számára elérhe- állapították meg egy gyermek életdemeket szerzett, a Habsburgok- tõvé tesznek. Persze a dokumen- korát – hiszen akkor még nem volt
tól távolságot tartott, és hitt az or- tumok kiolvasása, fordítása és ér- anyakönyvvezetés – és hogy miért
szág önálló fennmaradásában. telmezése nem egyszerû: ismerni volt a nõi ruha akkora érték, hogy
Költeményeiben a Nemzeti Király- kell a betûjeleket, tudni kell latinul, a „hatalmaskodás eszköze” leheság eszményét hirdette. Történel- és a jogtörténethez sem árt érteni tett. Fény derül arra is, hogy a kömi nagyságunk munkásságának egy kicsit. Bár sokan ódzkodnak a zépkori gazdasági élet központja a
korai és korántsem véletlennek középkortól (melyet Szent István malom volt. Egy település gazdagvélt halála vetett véget. Integráló, megkoronázásától a mohácsi csa- ságát pedig le lehetett mérni abdezvény helyszínére. Két évvel pozitív személyisége több emléke- táig tart számon a történettudo- ban, hogy hány malma volt.
 Az éves szorgoskodás, hagyományápolás, sporttevékenység
ezelõtt már tanúi lehettünk hason- zést és figyelmet érdemel – fogal- mány), az oklevelek megfejtése
Az oklevelek több sztereotípiát
köszöneteként disznótoros vacsorát rendezett a településrészi
ló ünnepségnek, szintén a mosta- mazott az alpolgármester.
után nagyon izgalmas kép bonta- is képesek eloszlatni: az armális
önkormányzat a botfai civil szervezetek aktíváinak. Persze a leg- ni szervezõk jóvoltából. Ahhoz kéA koszorúzás után a polgár- kozik ki az akkori életmódról, az (címeres nemesi oklevél), amit kuaktívabbakra ezúttal is munka várt, hiszen fel kellett dolgozni a
pest azonban nõtt a résztvevõk mesteri hivatal aulájában nyílt kiál- emberek szokásairól.
tyabõrnek hívtak, nem „kutyából”
194 kilós állatot. Ugyan ezzel még nem ért véget az idei közössé- száma a hagyományõrzõk, a hiva- lítás a költõ és hadvezér családját
Megtudhatjuk például, hogy mit hanem kecske- vagy birkabõrbõl
gi tevékenység, de máris elkészült az alap a jövõ évi rendezvétalos személyek és az érdeklõdõk és életútját bemutatandó.
jelentett a középkori jogban a fiúsí- készült pergamen volt.
nyek vendéglátásához.
tekintetében is. Paál István, a rendezõ egyesületek elnöke elmondNagylengyelbõl érkezett a kö- életért, amivel teljesen meg vagyok
zel 200 kilós sertés, melyet a 40- elégedve, egyben hagyományápofõs csapat dolgozott fel reggel hat- ló tevékenység is a disznóvágás,
kor kezdve a munkát. A nap során mert már ebbõl is csak elvétve látni
elkészült szinte az összes ilyenkor a faluban – mondta Gecse Péter alhagyományos étel. A fõszakácsi polgármester, aki Balaicz Zoltán
tisztet Bíró József töltötte be. Reg- polgármesterrel együtt kis idõre a
 A papír természetes eredetû, gyorsan legelire ott volt a sült vér, resztelt fakanál mellé is odaállt. – Már mábomló szerves anyag. Ezen tulajdonsága miatt
máj, délben már fõtt a vacsorára sodik alkalommal rendezzük meg
(Folytatás az 1. oldalról.)
környezetbarátnak tekinthetõ, azonban gyártávaló toros káposzta, töltötték a ezt a közös vacsorát, a helyi szerA hon védelme politikai, gazsi költsége jelentõs energiát és vízhasználatot
disznósajtot és a hurkát. Felszelve vezetek tiszteletére. Ezzel azonban
igényel, valamint alapanyagához sok fa kivásorakoztak a sütni való hússzele- nem ér véget az idei program, hi- dasági és kulturális értelemben
gására van szükség.
tek, kondérban keverték a töpör- szen a hagyományoknak megfele- ma is elengedhetetlen, mert
tyûnek valót.
lõen Mikulás-ünnepély, közös kará- akik a 48-as honvédek hagyo1 tonna fehér papír elõállításához 1700 kg-nyi
– Amellett, hogy a köszönetün- csonyfa-állítás, illetve a sportkör mányainak õrzésére vállalkoznak, azok a 21. századi honvéfára, és közel 400 köbméternyi vízre van szükség.
ket fejezzük ki az aktív közösségi évzáró bálja is lesz még.
delmet, a nemzetet szolgálják,
A környezettuszögezte le Kövér László.
datosság jegyéBalaicz Zoltán, Zalaegerben tett lépések
szeg polgármestere beszédéközül, elsõként a
ben a múlt értékeire, azok vépapír volt az,
delmére hívta fel a figyelmet.
amelynek elkezKiemelte: Zrínyi Miklós, Deák
dõdött újrahaszFerenc, Csány László, Püspöki
nosítása, és máGrácián, Gasparich Márk, a 47.
ra a legjelentõzászlóalj valamennyi katonája
sebbé vált. Hazánkban közel 60% felett van a paés Mindszenty József mindpír újrahasznosítása.
mind olyan példaképe a zalai
A hulladéklerakókba kerülõ papírt válogatás
polgároknak, akik hitet és reután bálázzák, majd a papírgyárba szállítást köveményt adhatnak a jövõ építésétõen pépesítik, és hullámkartont állítanak elõ belõhez. A jövõt azonban csak úgy
le, amibõl a kartondoboz készül.
építhetjük, ha felelõsek vagyunk a teljes magyar nemzetért határon innen és túl.
A papír újrahasznosításánál a legkiemelkeMolnár András, a Zala Medõbb a kartonbútor-készítés, amely még hazánkgyei Levéltár igazgatója ismerban viszonylag gyerekcipõben jár, mégis népszetette a 47. Honvédzászlóalj dirû, így kihasználva a hullámkarton elõnyös tulajcsõ tetteit, megemlítve többek
donságait, évek óta készülnek ilyen bútorok. A
között azt, hogy 1849. május
recycling papír (szürke papír) készítésével jelentõs
21-én Püspöki Grácián közleenergiát, vizet és nem utolsósorban több kilónyi fát
gény tûzte ki az elsõ magyar lomenthetünk meg. Védjük meg környezetünket,
bogót a budai vár visszavételegyûjtse Ön is szelektíven a szemetet, és használkor.
(Folytatás az 1. oldalról.)
ezért is örülnek annak, hogy részejon újrahasznosított papírt!
Az egyesület tagjai ezt köveSzekér Szimonetta és Lõrincz sei lehetnek a duális mérnökkép- tõen letették az esküt, melynek
Anett harmadéves mechatronikai zésnek. Egy zalaegerszegi és egy szövegét Udovecz György, a
hallgatók szakmai szempontból na- szombathelyi vállalatnál töltik gya- Magyar Hagyományõrzõk fõpagyon hasznosnak és érdekesnek korlati idejüket. Mire megkapják rancsnoka mondta. Bekk Mária
értékelték a vásáron látottakat, diplomájukat, nemcsak a szakmát zászlóanya felkötötte a zászlómely átfogó képet kínált termékek- sajátíthatják el, de tudni fogják azt szalagot, majd Stróber László,
rõl, technológiákról és szolgáltatá- is, hogyan mûködik egy cég, mi a a Mária Magdolna plébániaKEOP-1.1.1/C/13-2013-0016
sokról a hagyományostól a világúj- szervezeti hierarchiája, s milyen templom apátplébánosa megál"Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd hulladékgazdálkodás
rendszerének eszközpark
donságokig. A gyakorlati ismeret- több emberrel együtt dolgozni – vé- dotta a csapatzászlót.
szerzést nagyon fontosnak tartják, lekedtek.
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AZ ÖKOVÁROS PROGRAM EREDMÉNYEI
KORSZERÛSÍTETT KAZÁNOK z KÖRNYEZETKÍMÉLÕ AUTÓBUSZOK z
BÚSLAKPUSZTAI FEJLESZTÉS z KEOP-IVÓVÍZ z JAVÍTÓPROGRAM

 Az ökováros program cselekvési tervérõl, a megvalósulás folyamatáról rendszeresen kapnak információt a képviselõ-testület
tagjai. A program igyekszik a megújuló energiák széles skáláját
felölelni, törekedve a saját erõforrások kihasználására. Az ökováros projektek teljes mértékben illeszkednek a nyugat-dunántúli
régiós „Megújuló energiaforrásra épülõ helyi program” célkitûzéseihez. Hol tart ma a 2011-ben startolt koncepció? Mi valósult
meg eddig és a projekt mely elemei folytatódnak a jövõben?
A zalaegerszegi önkormányzat
2012-ben sikeresen szerepelt a
Belügyminisztérium kazánkorszerûsítési pályázatán, amely a közintézmények gáztüzelésû kazánjainak lecseréléséhez és faaprítékkal
mûködõ berendezések üzembe állításához nyújtott támogatást. A
9,5 milliós támogatásból a bazitai
és a ságodi óvodát szerelték fel. A
biohõerõmû tanulmányának elkészítésére nem adtak megbízást,
ez a projekt egyelõre nem folytatódik.
Az önkormányzat, a Zalavíz Zrt.
és a Zala Volán konzorciumi szerzõdésében foglaltak szerint a fejlesztés elsõ üteme megvalósult: 2012ben forgalomba állításra került egy
biometánnal üzemelõ helyi járatú

A jeles napok környezetvédelemhez, környezeti tudatformáláshoz kapcsolódtak az idei esztendõben is (föld, víz, madarak és fák
napja), így minden alkalommal
más-más oktatási intézmény szervezésében került sor rendezvényekre. A „Zöld Kampusz” minta-

felújítására, aminek következtében korszerûsítésre került a hõ- és
tetõszigetelés és a fûtõrendszer. A
fejlesztés keretében a kampusz
közel 17 hektáros területén keletkezõ nagy mennyiségû zöldhulladék hasznosítására kiépül a szervezett komposztálás.

Búslakpuszta depóniagáz-hasznosítás. A letelepített 250 kW-os teljesítményû villamos motor folyamatosan mûködik, a Zala-Depo Kft. további motor letelepítését tervezi. Az
alsóerdei önkormányzati területre
tervezett passzív vagy azt megközelítõ minta lakópark kialakítására
vonatkozó tanulmány elkészült, jelenleg a telekmegosztás, telekalakítás van folyamatban. Az önkormányzat jelenleg a termálvíz hasznosítására egy átfogó, komplex
koncepcióban gondolkodik, melynek részét képezheti az északi ipari
parkban is a termálvíz hõjének
hasznosítása. A koncepció kidolgozása folyamatos, a tavalyi évhez
Közmûhálózatok cseréje.
képest itt nem történt elõrelépés.
A városi közvilágosítási rend- projekt pedig a BGF zalaegerszegi
Az ökováros program keretégazdálkodási karához kapcsoló- ben idén is rendeztek köztisztasádik. A programok 143 millió forin- gi akciókat, és a figyelem erõsebtos EU-támogatásból valósultak ben érzõdött a kerékpárforgalmi
meg. A beruházás eredményeként hálózat bõvítésén. Épültek keréksor került többek között a tanszéki párutak és ezek építése a jövõben
épület komplett épületenergetikai is folytatódnak.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁJA

Ökonap a Dísz téren.

csuklós autóbusz, és folyamatosan
részt vesz a személyszállításban.
Jelenleg már 4 darab CNG-üzemû
busz van városi forgalomban.
A KEOP ivóvízjavító program
második ütemének megvalósítása
van folyamatban. A Szabadics Zrt.
2014 márciusában megkezdte a
kivitelezési munkálatokat Zalaegerszeg és további 15 település
területén, melynek keretében
mintegy 40 kilométernyi ivóvíz-gerincvezeték került kiépítésre, a
mûtárgyfelújítások pedig folyamatban vannak.
2013-ban
megvalósult
a

szer megújítása mûszakilag indokolt és egyben az önkormányzat
alapvetõ gazdasági érdeke. A város közterületeinek megvilágítását
7 ezer darab lámpatest látja el,
melyeknek csupán kisebb hányada önkormányzati tulajdon. A
KEOP pályázati eljárás lehetõséget ad arra, hogy a közvilágítási
rendszer aktív elemeinek döntõ részét a legkorszerûbb LED-technológiával gyártott lámpákra cseréljék. Az új mûszaki megoldás alkalmazása az elért energiamegtakarítás mértékével arányos költségmegtakarítást eredményez.

ELISMERÉS
AZ EGERSZEG FESZTIVÁLNAK
 A színvonalas programoknak köszönhetõen Zalaegerszeg
két nagyrendezvénye – az Egerszeg Fesztivál és Belvárosi
Szüret és ZalaiTeríték – ismét elismerést kapott.
A Magyar Fesztivál Szövetség Kiváló Minõsítésû Fesztiválnak
ismerte el az Egerszeg Fesztivált, míg a belvárosi szüret Minõsített
Fesztivál díjat kapott.
Az elismeréseket Budapesten Vadvári Tibor alpolgármester és
Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetõje vette át.

SÜMEGI LÁSZLÓ, az 1. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától tartja fogadóóráját az Öveges ÁMK könyvtárában (Iskola u. 1.).
DR. TÓTH LÁSZLÓ, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ péntekén 14.00–15.00 óra között fogadóórát tart a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).
DÉKÁNY ENDRE, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 16.00–17.00 óra között tart fogadóórát a Petõfi Sándor Székhelyiskolában (Petõfi u. 27.).
BÖJTE SÁNDOR ZSOLT, a 4. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje minden hónap harmadik keddjén 17.00 órától
18.00 óráig tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal elsõ
emeleti tárgyalójában.
GECSE PÉTER, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap negyedik keddjén 14.00–17.00 óra között
várja kerületének lakóit a Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti alpolgármesteri irodában.
BALI ZOLTÁN, a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 18.00–20.00 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).
SÁNDOR DÉNES GYÖRGY, a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ szombatján 10.00–11.00
óra között várja körzete lakóit az Egészségügyi Fõiskola
Landorhegyi úti kollégiumában (Landorhegyi út 33.).
MAKOVECZ TAMÁS, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától 18.00 óráig
tartja fogadóóráját a Zalai Közbiztonsági Egyesület irodáján
(Landorhegyi út 28.).
GALBAVY ZOLTÁN, a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ péntekén 16.30–17.30 óra között az
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában
(Szent László u. 53.), 17.45–18.45 óra között a Kertvárosi Településrészi Önkormányzat helyiségében (Köztársaság út 63.)
várja körzete lakóit.
BOGNÁR ÁKOS, a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap második szerdáján 17.00–18.00 óra között
fogadóórát tart a Liszt Ferenc Általános Iskolában (Varkaus tér
1.).
OROSZ FERENCNÉ, a 11. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját
17.00–18.00 óra között az Apáczai ÁMK klubhelyiségében
(Apáczai tér 5.) .
HERKLINÉ EBEDLI GYÖNGYI, a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap utolsó keddjén
18.00–19.00 óra között várja körzete lakóit fogadóóráján az
Izsák Imre ÁMK-ban (Szivárvány tér 1–3.).
KISS FERENC (MSZP) önkormányzati képviselõ minden hónap
elsõ és harmadik keddjén 16.00–17.00 között várja a hozzá
fordulókat az Ady utcai közösségi házban.

VÁROSVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA
BALAICZ ZOLTÁN polgármester minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában.
GECSE PÉTER alpolgármester minden hónap negyedik keddjén
tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.
VADVÁRI TIBOR alpolgármester minden hónap harmadik szerdáján 14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a fogadóóráját a Városházán, az
elsõ emeleti irodájában.
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ minden hónap harmadik hétfõjén
délelõtt 10.00–12.00 óra, délután 16.00–17.00 óra között tartja
fogadóóráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.

CSÁCSBOZSOKI ADVENT
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, A ZVMKK CSÁCSBOZSOKI
MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS FIÓKKÖNYVTÁR,
ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

2014 ADVENTI ÜNNEPI PROGRAMJAIRA.
NOVEMBER 28. – PÉNTEK
12.30 – Adventi hangverseny és az I. adventi gyertya meggyújtása az Izsák Imre-iskola aulájában
NOVEMBER 29. – SZOMBAT
19.00 – Izsák jótékonysági bál a Start zenekarral
Helyszín: Izsák Imre Általános Iskola
NOVEMBER 30. – VASÁRNAP
14.00 – Betlehemállítás az Évgyûrûk Nyugdíjasklub tagjainak
részvételével, a Szent István-szobornál
DECEMBER 5. – PÉNTEK
15.30 – II. adventi gyertya meggyújtása és Mikulás-váró ünnepség
A Mikulás szeretettel vár minden gyermeket a településrészrõl és a városból egyaránt az Izsák Imre Általános Iskola tornacsarnokában. A nem izsákos gyermekek szüleitõl
kérjük, hogy személyesen jelentkezzenek az intézmény titkárságán, december 3-ig! Érdeklõdni Csõre Orsolya iskolatitkárnál, az 511-927/11 számon lehet.
DECEMBER 6. – SZOMBAT
9.00 – Mikulás-túra
Kirándulás az iskola diákjainak és dolgozóinak a Csácsihegyen.
DECEMBER 10. – SZERDA
18.00 – „CSÁCSI CSEVEJ” – Dr. Szalczer Lajos szemész fõorvossal
Kötetlen beszélgetés munkáról, hivatásról, mûvészetrõl és
sportról
Helyszín: a ZVMKK – Izsák-könyvtár olvasóterme
DECEMBER 12. – PÉNTEK
10.00 – Lucázás és a III. adventi gyertya meggyújtása az Izsák
Imre Általános Iskolában
DECEMBER 15. – HÉTFÕ
16.00–18.30 Karácsonyváró kézmûves-foglalkozás a könyvtárban felnõtteknek. Belépõjegy 200 Ft
DECEMBER 16. – KEDD
13.30–15.30 Karácsonyváró játszóház a könyvtárban gyermekeknek. Belépõjegy 100 Ft
DECEMBER 18. – CSÜTÖRTÖK
17.00 – Karácsonyi koncert az Izsák Imre Általános Iskolában
DECEMBER 19. – PÉNTEK
10.00 – A IV. adventi gyertya meggyújtása az Izsák Imre Általános Iskolában
DECEMBER 21. – VASÁRNAP
14.00 – Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub betlehemes mûsora a Szent
István-szobornál
DECEMBER 31. – SZERDA
XII. hagyományos Szilveszteri túra.
10–15 km-es vidám hangulatú, könnyû séta a Csácsihegyen. Találkozás de. 10.00 órakor az Izsák Imre Általános Iskola elõtt. Érdeklõdni: Herkliné Ebedli Gyöngyi:
30/237-4844
Izsák Imre Általános Iskola:
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. Tel.: (92) 511-927
http://www.izsakimrealtalanosiskola.hu/
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára
Horváthné Csõre Ildikó. Tel.: 30/407-8266
http://zvmkk.hu/muvhaz
Folyamatosan értesülhet településrészünk aktuális programjairól
az interneten is:
http://csacsbozsok.mlap.hu vagy
https://www.facebook.com/varosresz.csacsbozsok
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Vároháza
Az

MEGHÍVÓ

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2014.

NOVEMBER

SZERETETTEL MEGHÍVJA A NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOKAT

27-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 17.00

ÉS SZÜLEIKET A KÖVETKEZÕ PROGRAMOKRA:

ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART,

2014. NOVEMBER 29-ÉN
9.30–12.00 ÓRÁIG

A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket a nemzetiségi önkormányzat postacímére (Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14.), illetve
az rno.zalaegerszeg@gmail.hu e-mail címre van lehetõség a 2014.
november 19–25. közötti idõszakban megküldeni.

„JÁTSSZUNK MOST EGYÜTT!” címû
OVIS SZOMBATRA
Ezeken a programokon megismerkedhetnek iskolánkkal
és a leendõ elsõs tanítókkal.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
A nemzetiségiek jogairól
szóló törvényben részletesen
felsorolja azokat a feladatokat
és tevékenységeket, melyeket
a települési önkormányzatoknak kötelessége biztosítani, illetve végrehajtani.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat október 27-én tartotta alakuló ülését. A felülvizsgálatot a hivatal és a nemzeti
önkormányzat elvégezte, a korábban megkötött megállapodás tartalmát egyik fél sem javasolta megváltoztatni.

Az utazni vágyók a Tourinform-irodában tájékozódhatnak
városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról.
Ingyenes és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel,
útikönyvekkel várjuk a hozzánk betérõket.
Kereskedelmi kínálatunkból:
Hûtõmágnes
410 Ft-tól
Kézmûves kerámia ajándéktárgyak
500 Ft-tól
Zalaegerszegi képeslapok
70 Ft-tól
Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.)
800 Ft-tól
Tájak, Korok, Múzeumok sorozat kiadványai
100 Ft-tól
Németh József: Egerszegi örökség
3.080 Ft
Mészáros T. László: Magyarország Európában
13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László: Zala Európában
5.600 Ft
Prikryl József: A dödölle
3.990 Ft
Ajándéktárgyak az Ady-iskola diákjainak rajzai nyomán
(képeslap, könyvjelzõ, bögre, póló)
100 Ft-tól

NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS ÚTJÁN
2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL AZ
Cím
(Zalaegerszeg)
Kazinczy tér 11. társasház
3599/2/A/3. hrsz-ú
3599/2/A/4 hrsz-ú albérleteit

Megnevezés

üzlet
iroda

ÉVES IDÕTARTAMRA

ALÁBBI INGATLANOKAT

Alapterület

64,62 m2
13,45 m2

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér
Havi lakbér (Ft)
fokozat
(Ft/m2/hó)

Platán sor 38.
I/10.

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszobaWC

összkomfort

641

20.512

III/2.

64

2,5

nappali, 3 hálószoba, elõtér, közlekedõ,
konyha, fürdõszoba, WC

összkomfort

641

41.024

III/6.

48

1,5

1,5 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

összkomfort

641

30.768

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 tartózkodási hellyel rendelkezik.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FELHÍVÁS

KÍVÁNJA BÉRBE ADNI, HATÁROZOTT IDEJÛ,

HIRDETMÉNY

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

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,
válogasson ajándéktárgyaink közül!

PÁLYÁZATI

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

PÁLYÁZATI

 A legutóbbi testületi ülésen döntés született arról,
hogy Zalaegerszeg városa
és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttmûködési
megállapodást köt.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN

„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 angyalmeséket hallhatnak Domján Károlyné óvónõtõl.
A játszóházban angyalkákat és pók fonta karácsonyfát készíthetnek az ügyes kezek.

NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁKRA

MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A JÓZSEF ATTILA

 A Landorhegyi úti könyvtárban december 1-jén (hétfõn)
17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.

2014. NOVEMBER 26–27-ÉN
8.00–10.00 ÓRÁIG

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
hivatalos helyiségében
(Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz.),

ÖRÖMKÖR

Induló nettó
bérleti díj/hó

103.500 Ft
16.600 Ft

Bánatpénz

10.000 Ft
5.100 Ft

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-külön, azok jelenlegi állapotában történik.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet helyi védelmérõl szóló, többször 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 elhelyezése 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 ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot,
– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilatkozat” 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.

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 Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– 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 megfelelõ – 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 megtévesztette 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 beadási 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 alaplakbérnek 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 – származó 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.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Havi
Fajlagos lakbér szállás(Ft/m2/hó)
használati
díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a
A fsz. 5.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
összkomfort
erkély

179

6.444

A I/21.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
összkomfort
erkély

179

6.802

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerint napokon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. november 28. (péntek)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek) közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a soron következõ
ülésén, várhatóan a 2014. december 8. napján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

FOGADÓÓRA
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester soron következõ fogadóóráját 2014. december
16-án (kedden) 14.00 órától
tartja az elsõ emeleti alpolgármesteri irodában. Kérjük,
elõzetes idõpont-egyeztetés
céljából hívják a következõ
titkársági
telefonszámot:
92/502-105.

TÁJÉKOZTATÓ
 Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a Zalaegerszeg, Mártírok u. Eötvös u., Kazinczy tér közötti
szakaszának burkolat felújítási munkái folytatódnak. A
kivitelezés idõtartama alatt
ismételten forgalomkorlátozásra kerül sor.
A Mártírok útja ezen szakaszán 2014. november 21–
2014. december 20. közötti
idõszakban ismét egyirányú
forgalmi rend lép életbe.
Ezzel egy idõben az Ady E.
utca, Tompa utca, Kazinczy tér
közötti szakaszán visszaáll a
régi forgalmi rend.
Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

MEGMUTATOM
MAGAM!
KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi
út 21.) szeretettel meghív minden érdeklõdõt 2014. december 3-án 15.00 órára Dóra Gina
és Dóra Szófia, az Öveges József Általános Iskola diákjának
„Ügyes kezeink” címû kiállításának megnyitójára.
Az alkotásokat Vaski Tiborné tanárnõ ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.
A tárlat 2015. január 6-ig látható.

KÖZMEGHALLGATÁS
2014.
DECEMBER

9.00
VÁROSI

4.

ÓRA

DÍSZTEREM
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Kultúra

KISKAPUK ÉS MEGALKUVÁSOK A SZÕNYEG KINYITJA A TERET
KONFERENCIA A MÛVÉSZETI „KÉNYSZEREKRÕL”

 „Mûvészet és politika. Kényszerhelyzetek és válaszok a 20. századi magyar mûvészetben" címmel rendeztek szakmai konferenciát a
Göcseji Múzeum. A Kisfaludi-teremben megrendezésre került tudományos ülés apropóját éppen Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész munkásságát övezõ ellentmondásos vélemények adták.
– pP –
Mûvészet-e vagy sem, ha politikai
megrendelésre dolgoznak az alkotók? Lehetett-e a kommunizmus évei
alatt rendelésre írni, mûalkotást létrehozni? Hol volt a szabadság és megalkuvás határvonala? Vagyis milyen
kényszerhelyzetek elé kerültek, és
milyen kiskapukat találtak a hatalom
kijátszására a mûvészek a szocializmus évtizedei alatt? A konferencia
ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni.
A tudományos ülés kilenc elõadója a mûvészet különbözõ területeit
vette górcsõ alá. A délelõtti szekció –
Vasy Géza (ELTE BTK), Bence Lajos
(irodalomtörténész, a Muratáj fõszerkesztõje), Péntek Imre (költõ, a Pannon Tükör fõszerkesztõje), Szemes
Péter (irodalomtörténész, Göcseji
Múzeum) – többek között az Írószövetség ’80-as évekbeli mûködésébe
engedett bepillantást, de Utassy József költõ hatalommal való kapcsolatát is megismerhettük. Délután szó
esett a képzõmûvészeti alkotások értékérõl és értelmezésérõl (Legéndy
Péter képzõmûvész), a Wallenbergszobor kálváriájáról (Pótó János történész, MTA BTK), a zalaegerszegi
szocreál építészetrõl, illetve a kötött
formák megkerülésének lehetõségeirõl (Káli Csaba történész, Zala Megyei Levéltár), valamint Kisfaludi kapcsán a hivatalos mûvészet és politika
kapcsolatáról (dr. Kostyál László mûvészettörténész, Göcseji Múzeum).
A konferencia nyitóelõadója Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke volt, aki nem is annyira
a szocializmus évtizedeinek kényszerhelyzetirõl beszélt, hanem sokkal
inkább arról, hogy szerinte a kommunizmus miatt megszakadt a nemzet
történetének folyamatossága, ami
még ma sem állt helyre. Tennivaló
ezért van bõven. Úgy látja: az említett
évtizedekben az volt boldog, aki a
szocializmuson belül tudott a szocializmuson kívül élni. Szinte mindenki a
politika kiszolgálója volt, különbözõ
erkölcsi fokozatokban, és sok mûvész ekkor készítette el életre szóló
mûvét. Az MMA elnöke a mai helyzettel kapcsolatban azt mondta: az országnak egyetlen ereje van, ez pedig
a nemzeti kultúrája, de ez nincs rend-

szerezve, egységbe foglalva. A magyar kultúra kifelé (külföld felé) mutatott képe szerinte egy puzzle, és senki se tudja, mit ábrázol a kép. Az
MMA élén azért dolgozik, hogy – az
elsõsorban múltból táplálkozó – kulturális vagyonunkkal gazdálkodni
tudjunk.
A tudományos ülés fõ kérdésével
kapcsolatban összességében annyi
elmondható, hogy azok az elõadók,
akik legaktívabb éveiket a szocializmus éveiben töltötték el, úgy érzik:
megvoltak a kiskapuk, de az alkuk is,
hiszen mindenkinek élnie és dolgoznia kellett valahogy. Ahogy Legéndy
Péter megfogalmazta: érdek, szokás, haszon, létszükséglet alól sose
tudják kivonni magukat a mûvészek.
A többit meg rá kell bízni a közönségre.
A korszak ma már humorosnak tûnõ ellentmondásait kétségkívül Pótó
János történész ábrázolta legjobban,
a svéd Raoul Wallenbergnek (aki a
német megszállás idején több ezer
zsidót mentett meg) szánt köztéri
szobor körüli kálvária bemutatásával.
(A budapesti Szent István parkban álló, Kígyóölõnek is nevezett emlékmûvet 1949-ben állították fel, majd az
avatási ünnepség elõtti éjszakán felsõbb utasításra titokban el is távolítot-

tak. Wallenberg ugyanis a Vörös
Hadsereg foglyaként tûnt el 1945 januárjában, így a szovjetek szemében
nemkívánatos személynek számított.
A szobor – illetve annak mása – megannyi kitérõ és szimbólumváltás után,
végül a rendszerváltást követõ években ismét felállításra került Wallenberg emlékére az újlipótvárosi parkban.)
A Mûvészet és politika címû konferencia Kaján Imre múzeumigazgató
szerint egy párbeszéd kezdete, aminek a jövõben lesz még folytatása.
Ahogy az ülés elején mondta: a múzeum ugyanis köteles a múlt tanulságait a jövõ felé felmutatni.
Reméljük, hogy ez így lesz, hiszen a kezdeményezés jó, de persze
a konferenciának megvoltak a „gyerekbetegségei”. Az elõadók jó része
inkább az idõsebb korosztályt célozta
meg, így a helyi fiatal alkotók nem
képviseltették magukat az eseményen. A tematikából pedig (nyilván
idõhiány miatt is) sok minden kimaradt. Hogy mást ne említsünk: a hazai filmesek világa, vagy a zenei,
vagy szûkebben rockzenei élet (beleértve a hanglemezkiadás furcsaságait is). Azt meg egy 21. századdal
foglalkozó konferencia dönti majd el,
hogy Fekete György az MMA elnökeként összekapcsolja-e a mûvészetet
a politikával vagy sem. Õ ugyanis
nem ért egyet bírálóival, mert ahogy
fogalmazott: a mûvészeti akadémia
szakmai stratégiák mentén dolgozik
és tesz javaslatokat.

– pet –

inspirálják többek között a keleti
szõnyegek mintái, illetve mintakapcsolatai és az európai kastélykertek labirintusra nyírt sövényei.
A kiállítás – melyet Wehner TiA textilmûvész kísérletezõ al- bor mûvészettörténész nyitott meg
katnak tartja magát, a tervezésnél – január 7-ig látogatható.

A nívódíjas iparmûvész
Millefleur Art Collection címû kiállításán egyedi tervek
alapján készült, kézi szövésû szõnyegeit láthatja a közönség. Különleges szõnyegek ezek, hiszen mintázatuk egyrészt ismerõsnek
tûnik, ugyanakkor mégsem
hasonlítanak a boltokban
kapható társaikhoz. Tapintásuk, alakjuk, díszítésük is
más, sõt néha még a falra
is felfutnak.
Gulyás Judit vonzódik
az organikus növényi formákhoz, de a labirintusok
világa is érdekli. Talán meglepõ, de ezeket nyitott rendszerként fogja fel, amiknek
olyan a mintázata, hogy bármikor
folytathatók, de le is zárhatók; szabad a kiterjedésük. Szõnyegei színesek, de nem harsányak, nem
akarják a teret mindenáron uralni.
Gyakran a növények virágzásából
merít erõt, hiszen szerinte ez a létezés örömének egyik legszebb ki(Folytatás az 1. oldalról.)
láthatnak a gyerekek a színpadon,
fejezõje. Egy jó formájú és harmoAz adventi idõszakban a Szent melyet ezúttal körbeülhetnek, a fónikus színvilágú szõnyeg képes kinyitni a teret, ha azt a megfelelõ Család képével kopogtatnak be kuszban pedig egy életfa áll. Báegymáshoz az emberek, vagy a bok inkább csak különféle anyahelyre teszik.
rokonok, így a kép mindig újabb és gok által jelennek meg a mesében,
újabb szállásra kerül. Gyakorlati- amiben kulcsfontosságúak leszlag ez ihlette a mesét is. Nagy nek a színek is. Minden családot
Kopeczky szerint a mai körülmé- más-más színnel illusztrál a rennyek között a társadalom alapjá- dezõ. Nagy Kopeczky Kálmán
hoz, a családhoz kell visszanyúlni, szerint attól nem kell tartani, hogy
Az Ady-iskolában hagyomá- innen indul a történet is. A mesé- a gyerekek nem értik az archaikus
nyos Ady-hét keretében számos ben a bûnbeeséstõl, vagyis Ádám- szövegeket, mert tapasztalatai
programot kínáltak a diákoknak, tól és Évától jutunk el több kisebb szerint a kisebbek nagyon is fogéminden tárgykörben és minden ta- történeten és három bibliai család konyak az õsi nyelvezetre. A lelki
gozaton. Ezek között került sor a „kalandjain” át a Megváltó megér- tartalmakat ugyanis sokkal jobban
„Mûvészbeszélgetés” nevû dél- kezéséig.
ki lehet fejezni ezáltal, ami gyereutánra. Ennek keretében a rajztaA hatszereplõs elõadás ezúttal keknél nagyon fontos. A megválgozatos gimnazisták Francisco nem egy hagyományos bábjáték tás öröme pedig nem korfüggõ –
Tomisch uruguayi képzõmûvész- lesz, hiszen fõleg élõ szereplõket fogalmazott a rendezõ.
szel találkozhattak. A téma természetesen a mûvésszé érés folyamata és kiemelten a portrérajzolás
volt. De a diákok nem maradtak
• kipufogó-gyorsszerviz
földrajzi ismeretek nélkül sem, a
• sérült és korrodált autók javítása
vendég elõadó ugyanis hazáját is
igyekezett bemutatni. A beszélge• alváz- és üregvédelem
tés egyben nyelvleckeként is szolNAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
gált. Az angol nyelvû elõadást
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ, Hegyi u. 17.
Tóth Norbert mûvész tanár tolmáTelefon: 30/9373-638
csolta diákjainak.

ADVENTI
SZÁLLÁSKERESÉS
K
ARÁCSONYI MISZTÉRIUMJÁTÉK

MARAI KAROSSZÉRIA

 A Kossuth-díj után a Nemzet Mûvésze díjat kapta meg Németh
János. Az átvételi ünnepségre igyekszünk Budapestre, a Vigadó
gyönyörûen felújított épületébe.

Nemrég jártunk itt, október 10-én,
Németh János akadémiai székfoglalóján. Már elõadásának címe is
jelképes, csak rá jellemzõ: „Dombok, völgyek, jelképek, agyagteremtmények”. Benne van a zalai
táj imádata, mesterség és mûvészet tisztelete. És az elnöki pulpitusnál, a Makovecz-teremben: Fekete György kétszeres Kossuth-díjas iparmûvész, az Akadémia elnöke, Schrammel Imre Kossuthdíjas keramikusmûvész, levezetõ
elnök. Amikor sorra kerülök, laudátorként, megjegyzem: Hárman
is zalaiak vagyunk, Schrammel
Imre pedig azonnal közbevág: Négyen, hiszen gyerekkoromat
Nagykanizsán töltöttem. Hát, ilyen
kicsi a világ.
Ezúttal a Díszterembe megyünk. A nyitány: Bogányi Gergely
Liszt-rapszódiát játszik. Fenomenálisan. S máris peregnek az események. Fekete György házigaz-

 Ritkán kerül sor Zalaegerszegen textilmûvészeti kiállításra,
ezért is kezdeményezte Nagy Johanna, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem vezetõje, hogy az egyik legnevesebb hazai textilmûvésznek, Gulyás Juditnak tárlata nyíljon a zsinagógában.

MÛVÉSZETI BESZÉLGETÉS AZ ADYBAN

NÉMETH JÁNOS ELISMERÉSEI
– P. I.–V. Zs. –

TEXTILMÛVÉSZETI TÁRLAT A ZSINAGÓGÁBAN

Aztán a díjátadás utáni zsongás, koccintás. Örömmel látjuk a
vendégek között Balaicz Zoltán
polgármestert, aki március 15-i bedai köszöntõje után Balog Zoltán szédébe beleszõtte a mester Kosminiszter ünnepi gondolatai: „A díjazottak tiszta, ikonikus nagyságok, akiknek tevékenysége, életmûve elõtt pályatársak és a közönség egyaránt elismeréssel adózik.
A nemzet mûvészei olyan alkotó
emberek, akik mögött évtizedek
tanítói munkája áll. Közös érdekünk, hogy ezeket a mûvészeket
életük végéig hozzásegítsük az alkotás szabadságához a díjhoz járó
életjáradékkal. Minket is minõsít,
hogy képesek vagyunk-e megbecsülni értékeinket.”
Hatvankilencen vannak, hét
iparmûvész, köztük Németh János. Szerényen, természetesen
veszi át a díjról szóló díszoklevelet. (Tervezõje Árendás József.
Ugye, ismerõs név a zalaegersze- suth-díját, amit az ünneplõk nagy
gi színházból?) Tandori Dezsõ az tapssal, tetszésnyilvánítással foátadás után azonnal fejére húzza gadtak.
jellegzetes kötött sapkáját. Sándor
...
György úgy tesz, mintha eltévedt
– Az elsõk között nagy örömvolna. Vadász György közvetlen- mel gratuláltam már a helyszínen
sége, amint a minisztert megöleli. Németh Jánosnak – fogalmaz

érdeklõdésünkre Balaicz Zoltán
polgármester. – Nagyon büszke
vagyok a keramikusmûvész újabb
elismerésére a Kossuth-díja után.
Öregbíti Zalaegerszeg hírnevét,
hiszen elsõ alkalommal kapta meg
a Nemzet Mûvésze díjat a városban élõ alkotómûvész.
Németh János emberként és
mûvészként is az maradt, aki a

’60-as évek elején elindult a
maga választotta úton. A zalai táj
szerelmese, kerámiáin a vidéki
élet szépségei tárulnak fel. Csak
ismételni tudom, büszke rá Zalaegerszeg – mondta Balaicz
Zoltán.
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Sport

FIATALOK A FÕSZEREPBEN AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE LEHET AZ IDEI

MOST IS A LEGJOBB TÍZ KÖZÖTT A TRIÓ EGERSZEG ZTC A KAPITÁNY SEM ELÉGEDETT A ZTE ÕSZI SZEREPLÉSÉVEL
 Zalaegerszeg meghatározó sportegyesülete tájékozódási futásban a Trió Egerszeg ZTC. A klub a 2014-es évben is jól teljesített a különbözõ országos bajnokságok során, különösen az
utánpótlása jeleskedett. Arra is büszkék lehetnek, hogy a jó
eredményeket helyi kötõdésû versenyzõkkel érték el.
– Több szempontból is sikeres
évet zártunk – hangoztatta Fehér
Ferenc, a Trió Egerszeg ZTC
edzõje. – Talán a legfontosabb,
hogy 2004-tõl az egyesületi rangsorban mindig a 10 legjobb között
vagyunk. Idén a 10. helyen rangsoroltak minket. Hatvanhat pontot
gyûjtöttünk, hatvanat az utánpótlás szerzett, ami mutatja, hogy nálunk jó nevelõmunka folyik. Az elmúlt években a bajnokságokon elvétve akadt ZTC-s sportoló legjobb 6 között, idén hatan bekerültek oda. A fennállásunk óta a legtöbb bajnoki érmet szereztük.
Igaz, a tizenöt érem között nincsen
arany, de a 10 ezüst- és az 5
bronzérem is jó teljesítmény fiataljainktól. A szenior versenyzõink is
kitettek magukért, õket külön rangsorolta az országos szövetség,
szintén a 10. helyet szerezték
meg. A szeniorok szereplése azért
is örvendetes, mivel példaképül
állhatnak a felnõtt és fiatalabb
sportolók elé, hogy 35 év felett is
lehet eredményesen versenyezni.
– Az utánpótlásra építik fel a
leendõ felnõttcsapatot, vagy azt
sem bánják, ha tovább tanulva
máshol folytatják pályafutásukat?
– Az utánpótlás korosztályunk
elég fiatal, egy ideig még biztosan
a Trió Egerszeg ZTC színeiben
versenyeznek, reméljük utána is.
Büszkék vagyunk rájuk. Nem igazolunk máshonnan, hanem az
egerszegi és a kanizsai utánpótláscsoportjaink fiataljai érik el a jó
eredményeket.
– Második éve van névadó
szponzoruk. A Trió Egerszeg
Kft. mennyire elégedett az itt folyó munkával?
– Nyáron a cég vezetõje meghosszabbította a szerzõdést. Nyilván, amit várt tõlünk, megkapta.
Az anyagiakra áttérve, az idei évben is a lehetõségeinket figyelembe véve gazdálkodtunk. Az országos versenyre fiataljaink eljutottak,
a térségben szereplõ régiós rendezvényeken szintén ott voltunk,
és eredményesen szerepeltünk.
– Éveken át az egyesület színeiben versenyzett Novai Éva
válogatott tájfutó…
– Az idei esztendõ elején átigazolt a Szegedi Vasutasba. Tudtuk,

GYÕZELEM
AZ IDÉNYZÁRÓN
ZTE FC–Kaposvári Rákóczi
2-1 (2-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 1000 nézõ. Jv.:
Böcskei. Gólszerzõk: Délczeg (10.
p., 11-esbõl), Babati (41. p.), illetve
Fejõs (30.).
Két, nem is olyan régen még a
legmagasabb osztályban játszó
csapat találkozott Zalaegerszegen
az NB II õszi idényének utolsó
mérkõzésén.
A ZTE több mint egy hónap
után nyert, alacsony színvonalú
találkozón egy 11-es és Babati villanása eredményezte a gyõzelmet. A fagyoskodó nézõk kevés
labdarúgásra emlékeztetõ eseményt láthattak. Az õszi idény
megmutatta, hogy a ZTE játékoskerete „vékony”, és nem lehet
mindent a sérülésekre fogni.
Lendvai Miklós, a ZTE vezetõedzõje: – Sokkal jobb játékot
vártam a csapattól, de meg kell
becsülni a megszerzett 3 pontot.
Márton Gábor, a Kaposvár
vezetõedzõje: – A játék képe és a
helyzetek alapján nyernünk kellett
volna.

hogy erre a lépésre elõbb-utóbb
sor kerül, mivel a férje szegedi. Kilenc évig szerepelt a ZTC színeiben, nagyon jól teljesített nálunk.
A gyerekek számára kiváló példakép volt. A klubunk legjobb versenyzõi tartják vele a kapcsolatot,
segíti a felkészülésüket. Porgányi
Anna, Porgányi Márk és Fekete
Ágoston kopogtattak a válogatott

Télapókeresõ és Tojáskeresõ versenyeinket. Nagyon sok bemutatórendezvényt tartottunk, több min
3000 diákhoz jutottunk el. Továbbra is megrendezzük a megyében a
Göcsej Kupát és megyei versenyeket, valamint a
nemzetközi
Thermal Opent. Rendezvényszervezésbõl a maximumot hoztuk
ki magunkból.
– Jövõ évi tervek?
– Bizakodom, hogy a romániai
Eb-n lesz egerszegi tájfutó, aki
képviseli a várost és a klub színeit.
A magyar bajnokságon fiataljainktól egyéni érmeket várunk, eddig

A dobogós zalai csapatok.

ajtaján. Jövõre is lesznek válogatott versenyzõink. Romániában
rendezik a korosztályos Európabajnokságot. Ketten jó eséllyel pályáznak a részvételre, de lehet,
hogy a harmadik sportolónknak is
összejön az Eb. Felkészülésüket
maximálisan támogatjuk.
– A tájfutást is teljes gõzzel
népszerûsítik különbözõ versenyeikkel…
– Évek óta megrendezzük a

csak csapatban sikerült a dobogóra állniuk. Szenior sportolóink
remélhetõen megismétlik 2014-es
teljesítményüket. Kaptunk egy
szép feladatot is az országos szövetségtõl, az országos diákolimpia
döntõjét Zánka és Tapolca térségében mi rendezzük. Ott adottak
körülmények, hogy 800 diák számára színvonalas versenyt rendezzünk. Elmondható, hogy a következõ évben sem unatkozunk.

KOSÁRLABDA
Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK
88-72 (21-17, 14-26, 23-11, 30-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kaposvár, 1200 nézõ. Jv.: Kapitány, Szabó G., Praksch.
ZTE: Graham (8), Kertész (4), Gáspár (19/6), Healy (29/6), Tamir
(4). Csere: Ilics (6), Mohácsi (2), Czinger. Vezetõedzõ: Milos Sporar.
A ZTE játékosai három negyed után még bizakodhattak a bravúrban, a jobb kerettel rendelkezõ somogyiak a befejezõ negyedben azonban érvényesítették nagyobb tudásukat.
ZTE NKK–Aluinvent DVTK Miskolc
62-67 (10-24, 14-15, 26-12, 12-16)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 200 nézõ. Jv.: Farkas, Gelencsér, Radnóti.
ZTE: Nagy D. (11), Szélesy (4), Ambrus (-), Mackay (4), Zele (23).
Csere: Horváth Zs. (13), Darida (-), Varga (4), Velkey (3/3). Vezetõedzõ: Gáll Tamás.
A Gyõr ellen kiállított Gáll Tamás egy mérkõzéses eltiltást kapott, így
a Diósgyõr ellen Bukics Zsolt pályaedzõ dirigálta a ZTE-t.
Nem sok hiányzott a bravúrhoz, azonban a találkozó hajrájában
négy labdát is eladott a ZTE, s a DVTK büntetett, és megfordította a
vesztésre álló találkozót.

 Alaposan átalakult nyáron a ZTE labdarúgócsapatának játékoskerete. A szezon elõtt nehéz volt megítélni, hogy a más csapatoknál történt változások miatt mire lesz képes az együttes. Az
optimista szurkolók tervezték a feljutást, a realisták a középmezõny elejére várták az együttest. Egyik sem valósult meg, sõt
közben jött egy edzõcsere. A lemondott Lõrincz Emil helyett
Lendvai Miklós került ismét a csapat élére
Az állandóságot a ZTE-nél
Simonfalvi Gábor csapatkapitány
képviselte az õsz során.
– Nem vagyok elégedett az õszi
szerepléssel, gondolom, így van ezzel a csapat többi tagja is – vélekedett Simonfalvi Gábor. – A gyenge
szereplés okait házon belül megbeszéltük. A szereplésünk kapcsán
bõven van bennünk hiányérzet.
– Az okokról lehet tudni valamit, vagy a csapat titka marad?
– Maradjunk annyiban, nem
nyilvános a dolog.
– Sérülések is nehezítették a
jobb szereplést, de a kívülálló
számára úgy tûnt, mentálisan
sem volt a topon a ZTE…
– Lõrincz Emil vezetõedzõ a biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt, ebbõl igyekeztünk támadásokat vezetni, több-kevesebb sikerrel.
Lendvai Miklós elképzelése szerint
már a labda elvesztése után azonnal vissza kell támadnunk, már a támadó harmadban megkezdjük a védekezést. Egészen más habitusú
edzõ, mint elõdje volt. Konkrétan a
kérdésre válaszolva, mentálisan
szerintem nem volt gond a csapattal, a sérülések viszont hátráltatták a
munkát. Fõleg a támadósorban, de
az õszi idény hajrájában Grbics sérülése is rosszkor jött, de még folytathatnám a felsorolást.
– A másik fõ probléma a kapott gólok száma. A túlbiztosított védekezés ellenére is sok
gólt kapott a ZTE…

– Valóban, a 20 feletti kapott gól sok.
Mentségünkre legyen
mondva, a nyári átigazolás során ez a csapatrész is alaposan átalakult, új játékosok érkeztek, összeérésükhöz idõ kell. Kétségtelen, be lehetett volna
gyakorolni jobban a taktikai elemeket, de bizakodom, Lendvai
Miklós érkezésével ezen a téren
is lesz változás.
– Képzeljük el, hogy Simonfalvi Gábor a ZTE edzõje, belenyúlna az átigazolási szezon során a
játékoskeretbe, vagy adna még

bizonyítási lehetõséget tavaszra
a játékosoknak?
– Nem az én feladatom. Megítélésem szerint, ha az elõrejátékhoz
értõ labdarúgókból 2–3 kidõl, akkor
bizony „vékonyak” vagyunk. Ezzel
talán céloztam arra, hogy hol kellene megerõsíteni a csapatot. Nagy
változást nem terveznék,
még bizalmat adnék a
keretnek, de még egyszer hangsúlyozom, nem
az én feladatom a keret
kialakítása.
– Gondolom, a feljutáshoz bravúrok sora
kellene, inkább az építkezésre kell szánni az
idei bajnokságot…
– A tavaszi idény szinte valamennyi találkozóján nyerni kellene
a feljutáshoz, aminek csekély az
esélye. Inkább tényleg az építkezésre lehet szánni az idei bajnoki
évet. Jövõre, az erõsítések után,
lehet célba venni a feljutást.

EGERSZEGI SIKER
A NEMZETKÖZI VEGYES TORNÁN
 November harmadik szombatján rendezte meg a városi szabadidõsport szövetség röplabda bizottsága hagyományos
õszi vegyes tornáját kilenc csapat részvételével.
Több évi szünet után ismét nemzetközi volt a torna az NNO
Nürnberg csapatának jóvoltából. A németek az egerszegiek októberi vendégjátékát viszonozták. Küzdelmes, jó mérkõzéseket játszottak a tornán részt vett együttesek.
A torna végeredménye:
1. RETRO – Zalaegerszeg (csapat tagjai voltak: Bokor Lászlóné,
Molnárné Czigány Judit, Pintérné Csillag Ildikó, dr. Rónai Lívia,
Mihálka István, Pais László, Tóth Attila). 2. NO NAME – Veszprém.
3. NNO Nürnberg. 4. 1 HÚRON PENDÜLÜNK – Zalaegerszeg.
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Hirdetés

ZALAI KANAPÉ
SZIÁMIVAL ÉS
SZINETÁRRAL
Müller Péter Sziámi és
Szakcsi Lakatos Béla zenészek, valamint Szinetár Dóra
színmûvész lesz a következõ
vendége a Zalai Kanapé címû
rendezvénysorozatnak.
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben december 4-én,
19 órakor kerül sor a következõ talk-showra, melynek házigazdája ismét Turczi István
költõ lesz.

