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25 éves a városi újság

Vasárnap elkezdõdött az ad-
venti idõszak. A belváros már
karácsonyi fényekben pom-
pázik.

Az elmúlt héten felkerült az
összes dísz, megnyílt a karácso-
nyi vásár a Dísz téren, és felállí-
tották a város fenyõfáját is, me-
lyet ezúttal a Napsugár Úti Tag-
óvoda óvodásainak közremûkö-
désével díszítettek fel saját ké-
szítésû hópelyhekkel és más,
karácsonyt jelképezõ díszekkel.
A gyerekek nagy örömmel vették
körül a 12 méter magasra nõtt,
huszonkét éves zöld douglas-fe-
nyõt, melyet a páterdombi Bi-
csák Sándor ajánlott fel. Tizenöt
évvel ezelõtt az õ karácsony-
fájuk volt az akkor még kicsi fa,
melyet az ünnep után kiültettek
a kertbe. Most úgy döntöttek, a
városnak ajándékozzák. Az ad-
venti idõszakban, a karácsonyi
és újévi ünnepek alatt a város-
háza elõtti teret díszíti és teszi
ünnepivé.

A fõutca több pontján forralt
bor, puncs, tea és sült gesztenye
várja a járókelõket.

ADVENT: FÉNYEK, PUNCS, SÜLT GESZTENYE
ZALAEGERSZEGEN IS KÉSZÜLNEK A KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE

– pet –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ fontosnak tartja, hogy állan-
dóan legyenek mezõgazdasági
termékvásárok és gasztronómiai

bemutatók, mert a helyi termékek
megismertetése különösen fon-
tos.

A kormány is támogatja a csa-
ládi gazdaságokat és vállalkozá-
sokat, sõt a következõ uniós cik-

lusban még nagyobb figyelmet
szeretnének szentelni nekik.

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: a Mézfesztiválnak az el-
múlt években több intézmény is
otthont adott. Sokáig a Keresztury
VMK-ban került megrendezésre,
tavaly az Arany Bárány Szálloda
télikertjében volt a rendezvény.
Reméli, hogy a sportcsarnok is
méltó helyszínnek bizonyul majd.
A program a hagyományos mézlo-
vagrendi felvonulással kezdõdik
december 6-án, amikor a városhá-
za elõtti téren a polgármester fo-
gadja a lovagrendek tagjait.

(Folytatás 2. oldalon.)

– AL –

Az alpolgármester kiemelte, a
család a társadalom alapja, elfo-
gadása, tisztelete, támogatása
ezért nagyon fontos feladat. A tár-
sadalom így nem mondhat le
azokról, akik segítségre szorul-
nak. Manapság egyre több a ma-
gányos idõs ember, az elvált szü-
lõ, a lézengõ fiatal, így a szociális
munka jelentõsége és tétje is egy-
re nagyobb. A szociális szférában
dolgozóknak ebben a világban
kell helytállniuk, és olyan emberi
kapcsolatokat kell kialakítaniuk,
ami a megértésen, a türelmen és
a szereteten alapul. Nincs könnyû
dolguk, hiszen hazánkban az em-
berek közel egyharmada valami-
lyen problémával küzd, ugyanak-
kor a pénzügyi lehetõségek korlá-
tozottak. Így elsõsorban elkötele-
zettségüknek köszönhetõ az,
hogy a városban jól mûködik a
szociális ellátórendszer, hangsú-
lyozta. 

Sümegi László, az önkormány-
zat szociális bizottságának elnö-
ke úgy vélekedett: család, gyer-
mek, szolgálat, Zalaegerszeg –
ez a négy szó jól mutatja annak a
munkának a jelentõségét, amit a
szociális területen dolgozók vé-
geztek az eltelt negyed évszá-
zadban. A fenntartó nevében kö-
szönetét fejezte ki a feladatát
összetartó közösségként ellátó
szervezetnek.

Ezt követõen Zsolnai Judit és
helyettese, Tóth Zsuzsanna tekin-
tett vissza a családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgálat elmúlt 25 évé-
nek fõbb eseményeire. Elhangzott,
1989. november elsejével jött létre
a családcentrikus, humánszolgál-
tatást biztosító intézmény, melynek
tevékenysége 1997-ben egészült
ki gyermekjóléti feladatokkal. 2014
szeptembere jelentõs változást ho-
zott, nemcsak a tárgyi feltételek-
ben, hanem struktúrában, szemé-
lyi összetételben.

(Folytatás 2. oldalon.)

HÉTVÉGÉN MÉZFESZTIVÁL
JOBB, MINT A MULTIVITAMIN

Tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre december
6–7-én a Kárpát-medencei Mézfesztivál és Termelõi Vásár. A ren-
dezvénynek ezúttal a Városi Sportcsarnok ad otthont. A fesztivál
részleteirõl pénteken tartottak sajtótájékoztatót a városházán.

TISZTELET A CSALÁDNAK
EREDMÉNYES A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A gyermek harmonikus fejlõdését leginkább a család, a nagy-
szülõk, az anya, az apa és a testvérek közössége biztosíthatja –
fogalmazott Tolvaj Márta a Zalaegerszegi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat 25 éves fennállását ünneplõ rendezvényen az
Apáczai Mûvelõdési Központban.

(Fotók: pP)



Az ünnepségen a lovagrend
képviseletében részt vett többek
között Móró Ákos nagyprior és
Gondos Ferenc, a zalai szervezet
priora. Balaicz Zoltán polgármes-
ter a hadnagyra emlékezve el-
mondta: a zalaegerszegi születé-
sû repülõs 286 sikeres bevetésen
vett részt a keleti fronton 1943–44
között. 1944. november 28-án
Bátapátinál halt hõsi halált a fia-
tal, mindössze huszonnégy éves
pilóta. Majoros Kornél iskoláit
szülõvárosában végezte, majd
érettségi után felvételt nyert a
mûszaki egyetemre és a repülõ-
akadémiára is. Ez utóbbit válasz-
totta.

Tavaly szóba került, hogy
posztumusz díszpolgári címet
kap, ám a közgyûlés végül más
személy mellett döntött. Ekkor fo-
galmazódott meg a gondolat,
hogy halálának 70. évfordulójára
készüljön egy emléktábla szülõ-
háza falára.

A leszármazottak nevében
Tóth Krisztián emlékezett meg a
pilótáról és mondott köszönetet a
városvezetõknek, hogy segítenek
megõrizni és továbbvinni a hõs

h a d n a g y
nevét az
utókornak.
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HÉTVÉGÉN

MÉZFESZTIVÁL
(Folytatás az 1. oldalról.)

Balaicz Zoltán hozzátette: a
2014–20-as fejlesztési idõszakban
a város szeretné létrehozni a helyi
kézmûvestermékek piacát, hogy
zalai termelõktõl, elsõ kézbõl vá-
sárolhassanak friss árut az itt élõk.

A fesztivál szervezõi nevében
Czémán László, a Söjtör és Térsé-
ge Méhészeinek Egyesülete elnö-
ke a hétvégi programokkal kap-
csolatban elmondta: családi és
szakmai programokkal egyaránt
várják a látogatókat. Kóstolás, ter-
mékvásár, fõzéstechnikai bemuta-
tó, egészséges életmódhoz kötõ-
dõ tájékoztatás és szakmai elõ-
adás egyaránt lesz a két nap alatt.

A sajtótájékoztatón Boronyák-
né Papp Margó mézlovagrendi tag
beszélt az egyes mézfajtákról és a
méz jótékony hatásáról. Mint
mondta: a mézben és a virágpor-
ban minden fontos vitamin, enzim
és ásványi anyag megtalálható,
ami az egészségünkhöz kell. A
méz jobb és természetesebb for-
rás, mint bármelyik multivitamin.
Ennek ellenére Magyarországon
az éves mézfogyasztás mind-
össze 50 dekagramm fejenként.
Ez nagyon kevés. A fesztivállal
többek között a mézfogyasztást is
népszerûsíteni szeretnék.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A két önálló szakmai egység-

ként mûködõ családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgálat, megtartva
alapellátási feladatait, immár
együtt szervezi és bonyolítja le a
különbözõ szakmai programokat
és rendezvényeket. 

A vezetõk hangsúlyozták, az el-
telt 25 év alátámasztotta a szociá-
lis munka jogosultságát Zalaeger-
szegen, ahol az alapfeladatokon
túl olyan nélkülözhetetlen szolgál-
tatásokat is bevezettek, mint a krí-
zissegély, a kapcsolatügyelet, az
ifjúsági utcai és lakótelepi szociális
munka vagy a helyettes szülõi el-
látás.

Zalaegerszegen a mûanyag hulladék külön-
gyûjtésére szolgáló edényeket sárga színnel
jelölik. Az anyagfajta szelektív gyûjtése történ-
het az azonos színû konténerekben (gyûjtõszi-
getes gyûjtéssel), illetve zsákokban (házhoz
menõ sárga zsákos gyûjtéssel), emellett hulla-
dékudvarokban történõ elhelyezéssel.

Tudta Ön, hogy egy friss adat szerint Magyaror-
szágon évente 1,3–1,4 milliárd PET-palack kerül
forgalomba, és ez körülbelül 45 ezer tonna palac-

kot jelent évente? Fontos figyelembe venni a mû-
anyag környezetre gyakorolt hatását is, mint pél-
dául:
– lebomlási ideje nem ismert, akár évszázadokig

is tarthat
– égetés során rákkeltõ anyagok kerülnek a le-

vegõbe
– a természetben sok állatot veszélyeztet

A mûanyag hulladékok sokaságát csökkenthet-
jük azáltal, hogy újragondoljuk a vásárlási szoká-
sainkat. Ruhaszatyrot használunk a bevásárlás-
hoz. 

Miként történik a mûanyag feldolgozása? 
Miután a begyûjtött mûanyagokat szín szerint

szétválogatják, bebálázzák. Ezek után az egyne-
mû, homogén hulladékból darálékot, illetve granu-
látumot készítenek, amely így újra feldolgozhatóvá
válik. 

Így az újrafeldolgozott mûanyagból készülhet-
nek kerti padok és akár virágcserepek is.

ÖKO(TUDATOS) TIPPEK

A SZELEKTÍVEN GYÛJTÖTT MÛANYAG HASZNOSÍTÁSA

KARÁCSONYI AKCIÓ!KARÁCSONYI AKCIÓ!

Zalaegerszeg, Mérleg tér 4.
Tel.: 92/533-125 • Fax: 92/533-126
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Tel.: 92/533-125 • Fax: 92/533-126
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(Az akció december 24-ig tart!)

Led-es fényfüzérek, asztaldíszek,
ablakdíszek kaphatók üzletünkben.
Led-es fényfüzérek, asztaldíszek,

ablakdíszek kaphatók üzletünkben.

Minden kedves vásárlónkat,
aki 10.000 Ft felett vásárol,

meglepjük egy kis ajándékkal.

Minden kedves vásárlónkat,
aki 10.000 Ft felett vásárol,

meglepjük egy kis ajándékkal.

TISZTELET A CSALÁDNAK
EREDMÉNYES A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Dr. Konkoly István nyugal-
mazott és dr. Veres András je-
lenlegi megyés püspök rész-
vételével került sor az ünnepi
megemlékezésre és szentmi-
sére a kertvárosi templomban,
melyet tíz évvel ezelõtt, 2004.
november 28-án, advent elsõ
vasárnapján  szenteltek fel.

A templom építését a Kertvá-
rosban már 1989-ben elhatároz-
ták, de az építkezés akkor külön-
bözõ nehézségek miatt nem való-
sulhatott meg. A tervek 2002-re el-
készültek, és az alapkõletételre is
sor került. 2003 végén a toronyke-
reszt elhelyezésével külsõleg szer-
kezetkész állapotba került, majd
parkolási, parkrendezési munkála-
tok következtek, valamint a temp-
lom liturgikus terének kialakítása. 

A Szûz Mária Szeplõtelen Szí-
ve plébánia Zalaegerszeg har-
madik plébániája, melyet Kür-
nyek Róbert atya vezet. 

ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK
TÍZÉVES A KERTVÁROSI TEMPLOM

A PILÓTA TISZTELETÉRE
70 ÉVE HUNYT EL MAJOROS KORNÉL

Az Ady utca 36. számú ház homlokzatán
helyeztek el emléktáblát a városvezetõk és
a Nemzetközi Szent György Lovagrend Zala
Megyei Priorátusának tagjai Majoros Kor-
nél (1920–1944) zalaegerszegi születésû
bombázópilóta halálának 70. évfordulója al-
kalmából. A szülõháza falára tervezett em-
lékmûvet Farkas Ferenc szobrászmûvész
készítette.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési szilárd  hulladék-
gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése”

Tolvaj Márta

ZALAEGERSZEGEN, a
Rákóczi úton a belvároshoz
közel eladó jó állapotú 58
m2 alapterületû, riasztóval
ellátott, amerikai konyha+
nappali, fürdõszoba, WC
elrendezésû, erkélyes
lakás, zárt udvarban gépko-
csibeállóval. 

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/622-9816
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– A. L. –

– Ha egy magyar állampolgár kül-
földön kíván házasságot kötni, elõször
annak kell utánajárnia, hogy az adott
országban milyen okiratokat várnak el
tõle. Ami biztos, hogy a házasulónak
igazolnia kell személyazonosságát és
állampolgárságát személyi igazol-
vánnyal vagy úti okmánnyal, szinte
mindig bekérik a születési anyakönyvi
kivonatot, és többnyire a családi álla-
potáról is nyilatkoznia kell. Sok ország
olyan tartalmú igazolást is elvár, amely
feltünteti, hogy e házasság a magyar
jog szerint megköthetõ. Ilyen tanúsít-
ványt régebben adtunk ki, de már né-
hány éve nem. Ekkor az adott ország
magyar külképviseletéhez kell fordul-
nia, ahol tulajdonképpen egy nemle-
ges igazolást adnak arról, hogy ilyen
iratot magyar hatóság nem ad ki.  

– Hogyan vizsgálják a papírok
hitelességét?

– Az országok jelentõs része
egyezményekben rendezi ezt a kér-
dést. Sok országgal, fõleg európaival,
van ilyen egyezményünk, illetve van
kialakult gyakorlatunk, hogy egymás
iratait minden további nélkül elfogad-
juk. Hazánk tagja az Apostille nemzet-
közi egyezménynek, ami a papírok
egylépcsõs hitelesítését teszi lehetõ-
vé. Ha egyáltalán nincs egyezmény,
akkor a diplomáciai felülhitelesítés lép
életbe, ami viszont többlépcsõs folya-
mat. 

– A házasságkötés ténye ho-
gyan kerül be a magyar nyilvántar-
tásba?

– A külföldi házasságkötést anya-
könyveztetni kell. Ez történhet az
adott ország magyar külképviseletén,
tehát haza sem kell utazni, vagy itt-
hon, bármelyik anyakönyvvezetõnél.
Ehhez szükséges a kinti házassági
anyakönyvi kivonat, és annak hiteles
fordítása, amit Magyarországon csak
az Országos Fordító és Fordításhite-
lesítõ Iroda készíthet. Országonként
eltérõ lehet ennek tartalma, ezért tu-
lajdonképpen mindent igazolni kell,
mint egy itteni házasságkötéskör. A
magyar házassági anyakönyv ugyan-
is sok adatot (születés, megelõzõ
családi állapot, lakóhely stb.) tartal-
maz. Ha például amerikai a férj vagy
a feleség, szükséges a születési
anyakönyvi kivonata, dokumentum
arról, ha elvált vagy özvegy, valamint
ezek hiteles fordítása, továbbá sze-
mélyazonosságát, állampolgárságát

igazoló okmányok. A magyar házas-
sági anyakönyvi kivonatot a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatal ál-
lítja ki, és küldi meg postán az ügyfél
részére. 

Két magyar is esküdhet külföldön,
ekkor könnyebb a helyzet, de ha vala-
melyik fél külországi, akkor érdemes a
megfelelõ papírokról az ügyintézés
elõtt érdeklõdni. Felhívnám a figyel-
met arra is, ha egy kinti házasság nem
az adott ország szabályai szerint köt-
tetik meg, azt hazánk sem fogadja el.
Ilyenre is volt már példa. A magyar jog
nem engedi a többnejûséget illetve a
többférjûséget, hiába tekintik érvé-
nyesnek az adott országban. A többes
házasság itthon bûncselekménynek
számít.

– Ha külföldi fél kíván Magyaror-
szágon házasságot kötni, akkor mi
a teendõ?

– Nem gyakran, de szinte havon-
ta egy alkalommal elõfordul nálunk,
hogy az egyik házasulandó fél külföldi,
ritkább esetben mindkettõ. Ekkor azt
vizsgáljuk, hogy a magyar illetve az õ
országa törvényei szerint megköthetõ-e
a házasság. A magyar szabályozás-
ban létezik egy kettõség. Mi nem
adunk ki errõl papírt, a külföldi féltõl
azonban elvárjuk ennek igazolását, il-
letve egy nemleges igazolást, ha ez
nem lehetséges. Emellett bekérjük
születési anyakönyvi kivonatát, csalá-
di állapotáról szóló igazolást, személy-
azonosságát, állampolgárságát, lak-
címét igazoló dokumentumokat. Ezek
eredetiségét, tartalmát, a fordítás hite-
lességét a Zala Megyei Kormányhiva-
tal vizsgálja, és dönt 21 napon belül. A
fordítás is idõbe telik, továbbá az
elõbb említett tanúsítványt fél évig fo-
gadjuk el, tehát az esküvõ idõpontjá-
nak kitûzésékor mindezt figyelembe
kell venni.

HA KÜLFÖLDIVEL KÖTNÉK HÁZASSÁGOT
AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS TUDNIVALÓIRÓL

Manapság egyáltalán nem ritka, hogy magyar állampolgár külföl-
di személlyel köt házasságot, ami történhet itthon vagy leendõ há-
zastársa országában. Mi a teendõje az ifjú párnak ezekben az ese-
tekben, arról dr. Buzu Lászlót, a Zalaegerszegi Polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvi és nyilvántartási csoportjának vezetõjét kérdeztük.

Bánfalvi Péter elnök a hagyo-
mányos ismeretterjesztés terüle-
tén végzett munkájukat értékelve
elmondta, feladataikat idõarányo-
san teljesítették november köze-
péig, így a közösségi csoportok
támogatását jelentõ elõadások
idén is lezajlottak már többek kö-
zött a zalaszentgróti, a gellénházi
nõklub vagy a letenyei könyvtár
programján. Emellett számos
rendhagyó órát tartottak általános
és középiskolákban, amit azért
tartanak fontosnak, hogy a tudo-
mányos ismeretterjesztéssel el-
lensúlyozzák az internet káros
tartalmait. Idén is megtartották az
Öveges József levelezõversenyt,
az általános és középiskolások
számára meghirdetett vetélkedõ
több mint két évtizedes hagyo-
mánnyal rendelkezik.  

Rózsás Csaba, az egyesület
ügyvezetõ igazgatója a mûködés
pénzügyi alapjait megteremtõ
szakképzésrõl tájékoztatta a tag-
ságot. Mint mondta, eredményes
gazdasági évet zárnak, teljesül
elvárásuk, miszerint bevételeik
meghaladják kiadásaikat. Büsz-
kék arra, hogy a felnõttképzés-
ben 704 fõ vett részt, az OKJ-s
képzéseken 422 fõ szerzett
szakképesítést. Új lehetõségként
munkanélküliek részére Keszthe-
lyen uszodamester- és Nagyka-
nizsán kertimunkás-képzést
bonyolítottak le. A tanórán kívüli

foglalkozások Zala
megyében TÁMOP-
3.2.13-12/1 sz.  pro-
jektben 647 ovisnak
és iskolásnak kínál-
tak különféle progra-
mokat a megyében.
Az ügyvezetõ igazgató kiemelte
továbbá, hogy az egyesület októ-
ber 4-én megújította felnõttkép-
zési engedélyét, ami garantálja,
hogy a jövõben is eredményesen
végezhessék ezt a tevékenysé-
get.

A rendezvényen Vollein Fe-
rencet is köszöntötték. A 15 éves
festõmûvész fiút a kortárs hazai
és nemzetközi gyermek- és ifjú-
sági képzõmûvészeti élet külön-
leges képviselõjének tartják szá-

mon, és akit az egyesület javas-
latával terjesztettek fel a 2015-ös
Junior Prima díjra. A fiatal tehet-
ség pályafutásáról elsõként
édesapja, Vollein József beszélt.
Németh Miklós grafikusmûvész
egyedülálló képi világát méltatta,

majd Ferencz Gyõzõ
irodalmár mutatta be
A színek bûvöletében
címû kötetet, ami má-
sodik öszszegzése a
„festõpalánta” remek
alkotásainak.

Az ünnepi ülés elismerések
átadásával zárult. Kiváló Ismeret-
terjesztésért társulati kitüntetést
dr. Szinku Mihálynak, a TIT
Aranykoszorús Jelvény díjat Sze-
mes Bélának ítélték oda. Az Isme-
retterjesztõ Munkáért – Öveges
József Emlékplakettet a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár érdemelte ki, dr. Balogh Imre,
Jánoki Lajos és Kovács Ferencné
Elnökség Dicsérõ Oklevél elisme-
résben részesült.

ÜNNEPI ELNÖKSÉGI ÜLÉS KITÜNTETÉSEKKEL
ÉRTÉKELT A TIT ZALAEGERSZEGI EGYESÜLETE

A zalaegerszegi TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület névadójára emlékezve tartott ünnepi
elnökségi ülést. A neves fizikus 1895. november 10-én született
Pákán és 1979. szeptember 4-én hunyt el Budapesten. A zala-
egerszegi Göcseji úti temetõben lévõ sírját idén is megkoszo-
rúzták halála évfordulóján.

Dr. Buzu László



4 Közérdekû

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



– pP –

Molnár Andrással (MNL Zala Me-
gyei Levéltára igazgatója) és dr.
Szabó Péterrel (a Hadtörténeti Inté-
zet tudományos fõmunkatársa) Kiss
Gábor könyvtárigazgató beszélge-
tett. A zalai levéltár igazgatója el-
mondta: nem elõzmények nélkül va-
ló ez a kötet, hiszen éppen huszon-
két évvel ezelõtt jelent meg az elsõ
vékony kiadvány, mely mindössze
négy honvéd naplóját tartalmazta. A
rendszerváltozást követõ években a
családok még nem szívesen hozták
nyilvánosságra az nagyapák, déd-
apák történeteit, hiszen a szocializ-
mus évtizedei alatt nem lehetett be-
szélni a témáról. A 2000-es évektõl
azonban mind nagyobb számban
kerültek elõ dokumentumok, amik
korabeli naplókat, feljegyzéseket, le-
veleket és a harctéren készült (nem
propaganda célú) fotográfiákat tar-
talmaznak. Ez utóbbiakból tavaly je-
lent meg egy országosan is egye-
dülálló képes album, ami a zalai
honvédek fronton töltött mindennapi
életébe enged bepillantást.

Szabó Péter elmondta: a mosta-
ni könyv egyik érdekessége, hogy
egy több száz nevet tartalmazó sze-
mélyi adattárt és hadiokmányokat
(fõleg a Don-kanyarnál írt naplókat,
jegyzeteket) tartalmazza. A 9. hon-
véd hadosztály (vagy más néven
kanizsai honvéd könnyû hadosztály)
katonái közül nagyon sokan írtak
naplót. Volt, aki csak napi egy-két

mondatot jegyzett fel a noteszébe
az idõjárásról, vagy hogy volt-e az-
nap támadás. Mások viszont irodal-
mi stílusban, több oldalas jegyzete-
ket is készítettek aktuális érzelmi ál-
lapotukról és a napi eseményekrõl
(ilyen volt a zalaegerszegi Németh
József is). A naplók többsége azon-
ban a doni visszavonulás kezdete-
kor „elhallgatott”.

A kötet címével kapcsolatban
Molnár András azt is elmesélte,
hogy a zalaegerszegi zászlóalj volt
az utolsó alakulat, aki elhagyta a te-
rületet. Õket vezényelték ki és vetet-
ték be legelõször, majd hagyták el
legutoljára a harcteret. Ilyen érte-
lemben az utóvédek utóvédjeinek
számítottak, és érthetõ módon a
veszteségeik is óriásiak voltak. Az
alakulat kétharmada megsemmisült.

A szerzõpáros a következõ évek-
ben is szeretné folytatni a munkát,

hiszen folyamatosan kerülnek elõ
dokumentumok. Szabó Péter fel
szeretné dolgozni a teljes hadosz-
tály veszteségét, amit egy adatbá-
zisba, majd kötetbe rendezne. Ez
körülbelül tizenegyezer fõ adatait je-
lenti, ám körülbelül nyolcezer már a
rendelkezésükre áll.

5Kultúra+Hirdetés

A Zala Megyei Közgyûlés veze-
tõi köszöntötték az elmúlt héten
Németh János keramikusmû-
vészt, aki a Nemzet Mûvésze díjat
vehette át a közelmúltban Buda-
pesten.

Az elismerés alkalmából dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke
méltatta a Kossuth-díjas mûvész
életmûvét és munkásságát. Mint
fogalmazott, nagy megtiszteltetés,
hogy Németh Jánost, Zala Megye
Díszpolgárát köszönthetik, hiszen
egyik nagyméretû munkája, a Zala
megye térkép-dombormûve a me-
gyeházán található. A közgyûlés
elnöke úgy vélte, az elismerés
szól a személyen túl a térségnek,
a megyének és Zalaegerszegnek
is, mivel e táj szellemi erejét szim-
bolizálja alkotómûvészete.

Pácsonyi Imre alelnök részle-
tesen szólt Németh János pályá-
járól, kitüntetéseirõl és a különle-
ges agyagról, mellyel az alkotó
tárgyait készíti. Fontos számára a
hazaszeretet, a hagyomány, a
gyökerekhez való fordulás. Né-
meth János megköszönve a di-
csérõ szavakat, Zalához fûzõdõ
szeretetérõl szólt, felidézve azt a
korszakot, amikor még saját for-
manyelvét kereste. A legfonto-
sabb számára a kötõdés: a szülõ-
földhöz, a magyar kultúrához. Az
ünnepségen Budaházi Tibor fes-
tõmûvész a lelkiismeret mûvésze-
ként jellemezte Németh Jánost,
míg Péntek Imre, a Pannon Tükör
fõszerkesztõje jelezte: öröm szá-
mára a keramikusmûvész további
alkotói tervei.

A kiállítás ugyan rendhagyó
módon a virtuális térben (a
Facebookon) nyílt meg Monok
Balázs képzõmûvész köszöntõ
szavaival, az esemény azonban
nagyon is valódi volt. Nyolca-
dik alkalommal került megren-
dezésre a „Könyörgöm, akasz-
szuk fel!” kiállítássorozat, mely
minden évben a Zalaegerszeg-
hez kötõdõ fiatal alkotók leg-
újabb munkáiból válogat.

– pet –

A tárlattal egybekötött mûvé-
szi/baráti találkozóra ezúttal egy
üres magánlakásban került sor
(ehhez hasonló lakáskiállítás már
volt a KAF történetében). A szer-
vezõk nevében Gyerák Petra alko-
tómûvész elmondta: a bemutató
most kisebb mint az elõzõ évek-
ben, és nem is hirdették meg a

nagy nyilvánosság elõtt.
Annál is inkább, mert a
lakás befogadóképessé-
ge szûkös, legyen szó
festményekrõl vagy ven-
dégekrõl. A kiállítással
Fischer György szob-
rászmûvész halálának
második évfordulójára
emlékeztek, és elsõsor-
ban azokat az alkotókat
hívták meg, akik tanítvá-
nyai voltak a mesternek.

A lakás falaira tíznél
is több festõ- és grafi-
kusmûvész alkotásai ke-
rültek ki. Monok Balázs
például egyik legújabb
videós performanszát ál-
lította ki. Tóth Norbert a
medvesajtos dobozok
után ezúttal rágógumipapírokra
készítette el a grafikáit, Rozmán
Balázs pedig cédétokokat hasz-

nált képkeretként. A kiállításhoz a
háttérzenét Rozmán Balázs „szol-
gáltatta”.

KÖNYÖRGÖM, NYOLCADSZOR
ÜRES LAKÁSBAN AKASZTOTTÁK FEL A KÉPEKET

AZ UTÓVÉDEK UTÓVÉDJEI VOLTAK
ZALAIAK A DONNÁL – KÉT KÖTETBEN

Újabb kötettel gazdagodott a doni harcokban részt vevõ zalai
honvédek története. Az elmúlt héten a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban került bemutatásra Molnár András és dr.
Szabó Péter szerzõpáros legújabb, kétkötetes (közel 800 oldalas)
munkája, az „Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri nap-
lók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyû
hadosztály történetéhez 1942–43” címû könyv.

KÖSZÖNTÉSKÖSZÖNTÉS
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2015. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 12. 08. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 12. 15. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 12. 09. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2014. 12. 16.

Kaffka Margit Kollégium 2014. 12. 09. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2014. 12. 16.

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 12. 11. 7–14 óra Liszt-iskola
2014. 12. 12. 13–17 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 12. 15. 13–17 óra Eötvös-iskola
2014. 12. 16. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 12. 08. 7–14 óra Ady-iskola
2014. 12. 09. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2014. 12. 15. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 12. 10. 7–14 óra Landorhegyi-iskola
2014. 12. 11. 12–17 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 12. 08. 13–17 óra Izsák-iskola
2014. 12. 09. 7–13 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 12. 09. 13–17 óra Petõfi-iskola
2014. 12. 10. 7–14 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 12. 11. 13–17 óra Dózsa-iskola
2014. 12. 12. 7–14 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 12. 08. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 12. 15. 13–17 óra

Ganz–Munkácsy SZK. 2014. 12. 09. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2014. 12. 16. 13–17 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 12. 15. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 12. 16. 9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 12. 08. 13–17 óra Öveges-iskola
2014. 12. 09. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 12. 11. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 12. 12. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2014. 12. 11. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 12. 12. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. DECEMBER 17. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaeger-

szeg város lakóit, hogy a Za-
laegerszeg, Mártírok u. Eöt-
vös u., Kazinczy tér közötti
szakaszának burkolatfelújítá-
si munkái folytatódnak. A ki-
vitelezés idõtartama alatt
ismételten forgalomkorláto-
zásra kerül sor.

A Mártírok útja ezen szaka-
szán 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

FELHÍVÁS
PARKOLÁS AZ ADVENTI IDÕSZAKBAN

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján
2014. december 15–31. között, az 1–4. díjövezetekben a fizetõ-
parkolóhelyeket munkanapokon 12.00 óra és 18.00 óra között
az Egerszeg-kártyával rendelkezõk díjmentesen vehetik
igénybe.

Az Egerszeg-kártyát jól látható helyre, az elsõ szélvédõ mögött,
érvényességi oldalával felfelé kell elhelyezni.

Mivel a Városgazdálkodási Kft. szintén kedvezményekkel sze-
retne hozzájárulni az adventi készülõdéshez, ezért a fent feltünte-
tett  idõszakban – Egerszeg-kártyától függetlenül – a Csipke Parko-
lóházban egy órára érvényes parkolójegyet megváltó ügyfeleknek
további egy óra ingyenes parkolást ad ajándékba.

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2014. DECEMBER 4-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST
TART A

ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI ÉPÜLET

DÍSZTERMÉBEN, 
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések 

A közgyûlés tagjaihoz kérdéseket lehet intézni 
• a helyszínen, 
• írásban a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályának

címezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.),  
• az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre küldve, illetve
• 2014. november 26–2014. december 2. közötti idõszakban te-

lefonon, a 92/502-114-es telefonszámon.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidõ. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a munka törvénykönyve veze-

tõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányí-

tása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevé-

kenységének megfelelõ diploma, vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységé-

nek megfelelõ és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény szervezetére és mûködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggõ kezelésérõl,
– bérigény megjelölését.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.

A színház 2013. éves költségvetésének irányszámai:
Alkalmazottak száma: 17 fõ
Fõösszeg:   103.063 E Ft

Kiadások:  személyi: 44.136 E Ft
járulék: 10.572 E Ft
dologi: 48.128 E Ft
egyéb mûködési célú kiadások: 227 E Ft

Bevételek: saját bevétel: 16.884 E Ft
mûködési célú támogatások ÁH-n belül:4.850 E Ft
mûködési célú támogatás ÁH-n kívül: 5.690 E Ft
maradvány igénybevétel: 11.576 E Ft
finanszírozás:

központi: 47.657 E Ft
helyi önk.: 21.445 E Ft 

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
– olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul 

• a színház kulturális értékeket közvetítõ és ízlésformáló – felelõsségteljes – feladatának magas
színvonalon történõ tervezése és teljesítése, 

• a közönség változatos összetételébõl adódó, sokféle igény kielégítésére való törekvés a mûfaji
sokszínûség jegyében,

• az intézmény mûködtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok
alakulásának figyelembevételével, 

• a színház a megye és az ország kulturális – ezen belül színmûvészeti – életében betöltött sze-
repének pozícionálása, erõsítése, 

• a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem
elõtt tartása. 

Munkabér és egyéb juttatások:
– munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 29.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. február 14.

A pályázatok elbírálásának rendje:
Az igazgató kinevezésérõl bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja, és a munkába lépés napja 2015. március 15-e. Az igazgatói
kinevezés határozott idõtartamra, 2020. február 15-ig szól.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani:

írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) 
ÉS 
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A ZVMKK CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS FIÓKKÖNYVTÁRA

ÉS AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
„A SOKSZÍNÛ FOLTVARRÁS”

– FOLTBÛVÖLÕK PATCHWORK KIÁLLÍTÁSÁRA
MEGNYITÓ: 

2014. DECEMBER 4-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRAKOR.
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: TAKÁCS ZOLTÁNNÉ – A FOLTBÛVÖLÕK VEZETÕJE

KÖZREMÛKÖDNEK: AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI

A kiállítás megtekinthetõ: 2014. december 18-ig.

ÖNKÖLTSÉGI ÁRON KÍNÁLUNK: BALKONLÁDÁT,
VIRÁGFÖLDET ÉS FUTÓMUSKÁTLIT, AMELLYEL

UTCAFRONTRA NYÍLÓ ERKÉLYEKET LEHET DÍSZÍTENI.

A VG Kft. a szükséges anyagokat elõre egyeztetett helyen és
idõben bocsájtja megerndelõi részére.
Érdeklõdni: a Városgazdálkodási Kft. honlapján, az Aranyesõ Kert-
centrum Facebook-oldalán vagy e-mailben a kozpont@vgkft.hu címen.

A rendelés leadásának határideje: 2014. december 10.
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– A dolog roppant egy-
szerû – válaszolta a szak-
vezetõ. – Az országos
szövetség megváltoztatta
a versenykiírást. Az NB II
két csoportjának elsõ há-
rom helyezettje a ráját-
szásban folytatja. Acsapa-
tok magukkal viszik az
egymás elleni eredménye-
ket, majd körmérkõzése-
ket játszanak egymással. Az elsõ he-
lyezett egyenes ágon feljut az NB I-
be, míg a második osztályozót ját-
szik.

-– A tabellát elnézve a ZTE biz-
tosan ott lesz az elsõ három között
a tavasz végén. Térképezik már az
ellenfeleket?

– Egyedül a Koka FC-t ismerjük,
amely tavaly a Ferencváros utánpót-
láscsapata volt, s a Nyugati csoport-
ban szerepelt. A többiek játékerejére
csak az internet alapján következtet-
hetünk. Egy biztos, akárcsak tavaly, a
legtöbbet akarjuk kihozni a szezon-
ból, de mindig csak az elõttünk álló
feladatokra koncentrálunk.

– Térjünk vissza az õszi szerep-
lésre. Az élen telelnek, ellenlába-
saikat legyõzték, de érdekes mó-
don az utolsó PVSK-val játszottak
döntetlent.

– A dolog bizonyos szempontok
miatt érthetõ. Amatõr csapat lévén a
lányok számára elsõ a munkahely, a
tanulás, utána jöhet a sport. A pé-
csiek ellen csere nélkül játszottunk.

– Az õszi jó szerepésért kik
tették a legtöbbet, vagy egyértel-

mûen a csapaté az ér-
dem?
– A már felsorolt dogok

miatt csapatsikernek tar-
tom jó szereplésünket.
Amikor a lányok a csapat
rendelkezésére álltak,
mindenki odatette magát.

– A téli átigazolási
szezon során akkor min-
denképpen igazolniuk

kell?
– Mindenképpen, mivel rendkívül

kevesen vagyunk. Mennyiségi, minõ-
ségi szempontok egyaránt fontosak
lesznek. Az õszi keret teljesítményé-
vel maximálisan elégedett vagyok,
de többen kell, hogy legyünk tavasz-
ra. Ellenlábasaink minden bizonnyal
igazolnak a tél során.

– Milyen tavaszt remél a csa-
pattól?

– Legalább olyan sikereset, mint
az õszi. Ha csak egy pontot vesztünk,
minden bizonnyal bajnokként várjuk a
rájátszást. Atavaszi idény elsõ két for-
dulójában gyakorlatilag minden eldõl-
het. Elõször a közvetlen mögöttünk
álló Gyõri ETO vendégei leszünk,
majd a harmadik helyezett Videotont
fogadjuk hazai környezetben. Ha az
említett két találkozót megnyerjük –
nem akarok senkit megbántani – biz-
tos bajnokok leszünk.

– Legutóbb elbukták az osztá-
lyozót, most a feljuthatnak az élvo-
nalba?

– Ennyire nem szaladnék elõre,
mindig a soron következõ feladatra
koncentrálunk.

– Közel azt kaptam,
amit vártam – hangoztat-
ta Kocsárdi Gergely. –
Pár ponttal ugyan többet
reméltem, ami nagyobb
koncentrációval megle-
hetett volna. Sok új játé-
kos érkezett, új vezetõ-
edzõt szerzõdtettünk, idõ
kellett, hogy kiderüljön a
csapat valós tudása. A ta-
bellán az elsõ és a nyolcadik között
tíz pont a különbség, nem is kell ak-
kora nagy bravúr ahhoz, hogy oda-
érjünk az elsõ ötbe.

– Többen úgy vélekednek,
hogy a 15 játékos helyett a keve-
sebb, de jobb képességû többet
ért volna a csapat szempontjá-
ból?

– Azok vannak ezen a vélemé-
nyen, akik nincsenek tisztában
azzal, hogy milyenek a játékospia-
con a viszonyok. Hét új játékossal
semmire nem mentünk volna, a baj-
nokság mellett várt ránk még a Ma-
gyar Kupa, a Ligakupa. A nyári át-
igazolási idõszak során a minõség
mellett a mennyiségre is figyelnünk
kellett, hogy legyen elég játéko-
sunk. Több igazolásunk nemcsak a
mának szólt, hanem a jövõnek. Úgy
vélem, ha több játékos – miután be-
illeszkedik – nemcsak az NB II-ben,
hanem az élvonalban is erõssége
lehet a ZTE-nek. 

– Az említett tények ismereté-
ben nem volt elhamarkodott
Bogunovics és Frizoni elküldése,
akik élõ szerzõdéssel rendelkez-
tek?

– Anyagi okok játszot-
tak közre. Mindkét játékos
szerzõdésében olyan
pont szerepelt, hogy az
idei bajnoki évben jelentõ-
sen emelkedett volna a fi-
zetése. Nem vállaltuk be.
Sluka megtartásáról a lé-
giósszabály miatt mond-
tunk le, jelentõs MLSZ-
pénztõl estünk volna el,

ha marad a szlovák középpályás.
– Az õszi szereplés fényében

változhat a játékoskeret?
– Személy szerint továbbra is bí-

zom a játékosokban, ami természe-
tesen nem azt jelenti, hogy nem le-
het változás a keretben. Azonban ez
csak akkor következhet be, ha vala-
ki távozik, és a helyére igazolunk. 

– Lehet-e még ábrándozni a
feljutásról, vagy az idei esztendõ
az építkezés éve lesz a ZTE-nél?

– Ábrándozni kell. Láttam, illetve
már átéltem nagyobb csodát, ami-
kor jelentõs hátrányból nyertünk
bajnokságot az NB I-ben. Bízom a
csapatban, a szakmai stábban. Jó
felkészüléssel és egy sikeres erõsí-
tés után ott lehetünk a dobogó kör-
nyékén. Véleményem szerint ta-
vasszal elõrébb léphetünk, bízom a
fiúkban.

– Az elmúlt években a ZTE
anyagi gondjaitól volt hangos a
sajtó… Ezen a téren milyen õszt
zártak?

– Az elmúlt fél évben nyugodt
körülmények között dolgozhattunk.
Az anyagi gondok nem zavarták a
csapat szereplését.

KÉT MÉRKÕZÉSEN MINDEN ELDÕL
JÓL TELJESÍTETT A ZTE FC NÕI CSAPATA
Az elmúlt hétvégén befejezõdött a bajnokság õszi idénye az NB II-

es nõi labdarúgó-bajnokságban is. A pontvadászat ugyan nem feje-
zõdött be, mivel két tavaszi fordulót is elõrehoztak. A ZTE FC a ne-
hézségek ellenére az elsõ helyrõl várja a folytatást. Elsõként arról
kérdeztük Kostorják Zsoltot, a ZTE edzõjét, miért sietnek ennyire a
másodosztályban, ahol nem sok csapat szerepel.

A labdarúgó-bajnokság másodosztályában a szurkolók többsé-
ge szerint várakozás alatt szerepelt a ZTE FC csapata, a 8. helyen
várja a tavaszt. Vajon a vezetés mennyire elégedett a ZTE szerep-
lésével? Várható-e változás a keretben a téli szünet alatt? Töb-
bek között errõl is kérdeztük Kocsárdi Gergely klubigazgatót.

OTT LEHETÜNK A DOBOGÓ KÖZELÉBEN
A KLUBIGAZGATÓ BÍZIK A JÁTÉKOSOKBAN

ZTE NKK–Atomerõmû Szekszárd 83-63 (20-20, 21-16, 25-13, 17-14)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Nyíregyházi TK–ZTK FMVas 2:6 (3452-3544)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Nyíregyháza.

ZTE ZÁÉV–Dynamic TSK Gyõr 8:0 (3269-2955)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Viadukt Biatorbágy 10,5:1,5
Zalaegerszeg. NB I B csoportos sakkmérkõzés.
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Zalaegerszeg,
Kossuth u. 19–23.

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

kollekciókollekció
aa TÉLITÉLI


