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ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

ri kvalitásait 2013-ban Zalai Prima Díjra történõ jelöléssel ismerte el a
Vállalkozók Országos Szövetségének Zala megyei szervezete.

ZALAEGERSZEGI DIABÉTESZ EGYESÜLET

A Zalaegerszegi Diabétesz Egyesület 1989-ben, dr. Oroszlán Tamás
majd folytatódott a járdaépítés, az átjárók és lépcsõk rendbetétele. fõorvos, Szabó Gyuláné vezetõ dietetikus, valamint Szalay Gáborné
Kauzli Józsefné eredményessége annak is köszönhetõ, hogy az elvég- kezdeményezésére alakult meg.
1918. december 19-én, az akkor még Magyarországhoz tartozó zendõ feladatok mögött mindig fontos volt számára az ember.
Az idén 25 éves jubileumát ünneplõ szervezet 3 évig klubként, majd
Zágrábban született.
1992-tõl bejegyzett egyesületként mûködik. Szalay Gáborné elnök
KIRÁLY IMRE
A pápai Tanítóképzõben 5 év tanulmány után jeles bizonyítvánnyal
asszony vezetésével kiemelt figyelmet fordítanak a cukorbetegségben
szerzett képesítést. 1938-ban, az iskola befejezése után azonnal állást
szenvedõk tájékoztatására, a megelõzésre, a veszélyek megismerteté1975-ben költözött Csácsbozsokra. Elsõ feladatai között szerepelt, sére.
kapott a Mezõgazdasági Szakiskolában, mint irodai kisegítõ, de emelhogy a szûk lakókörnyezetét rendbe hozza. Felszámolta a háza melletlett közismereti tantárgyakat is tanított.
Minden hónap második keddjén mára már közel 100–110 tag kere1940 õszén a földmûvelési miniszter tiszteletdíjas tanítóvá nevezte ti szeméttelepet és a helyére játszóteret épített. Lelkes lakókkal hintát, si fel a klub összejöveteleit, ahol orvosok és dietetikusok tájékoztatják
ki ideiglenes minõségben. 1947-ben a zalaegerszegi Petõfi Sándor Ál- a kivágott fákból asztalokat, padokat készítettek. Elkészítettek egy a jelenlévõket a legújabb kutatásokról, eredményekrõl, de rendszeretalános Iskolába helyezték. Mivel az iskolában testnevelõ tanár nem ideiglenes kultúrházat, ahol megtartották az elsõ batyus bált, ismerke- sek a vércukor-, vérnyomás- és koleszterinmérések is.
volt, ezért elsõként elvállalta a fiúk testedzését. 1950 nyarán kezdte el dési estet. Ennek a rendezvénynek nagy sikere volt, hosszú évekig
Az egyesület a zalaegerszegi közéletben is aktívan részt vesz, táa nyári testnevelõ tanárképzõ táborban a továbbképzést. 4 év után, megismételték.
mogatja a városi eseményeket, nagyszabású rendezvényekkel, különKövetkezõ feladata a bozsoki harangláb és kápolna felújítása volt. féle elõadásokkal, tanácsadással hívja fel a figyelmet a cukorbetegség
1953. augusztus 6-án a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán testnevelõ tanári
Társadalmi munkában megszervezte a harangláb bepucolását, tetejé- veszélyeire.
vizsgát tett.
Az iskolában elsõként vezette be a kézilabda-oktatást. Eleinte isko- nek bádogozását, festését, kerítés készítését. A régi iskolánál szánkóCéljaik között szerepel minél több fiatal, köztük minél több gyermek
lán belül voltak a mérkõzések, késõbb a szombathelyi iskolásokkal ját- pálya építésénél is jelentõs részt vállalt. Minden gyûlésen és értekez- bevonása.
szottak. 1953-ban a megyében elsõként megalakult Ruhagyár nõi kézi- leten lobbizott azért, hogy Csácsban új iskola épülhessen. Éveken át
ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET
labdacsapatának lett az edzõje. (Ez az ’56-os események miatt meg- megszervezte a Fut a Csács rendezvényt, mely nagy sikerrel a csácsi
szûnt.) 1960-ban a határõrség elsõ férfi kézilabdacsapatának, a Dózsá- arborétumban került megrendezésre.
A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület 1988-ban alakult klub
2005-ben megalakította a Csácsi „Évgyûrûk” Nyugdíjasklubot. Lasnak lett az edzõje. 1962-ben a csapat bejutott az NB ll-be.
Ugyancsak 1960-ban alakították meg Lõrincz Istvánnal a Zala Me- san 10 éve vezeti már ezt a lelkes közösséget, rengeteg programon formában, ebbõl nõtte ki magát, jelenleg 130 tagja van. Dr. Zörényi Istgyei Kézilabda-szövetséget, melynek elnöke 3 évig volt. Késõbb a Hon- vesznek részt szereplõként, szervezõként, versenyzõként. Kiváló szer- ván volt az egyesület elnöke 2012-ig, azóta a Zala Megyei Kórház karvéd SE-nek, a ZTE-nek volt edzõje. Elvégezte a kézilabda- és atlétika- vezõkészségét dicséri az is, hogy minden évben megszervezi a posta diológusa, dr. Németh Barnabás látja el az elnöki feladatokat. 2013 noelõtti terület õszi és tavaszi nagytakarítását, a Bozsoki utcai gömbkõri- vemberében ünnepelték az egyesület fennállásának 25. évfordulóját.
bírói és az atlétikai segédedzõi tanfolyamot.
A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület célja az infarktuson át1980. január 9-én vonult nyugdíjba. Még most, 96 évesen is szeret sek tisztítását.
esett és más szív- és érrendszeri betegségekkel küzdõ emberek köbarkácsolni, verset írni, verseit összerendezgetni. 2013-ban kapott
UNYI JÁNOS
zösséggé formálása.
Gránitdiplomát.
Több programot szerveznek, többek között a tagok heti 4 órában torFARKAS FERENC
Unyi János nyugdíjas intézményvezetõ, 1951. november 5-én szü- nán vehetnek részt, gyalogtúrákat, kirándulásokat szerveznek. Részt
letett Zalaegerszegen.
vettek a „10.000 lépés az egészségünkért” programban is. Az egyesü1976-ban érettségizett a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola kerámia
Tanulmányai: 1974. Népmûvelés–könyvtár szak – Szombathely Ta- let tagja az Országos Szív Egyesületnek, minden év szeptember utolszakán, diplomát a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász tanszé- nítóképzõ Intézet
só hétvégéjén megemlékeznek a Szív Világnapjáról.
kén szerzett.
– 1978. Népmûvelés Szak Szombathely Tanárképzõ Fõiskola 1982.
Az Orvos-Beteg és Sport országos találkozót két alkalommal ren1994 óta az Ady Endre Mûvészeti Általános Iskola és Gimnázium pszichopedagógus–tanár szak – Budapest Bárczi Gusztáv Tanárképzõ dezhették meg, 2001-ben és 2010-ben. A találkozón különbözõ vetélmûvésztanára. Rajzot, kerámiát és szobrászatot oktat.
Fõiskola 2005. Szociális szakvizsga – Eötvös Loránd Tudományegye- kedõk és sportprogramok kerülnek megrendezésre.
Alapvetõen realista felfogású szobrait fából, kõbõl és bronzból ké- tem Társadalomtudományi Tanszék.
szíti saját öntõmûhelyében. Kiváló karakterábrázoló készségének köKezdetben Zalaegerszegen a közmûvelõdésben dolgozott,
szönhetõen gyakorta kap felkérést portrészobrokra, de a mûvészettör- 1970–1978 között mint klubkönyvtárvezetõ, majd mûvészeti csoportveténet jelesei elõtt tisztelgõ szubjektív hangvételû sorozata is kiemelke- zetõként végezte munkáját az Ifjúsági Házban.
dõ.
1978-tól harminchat esztendõn át a szociális ágazatban tevékenyTehetségét számos díjjal ismerték el: 1985-ben az ELTE 350 éves kedett nyugdíjba vonulásáig, 2014. augusztus 19-ig.
érempályázatának I. díját kapja. 1986-ban Herman Lipót-díj, 1991-ben
A gyermekvédelmi szakellátás, illetve a gyermekjóléti alapellátás,
a Zala Megyei Tárlat, a Megyei Közgyûlés díja, 1995-ben a Zala'Art-díj, családsegítés területén dolgozott. Munkáját az elhivatottság, a rászo2005-ben ismét a Zala Megyei Tárlat, a Megyei Közgyûlés díja, 2007- rultakon való önzetlen segíteni akarás, a humanizmus és a tolerancia
ben, a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének a legszebb emlékérem ter- jellemezte mindvégig.
vezõjének járó díj birtokosa lett.
1993-tól 2014-ig önállóan, elõbb igazgatóként, majd intézményvezeFarkas Ferenc kiváló pedagógus, a mûvészetek alapos ismeretének tõként végezte példaértékû segítõ és irányító tevékenységét. Nyolc
és rendkívüli pedagógiai érzékének köszönhetõen sok-sok gyermek él- évig a Zalaegerszegi Gyermekotthon igazgatója, majd 2001 áprilisától
heti át az alkotás örömét. Közülük többen éppen tanár úr inspirálására 2014 augusztusáig a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyerkerültek mûvészi pályára. Mind az Ady-iskola, mind Zalaegerszeg mû- mekjóléti Központ intézményvezetõje.
vészeti életében betöltött szerepe jelentõs és meghatározó.
1985 óta ír szakmai cikkeket, tanulmányokat különbözõ gyermekvédelmi témakörökben. Országos pályázatokat nyert, illetve tanulmányFARKAS IGNÁC
kötetben jelent meg munkája az Országos Pedagógiai Intézet szerkesztésében.
A Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán 1984-ben diplomázott.
VARGA KÁLMÁN GYÖRGY
Ruszt József invitálására a Hevesi Sándor Színházhoz szerzõdött Zalaegerszegre, ahol fõiskolásként két produkcióban is szerepet kapott.
Varga Kálmán György 1950-ben született Tófejen. Tanulmányait a
Két év megszakítással (1986–1987 Nyíregyháza) 1983 óta a zalaegerszegi társulat vezetõ mûvésze. Az eltelt években nemcsak a színpadon Nagykanizsai Mezõgazdasági Technikumban, majd a sorkatonai szolnyújtott alakításaiért, de színészi munkáján kívül a Hevesi Sándor Szín- gálatot követõen a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen végezte.
1974-tõl három esztendeig a letenyei termelõszövetkezetben, ezt
ház Színészképzõ Stúdiójában tanárként is meghatározó egyénisége
színházunknak. Rendezõként is sikereket tud maga mögött. Eddig több követõen pedig a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem tangazdaság
központi takarmánygazdálkodójaként dolgozott. Az itt töltött évek alatt
mint 120 emlékezetes színpadi alakítás fûzõdik a nevéhez.
Felkészültsége, színpadi rutinja, alázata „etalon” lehet minden pá- Gödöllõn takarmánygazdálkodási szakmérnöki diplomát szerzett.
2011-ben a szûkebb pátria, a neves és névtelen elõdök elõtti tisztelyakezdõ, sõt a pályát már régóta gyakorló színész számára, és mivel
az ún. „klubhûség”, mint olyan, kiveszõfélben van, nemcsak a sport-, de letadás szép példájaként, a településrész elsõ írásos említésének 800.
a színházi életben is, ez a tény még inkább erõsítheti azt a törekvést, évfordulójára – kiterjedt kutatómunkát végezve – elkészítette az
„Andráshida nyolc évszázada” címû kiadvány elsõ kötetét. Ezt a II. vihogy a mûvész urat „Zalaegerszegért” díjjal jutalmazza a város.
Farkas Ignác „Igi bácsi”-ként a város középiskoláiban is ismert sze- lágháború végétõl 1969-ig terjedõ negyed század eseményeinek feltámély, mert szívesen vállal iskolai programokat, akár a színészmester- rásával az idei esztendõben újabb kötet követte, mely jelentõs mértékben hozzájárult az andráshidai közelmúlt alaposabb megismeréséhez,
ség oktatójaként, akár közös szereplõként is.
megismertetéséhez.

CSAPÓ BÉLA

KAUZLI JÓZSEFNÉ

ZSUPPÁNYI GYULA

Kauzli Józsefné tõsgyökeres zalaegerszegi. Középiskolai tanulmányait a Csány László Közgazdasági Technikumban végezte, pályája
mégsem ezen a területen, hanem az egészségügyben teljesedett ki.
1963-ban klinikai laboratóriumi asszisztensi oklevelet szerzett, 2003-ig
dolgozott az ÁNTSZ Zala Megyei Intézetének vezetõ asszisztenseként.
2006–2014-ig két cikluson át a kertvárosi lakóközösség városházi
képviselõjeként tevékenykedett. A körzete iránt érzett elkötelezettség,
segítõkészség, a feladatok, helyzetek megoldására való törekvés, empátia, a környezetére való érzékenység jellemzi.
Képviselõi tevékenységét a választókerületében lakók megelégedésére lelkiismeretesen látta el. A választókerület szinte valamennyi helyi
rendezvényén részt vett, aktív munkával sok esetben maga szervezte
azokat.
Képviselõként közmegelégedésre vezette a Lakásügyi Szakmai Bizottságot, és tagja volt az Idõsügyi Tanácsnak.
Képviselõsége idején újultak meg a Köztársaság u. 71–75. sz. házakhoz vezetõ járdák, a tömbbelsõben újjá épült a parkoló rézsûje,

Zsuppányi Gyula vezetõ építésztervezõ. Középiskolai tanulmányait a Zrínyi Miklós Gimnáziumban végezte, majd építész szakon
folytatta tanulmányait az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskolán. Megszerzett
tudását kamatoztatta a ZÁÉV-nél, a Zala Megyei Tanépnél, jelenleg
az Alfaterv 2000 Kft. ügyvezetõ igazgatója. Az õ irányításával honosították meg az országban elsõként a NOE variábilis zsalurendszeres technológiát.
Zalaegerszegen a Vadász György által fémjelzett városközpont építése volt nehéz, de szép feladat számára. Városa iránti elkötelezettsége, tenni akarása a rendszerváltás idejére nyúlik vissza. 1990-tõl, az elsõ szabad önkormányzati választás óta tagja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének. Magas színvonalú képviselõi munkásságát,
körzetére való gondos odafigyelését, a választópolgárok a tisztségért
való induláskor nagy arányban díjazták bizalmukkal. Ennek köszönhetõen Zsuppányi Gyula 24 éven át szüntelenül tevékenykedett városházi képviselõként, s vett részt az elõkészítõ munkában a mûszaki bizottság tagjaként. Példamutató, kimagasló szakmai tevékenységét, embe-
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Városháza

EZ TÖRTÉNT 2014-BEN
ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK ZALAEGERSZEGEN

Átadták a Zalaco új gyáregységét.

Elektromos töltõállomás a belvárosban.

Borfesztivál a Kossuth utcán.

Keramikustalálkozó.
Az új közgyûlés tagjai.

Epernap a piacon.

A miniszter félrelép.

Az újjáépített Dísz tér.

Felújított épületszárny az idõsek otthonában.

Leonardo da Vinci-kiállítás Zalaegerszegen.

A Kossuth-díjas
Németh János köszöntése.

Testvérvárosi szerzõdés Goriziával.

A felújított vásárcsarnok bemutatója.
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EGERSZEGI KAPOCS A ZSÓFIÁN

ÉLJÜNK TELJES ÉLETET SZERETETBEN
MIT ÜZEN A KARÁCSONYI EVANGÉLIUM?
 A karácsonyi evangélium azt üzeni a világnak, hogy Isten szeretete emberré lett, mondja Kürnyek Róbert. A kertvárosi plébániatemplom plébánosával arról beszélgettünk, mióta ünnepeljük
a karácsonyt, hogyan értelmezzük a karácsony misztériumát.

A zalaegerszegi kötõdésû, de már nem a városban élõ és dolgozó, a saját szakterületükön országosan elismert személyiségeket szólítottak meg az újabb Egerszegi Kapocs rendezvényen,
amelyre a Zsófia rendezvényhajón került sor.
Már hagyománnyá vált, hogy a városvezetés évente találkozik a
Zalaegerszegrõl elszármazottakkal. Azokkal a szaktekintélyekkel,
akik kapcsolataik révén segíteni tudják a várost. Balaicz Zoltán polgármester a jövõbeni tervekrõl, lehetõségekrõl tájékoztatta a mintegy száz megjelent vendéget, akik részérõl is hangzott el számos
hasznos javaslat, észrevétel.

Minden embernek, függetlenül
attól, hogy hívõ vagy nem, bizonyos kérdések ott vannak a szívében. Miért élek? Miért kell jónak lenni, miért van a rossz az
– Antal Lívia –
Szokták a szeretet, a béke, a csa- életemben? Jézus születésében
lád ünnepének nevezni, ami mind megtalálhatjuk a válaszokat, és
– Jézus születése mit jelent igaz és helyes, de ez is valahonnét azt kell megértenünk, hogy az Isaz emberiség számára?
ten mennyire szereti az embert.
– Nem véletlen, hogy az idõHiszen vállalni akarja azt a sorszámítás is Jézus születésével
kezdõdik. A kereszténység nemcsak a hívõ ember, hanem tulajdonképpen valamennyiünk számára átütõ erõvé vált, mert a hiten
túl kulturális szempontból is sok
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
mindent adott a világnak. GondolA ZVMKK CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS
junk csak az irodalomra, zenére,
festészetre, oktatásra… IdesorolFIÓKKÖNYVTÁR ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
ható a szociális munka is, amit a
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A
keresztény egyházak a kezdetek
óta végeznek a rászorulók (szegé2014 ADVENTI ÜNNEPI PROGRAMJAIRA.
nyek, hajléktalanok, betegek, idõsek) megsegítése érdekében. JéDECEMBER 16. – KEDD
zus azt mondja tanítványainak:
13.30–15.30 Karácsonyváró játszóház a könyvtárban gyerme„Amit egynek tesztek a legkisebkeknek. Belépõjegy 100 Ft
bek közül, azt nekem teszitek”. Ez
nemcsak a gyerekekre, hanem
DECEMBER 18. – CSÜTÖRTÖK
minden emberre vonatkozik, akit
Kürnyek Róbert
17.00
Karácsonyi koncert az Izsák Imre Általános Iskolában
társadalma vagy környezete elnyom. Jézus velük azonosítja ma- fakad. Hiszen tudjuk jól, ha a békét
DECEMBER 19. – PÉNTEK
gát. A keresztény emberek éppen az emberiség saját magára bízza,
ezért tudják, miközben másokon menyire nem képes békében élni.
10.00 – A VI. adventi gyertya meggyújtása az Izsák Imre Általásegítenek, Krisztusnak szolgál- Nemcsak a nemzetek, de gyakorta
nos Iskolában
nak, és vele tesznek jót.
az egyén és a családok sem. Szo– Mára sokat változott a kará- morú lenne, ha a békét, a szereDECEMBER 21. – VASÁRNAP
csony megünneplése. Hogyan tetet csak az év egy napján ünne14.00 – Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub betlehemes mûsora a Szent
vélekedik errõl?
pelnénk. Egész évben meg kell beIstván-szobornál
– Nyilván egy ünnep nem tagad- csülnünk azt, amink van; családhatja meg eredetét, a karácsonyról tagjaink vannak, szeretnek benFolyamatosan értesülhet településrészünk aktuális programjairól
Jézus nélkül nem lehet beszélni. nünket, nem vagyunk egyedül, béaz interneten is:
Természetesen, aki nem vallásos, kében tudunk élni szeretteinkkel, a
http://csacsbozsok.mlap.hu vagy
az nem kimondottan a vallási jelle- környezetünkkel… Ezt ne csak kahttps://www.facebook.com/varosresz.csacsbozsok
gét ünnepli benne, de ilyenkor is le- rácsonykor éljük meg és köszönjük
het értelmet adni az ünnepnek. meg, hanem az év minden napján.

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA és KÖNYVTÁRA
(volt Apáczai ÁMK)
Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

2014. DECEMBER

december 20-ig

GYUKLI ZSUZSA
GRAFIKUSMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

december 22. hétfô 9 órától

SZÜNIDEI FOCI
Teremlabdarúgás elôre nevezett csapatoknak

Részvételi díj: 700 Ft/fõ

december 24. szerda 12–16 óráig

„JÉZUSKAVÁRÁS”
Közös játék kisgyerekeknek,
szülôknek, nagyszülôknek, míg otthon a
család készülôdik az ünnepre...
A belépés díjtalan!!!

sot, amit minden embernek kell.
Nemcsak kívülrõl szemlél bennünket vizsgáztatva, hanem
ugyanazt végigéli, amit mi. Amikor
Jézus Krisztus emberré vált, megmutatta azt is, hogy lehetséges
teljes emberi életet élni jóságban,
önzetlenségben, áldozathozatalban. Elénk tette ennek a példáját,
innentõl kezdve nem mondhatjuk
azt, hogy ez lehetetlen. Amikor az
õ szeretetérõl beszélünk, akkor
ezt a szeretet akarjuk továbbadni,
ezzel a szeretettel akarunk szeretni mi is másokat. A karácsony fényében érthetjük meg Jézus áldozatvállalását, ez nem csak azt jelenti, hogy meg kell halnunk másokért, de azt is, hogy tudjunk élni
másokért!

december 29. hétfô 10–19 óráig

SZÜNIDEI LÉGVÁRVILÁG
Légvárak egész nap!
Társasjáték klub
az Egyszülôs Családokért Krízisközpont
Alapítvánnyal
Baba-mama Klub
Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület
foglalkozásai

MINDEN ÉRDEKLÔDÔT
SZERETETTEL VÁRUNK!
Információ: ZVMKK 92/511-210
www.zvmkk.hu  Facebook 

CSÁCSBOZSOKI ADVENT
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Városháza
ÉLÕ

BETLEHEM IDÉN IS

A kicsik és nagyok örömére december 20–28. között a Polgármesteri Hivatal elõtti Betlehemnél Mózes szamár, illetve Karácsony
és Cukri bárányok idén is várják a látogatókat. Szenteste napján,
december 24-én 14.00–15.00 között az elmaradhatatlan bejglikínálás és karácsonyi zeneszó mellett a kicsik és legkisebbek nem
csak megsimogathatják, de fel is ülhetnek Mózes hátára egy kis
„csacsigolásra”.

Meghívó

ÖRÖMKÖR

A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN

 A Landorhegyi úti könyvtárban december 1-jén (hétfõn)
17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Tilinkó zenebölcsõde” címmel Csizyné Gócza Ildikó zenetanárnõ tart zenés foglalkozást a kicsinyeknek. „Madaras délután”-ra
várnak mindenkit a Napsugár Családi Napközi pedagógusai. Az
óvodáskorú gyerekeket mesebirodalom várja, Jakabné Somogyi
Éva óvónõ a búbospacsirtáról mesél, s az ügyes kezek madarakat
és gumimanókat készíthetnek Jakabné Somogyi Éva és
Némethyné Bónyai Mónika óvónõk segítségével.
„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM DOLGOZÓI ÉS
SZÜLÕI MUNKAKÖZÖSSÉGE
JÓTÉKONY CÉLÚ BÁLT RENDEZ
a „Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány” javára

2015. FEBRUÁR 7-ÉN 19.00 ÓRAKOR
a gimnázium tornatermében,
melyre sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

A kedves vendégek egy meglepetésmûsornak lehetnek részesei.
A jó hangulatról a Roller együttes gondoskodik.
Koktélbár Szekeres Péterrel a Boston Bartender School vezetõ tanárával.
Vacsorajegy:
6.000 Ft,
Támogatói jegy 2.000 Ft.
A jegyek folyamatosan kaphatók a gimnázium titkárságán. (Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 30.)
Tel.: 92/313-490 vagy 06-20/7711-661, e-mail: pethoa@zmgzeg.sulinet.hu

 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetõségû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben
az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadóelõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére, az
adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadó-elõleg kiegészítés összegérõl az adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenniük és a fizetési kötelezettséget teljesíteniük.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli
bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-1543270403540000 sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

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 vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó
rendelékezései alkalmazásával.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

A TOURINFORM-IRODA NYITVA TARTÁSA MEGVÁLTOZIK

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ diploma vagy
oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelõ és ahhoz közvetlenül
kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 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.

2014. december 24. (szerda) pihenõnap
2014. december 31. (szerda) munkanap
– hivatali ügyfélfogadás 8.00–12.00 óra között
2015. január 2. (péntek) pihenõnap
2015. január 10. (szombat) munkanap
– az ügyfélfogadás szünetel.

Bevételek:
saját bevétel:
mûködési célú támogatások ÁH-n belül:
mûködési célú támogatás ÁH-n kívül:
maradvány igénybevétel:
finanszírozás:
központi:
helyi önk.:

16.884
4.850
5.690
11.576

E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft

47.657 E Ft
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 szerepének 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.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:

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

A zalaegerszegi Tourinform-iroda nyitva tartása 2015. január
1-jétõl megváltozik. Szezonon kívül, azaz június 15-ig és
szeptember 1-jétõl hétfõtõl péntekig 8.30-tól 16.30-ig fogadják
az érdeklõdõket a munkatársak.

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.

TISZTELT ZALAEGERSZEGI
VIRÁGBARÁT!

ZALAEGERSZEG VÁROSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRT EL

VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT
KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYEN.
A

Városunk még színesebbé, szemet gyönyörködtetõvé varázsolásához új
lehetõséget ajánl a Városgazdálkodási Kft. a városban élõ, virágkedvelõ
lakosoknak, virágbarátoknak!
Ennek keretében 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 megrendelõi részére, virágültetési, növényápolási szaktanácsadással egybekötve.
Virágszín, balkonládaméret és -szín is kiválasztható!
Kérjük, a rendeléssel és a részletekkel kapcsolatosan érdeklõdjön a Városgazdálkodási Kft. honlapján, az Aranyesõ Kertcentrum Facebook-oldalán, vagy kérjen tájékoztatást e-mailben, a kozpont@vgkft.hu címen.
Rendelés leadásának határideje: 2015. január 31.
A megrendeléseket a készlet erejéig tudjuk teljesíteni!
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Gazdaság

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS, PROJEKTEK BEFEJEZÉSE A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
CÉL A SZOLGÁLTATÁS MINÕSÉGÉNEK ÉS STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE

 A viziközmû szektorban 2014 egy nehéz, kihívásokkal teli idõszak volt. A teljes szolgáltató szektor átalakulása, az új jogszabályi környezet, azoknak a hatása nem csak a Zalavíz Zrt. számára, hanem valamennyi szolgáltató számára komoly feladatot
jelentett. A szolgáltatók száma egy év alatt közel 420 szolgáltatóról 47-re csökkent az országban. Ez önmagában is egy tekintélyes változás, fõleg ha még a tennivalókat is számba vesszük
– fogalmazott Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója.
Hozzátette: nagyon fontos,
hogy egyetlen település sem maradt ellátatlanul az összevonások
ellenére. A szolgáltatás színvonala, annak stabilitása, az ellenõrzése a hatóságok részérõl jelentõsen emelkedett ez alatt az idõszak alatt. Így nem a gazdasági
eredmények hajszolása, hanem a
szolgáltatás minõségének a megõrzése és emelése volt a fõ cél az
idei évben.
– Az integrációs folyamatok
még nem fejezõdtek be. Számos
településen, legyen az víz- vagy
szennyvízszolgáltatás,
annak

mûszaki áttekintése és a rendszerüzemeltetés hatékonyságának fokozása nemzetgazdasági
követelmény. A Zalavíz Zrt. ennek
rendelte alá 2014. évi gazdasági
és üzleti tervét. Közben az átvett
településeken minõségjavító beruházásokat is végrehajtottunk,
valamint több területen a hosszú

távú költségtakarékosság miatt
számos rekonstrukciós programot indítottunk el. A továbbiakban
is fontosnak tartjuk ezek folytatását, hiszen a megfelelõ értékû
szolgáltatást csak folyamatos beruházások keretében lehet biztosítani.
Elkészült idén elõször jogszabályi kötelezettségnek megfelelõen a szolgáltatások fenntarthatóságára vonatkozó tizenöt éves
közmûfejlesztési terv, amelyet a
Magyar Energia Hivatalnak jóváhagyásra a Zalavíz Zrt. is megküldött. Az országban elõször ké-

si idõszakában is jut Magyarországnak forrás. A sikerhez azonban megfelelõ elõkészítettség
kell, mert sokat fog számítani a
gyorsaság.
– A területünkhöz tartozó önkormányzatokkal együttmûködve
több projekt elõkészítését is meg-

következõ fejlesztési idõszakforrásaiból lehet majd finanszírozni.
Ennek az a feltétele, hogy az engedélyes tervek 2015 júniusára
elkészüljenek. Ugyancsak elõkészítettük Gellénháza és Zalalövõ
települések szennyvíztelepeinek
rekonstrukcióját, és a kivitelezé-

Németh Andrea gazdasági igazgató jellemezte így a Zalavíz Zrt.
gazdálkodását. Kiemelt feladatuk
volt, hogy a mûködés során megõrizzék és fenntartsák a pénzügyi
stabilitást.
– A korábbi években a képzõdött nyereséget fejlesztések és
megelõzõ karbantartások formájában visszaforgattuk rendszereinkbe. A kormányzati törekvéseknek
megfelelõen most ezt az összeget
rezsicsökkentés formájában a lakosságnak adjuk át, ennek megfelelõen a fejlesztések terén kompromisszumokat kötöttünk. Legfõbb
célkitûzésünk a hatékonyság növelése, szeretnénk a megkezdett
úton tovább haladni. Fejlesztéseket valósítottunk meg a vevõi igények magasabb szintû kiszolgálására. 2014. július elsejétõl elérhetõ
online
ügyfélportálunk,
ahol
e-számlát igényelhetnek a fogyasztóink, valamint elektronikusan is kiegyenlíthetik számláikat –
mondja a gazdasági igazgató.
A jövõ fontos feladata, hogy az
AquaZala Kft.-t integrálják a
Zalavíz Zrt. szervezetébe, ez nem
csak a dolgozók átvételét, hanem
a már hosszú évek óta mûködõ
minõségirányítási rendszer kiterjesztését is jelenti. A társaság célja, hogy az átvett településeken

kezdtük már – folytatja Böcskey
Zsolt. – Így Lentiben a városi
szennyvíztelep rekonstrukciójának elõkészítését. A kivitelezési
tervek elkészültek, a munkákat a

sekre – hasonlóan Lentihez – várhatóan 2016-ban kerül sor.
Feszített, takarékos gazdálkodást folytatott a társaság az elmúlt évhez hasonlóan az idén is.

élõ fogyasztóknak is olyan színvonalú szolgáltatást nyújtsanak,
amit a Zalavíz régebbi ügyfelei
már megszoktak, és joggal várnak el a társaságtól.

szült ilyen típusú egyesített közmûfejlesztési terv, amely a késõbbiekben az uniós források felhasználásánál is hatékony lesz –
mondta Nagy András, megjegyezve, a fogyasztó és szolgáltató ár-érték arányának hosszú távú fenntartása érdekében a köztulajdonban lévõ szolgáltatóknak
kötelezettsége a nonprofit jellegû
mûködés megalapozása.
A Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén zajló, a közmûveket érintõ
beruházásokról Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató adott tájékoztatót. Jelezte: mind az ivóvízellátás,

mind pedig a szennyvízelvezetés
és -tisztítás területén történtek jelentõs lépések, fejlesztések, amelyek egy része ebben az évben,
egy része pedig a jövõ évben fejezõdik be.
– Az ivóvizes európai uniós arzénmentesítõ beruházás – amely
13 települést érint – már az utolsó

stádiumban van. Ennél a rekonstrukciós programnál az új vezetékek és mûtárgyak több mint 95
százaléka megépítésre került. Jelenleg nyomáspróbák, minõségi
ellenõrzések zajlanak, illetve vízmintavételek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az új vezetékeket feltöltjük az adott tárolóból ivóvízzel,
ezt a laboratóriumunk megvizsgálja, és az úgynevezett „negatív
vízminta” esetén történnek meg a
tényleges átkötések a rendszerre.
Ezzel tulajdonképpen a megépített vezetéket vizsgáljuk, azt,
hogy a fogyasztóhoz eljutó vízbe

ne kerüljön bármiféle szennyezõdés. Ezt a munkát csak zalavizes
szakemberek végezhetik. A
KEOP-támogatásból megvalósuló ivóvíz-rekonstrukciós programnál a városon kívüli településeken
helyenként már csak a vezetéken
kívüli mûvek építése van soron –
fogalmazott Böcskey Zsolt.
E program keretében Zalaegerszegen a nyugati víztisztító
helyén (Hock J. utca–Teskándi elágazó) egy 4500 köbméteres,
korszerû, ultraszûréses, távfelügyelettel, automata – mûködéssel ellátott rendszer épült ki. Ennek a próbaüzeme a napokban
kezdõdik meg. Várhatóan januártól már az új rendszeren keresztül
kapják a vizet a zalaegerszegiek
– tette hozzá.
A mûszaki igazgató elmondta
még: a Zalaboldogfán épült 200
köbméteres tároló három hóna-

pos próbaüzem után jövõ év tavaszán már a rendszer részévé válik. Pókaszepetken készen van a
teljes ivóvízhálózat cseréje, elkészült a 200 köbméteres vízmû,
megfelelõ irányítástechnikával,
gépészettel. Pákán egy 200 köbméteres szennyvíztisztító készült
el a hozzá tartozó kiszolgáló berendezésekkel. A településen átemelõket építettek, aknákat újítottak fel. Minden munka határidõre
elkészült.
Mint fogalmazott, a víziközmûvek rekonstrukciójára az Európai
Unió következõ hétéves fejleszté-
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Múlt pénteken Budapesten a Kormányõr SE
ellen biztos 12-0-ás gyõzelmet aratott a Göcsej SK
férfi futsalcsapata. Ez a siker azt jelentette, hogy az
egerszegiek a 2014–15-ös bajnokság õszi idényében
elsõ helyen végeztek, és egy lépést tettek
az elsõ osztály felé.
Friss Szabolcs, a klub elnöke,
egyben a csapat játékosa,
kapitánya röviden így
tekintett vissza az eddig
megtett útra:
– Fontos feladatunknak tekintettük a futsal
Zalaegerszegen történõ
meghonosítását, s a megye legjobb kispályás játékosaiból alakítottuk a
Göcsej Sport Klub játékoskeretét.
A csapat 2013 júliusában edzett
együtt elõször, augusztusban már
edzõmérkõzéseken bizonyíthatott. 2013.
szeptember 16-án kezdetét vette a Nemzeti Bajnokság, melynek másodosztályában játszhattunk. Elsõ tétmérkõzésünket 2013. szeptember 4-én fölényesen nyertük, a Magyar Kupa elsõ fordulójában 19-2-re vertük ellenfelünket.
Ez a fantasztikus kezdet talán erõt is adott

a csapatnak a folytatáshoz, hiszen még 32
mérkõzés várt ránk a bajnokságban.
Friss Szabolcs szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nézõk részérõl is nagy érdeklõdésnek örved ez a sportág. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
az egyesületünk 2013 elején megrendezett teremtorna-sorozatát követõen a Magyarország–Horvátország
válogatott
mérkõzésre
mintegy
nyolcszázan voltak kíváncsiak, s a mi
mérkõzéseinken is folyamatosan
nõtt a nézõk száma.
– Az elsõ bajnoki évet a tanulásnak
és a tapasztalatszerzésnek szenteltük. Bagó Gábor
játékos-edzõ vezetésével ütõképes csapat alakult
Zalaegerszegen. Remek mérkõzéseket vívtunk a
Ferencváros, a Csõ-Montage csapatai ellen és nem
vallottunk szégyent. Az alapszakaszt az ötödik helyen
zártuk, ami után jöhetett a rájátszás a 12–18. helyért.
A rájátszásban igazán kitettünk magunkért, és
minden meccsünket megnyertük, így elsõ évünkben
az NB II-ben a 12. helyen végeztünk a 34 csapatos
mezõnyben. A 2014–2015-ös bajnokságnak egy megerõsített csapattal vágtunk neki. Új igazolásként Halmos Máté, Kottán Krisztián és Szabó Bence érkezett.
Célunk egy jó idényt futni, és lehetõségeink szerint a maximumot kihozni magunkból. Ebben benne van a feljutás lehetõsége is, amivel szeretnénk
élni.

„Kiváló közösség a miénk. Az alakuláskor tízen voltunk jelen,
s mindannyian itt vagyunk most is. Nagyon jó a hangulat a
meccsek elõtt és után is, valamint máskor is, ha találkozunk!”
 Egy biztos, futsalosokkal a legjobb éjszaka buszon, éjfél után, megnyert meccset követõen beszélgetni. A sors fintora, hogy lerobbant a busz
az M7-esen, Budapest felé, másfél óra várakozás a hidegben, amíg jött a
megmentõ busz, talán még jobban gyõzelemre sarkallta a fiúkat. Aludni
úgy sem tudnak, az alkohol meg legfeljebb suttyomban kerülhet elõ, s a
már megszokott zenék... De mirõl is lehet velük szót váltani?
– Nagy Gergõ vagyok, Nagykanizsáról jöttem, 22 éves vagyok – mutatkozik be egyikük. – Egy éve Bagó
Gábor edzõ révén kerültem a klubhoz.
Nem próbáltam ki ezt a sportot soha, s
most kihasználtam a lehetõséget.
Nagy technikai tudás kell hozzá,
emellett a gondolkodás. Egyáltalán
nem bántam meg, hogy idekeveredtem, olyanok vagyunk, mint egy nagy
család.
Szõke Ádám vagyok Nagykanizsáról. Kópicz László és Bagó Gábor
segítségével kerültem a csapathoz.
Volt olyan mérkõzés, amit láttak
Nagykanizsán, s megtetszett nekik a
játékom. Szerettem volna már máskor
is kipróbálni a futsalt, de csak most sikerült. Kanizsáról ketten vagyunk a
Gergõvel. Célom az NB 1-be felkerülni, s kipróbálni magam csapatszinten
meg egyénileg is.

– Középiskolás koromban hívtak a
Zetéhez, 4 évet itt töltöttem, 17 évesen
már az NB I-ben is játszhattam –
mondja Kottán Krisztián. – Futsallal
Szombathelyen ismerkedtem meg –
mondja. – Mindjárt az elsõ évben

megnyertük a bajnokságot, s két évig
az NB I-ben szerepeltünk. Sõt, a második évben a Gyõri ETO-val Magyar
Kupa-döntõt játszhattunk, sajnos kikaptunk. A második év végén keresett
a Göcsej SK-tól Friss Szabolcs, s nem
azonnal, de néhány beszélgetés után
igent mondtam. A tavalyi év tanulóév
volt, de idén az igazolásokkal együtt
NB I-es szintû társaság jött itt össze.
Remélem, hogy felkerülünk a futsal
NB I-be, s ott megkapaszkodunk a középmezõnyben.
A csapat edzõje, egyik sikerkovácsa Bagó Gábor.
– Kétszer-háromszor leültem a
Szabolcsékkal beszélgetni, mire úgy
döntöttem, hogy elvállalom ezt a játékos-edzõ szerepet, amit most nagyon
élvezek. A csapat magja megvolt már,
az új igazoltakat pedig ismertük. A
csapat nagy része nagypályás múlttal

rendelkezik. Nagyon örülök annak,
hogy fiatal, s viszonylag jó képességû
csapat jött össze.
– Azt vettük észre, hogy szeretnek
téged a játékosok.
– Bízom bennük. Nem edzõ-játé-

kos viszony van közöttünk, hanem barátok vagyunk. Próbálkozunk közös
programokkal is. Így is egyben szeretnénk tartani a csapatot. Elmegyünk
együtt vacsorázni, bulizni. Nem tartok
az elkövetkezõ meccsektõl. Másfél
éve játsszuk a futsalt, sokat fejlõdünk,
amit kérek, a játékosok megcsinálják.
Mindenki azon van, hogy feljussunk
az NB 1-be, s benn is maradjunk, ne
csak bejussunk.
Szabó Bence 1992. július 4-én Zalaegerszegen született, aki Gellénháza
megyei I. o. nagypályás csapatában is
játszik, Friss Szabolcs elnök közremûködésével került ide. Saját bevallása
szerint még csak tanulja a futballt, de
rögtön hozzáteszi, van még ideje, hiszen mindössze 22 éves. Remek játékosok vannak, akiktõl csak tanulni lehet. Küzdünk a jövõben is becsülettel,
meglátjuk, hogy mi lesz.
Papp Tamás már az idõsebb korosztály képviselõje.
– 35 éves vagyok, van egy 3 éves
lányom. Gellénházán a felnõtt nagypályás csapatban is játszom, s bizony,
egyre nehezebb a családdal összeegyeztetnem ezt a kettõs elfoglaltsá-

got. Jó a családi háttér, a párommal 12
éve együtt vagyunk, s így sikerül. De
amíg fizikai állapotom engedi, csinálom, mert szeretem. Játszottam Ausztriában is, megkaptam a sporttól azt,
amit vártam. Itt egerszegiekbõl, kani-

zsaiakból, szombathelyiekbõl egy nagyon jó közösség alakult ki. Ha elkerülnek bennünket a sérülések, ott leszünk az élen a bajnokság végén. Mindig gyõzni akarok, így ez hajt elõre.
Bagó Gábort édesapja is elkísérte a
mérkõzésre. Mint mondja, minden
meccsen ott van, ha valami rendkívüli
dolog nem jön közbe. Egyébként 45

ként a Himnuszt hallgathatta. S ma
sem adta fel a reményt, hogy ez ismét
bekövetkezhet.
– Talán éppen a Göcsej SK NB I-es
csapatában figyelnek fel ismét a játékomra – mondja. S bár Szombathelyen lakik, még valami Zalához húzza. Mint mondja, hobbija a horgászás,
a zalacsányyi tóra jár le, s reményei

mokat s az esetleges sérüléseknél segít. Nincs rájátszás a sérüléseknél, erõsek a játékosok, bírják a fájdalmat,
meglátszik, hogy sportolnak. Hobbija
mindenképpen a labdarúgás. Szerencsés, mert a munkahelyén is elfogadják ezeket a tevékenységeket, aminek
örül. Negyedik éve az utánpótlás-válogatottnál is tevékenykedik, mint masz-

éves, és több mint tíz éve Keszthelyen
az NB II-es nagypályás csapatban futballozott.
– Az idén nagyon sokat fejlõdött a
gárda, sikerült elsajátítaniuk a futsal
jellegzetességeit, elemeit – vélekedik.
– A csapat egy baráti társaságból jött
létre, van jövõje.
– Halmos Mátéról azt tartják,
hogyha neki megy a játék, akkor a
csapatnak is.
– Megtisztelõ ez a vélekedés, bár
én még személyesen nem hallottam
senkitõl – ingatja a fejét mosolyogva.
– A futsal csapatsport, s úgy vélem,
hogyha a meghatározó játékosok közül párnak megy a játék, akkor megy
a csapatnak, azaz nem az én személyemhez köthetõ a jó teljesítmény.
Halmos Máté egyébként sok mindenre büszke lehet, ötszörös
futsalválogatott, Norvégia ellen debütált a magyar csapatban, s évekkel késõbb a franciák ellen húzta magára a
címeres mezt. 9 évesen kezdett el focizni. Most is megilletõdve gondol
azokra a pillanatokra, amikor játékos-

szerint rövidesen egy óriási hal akad
majd a horgára.
László Dávid 25 éves, Szombathelyre jár egyetemre, testnevelõ tanárnak s labdarúgóedzõnek tanul. Az
edzõi pálya felé kacsingat inkább.
Jobban szeretne olyan gyerekekkel
foglalkozni, akiknek céljuk is van a
sporttal. A tavalyi évet tartja a legjobb
évének, magánéletben, futsalban s az
iskolában is. Úgy gondolja, az NB Iben még lenne helye. Tavaly 35 góllal
sikerült neki gólkirálynak lennie, amire büszke. Sokat segít a nagypályás
fociban a futsal, mert dinamikus,
gyorsabb gondolkodást igényel.
Tanai Zoltán 51 éves masszõr. A
ZTE-nél kezdett a kosárlabdacsapatnál, bajnoki ezüstéremmel, majd
Szombathelyen a Falcónál 8 évet húzott le. Következett ismét Zalaegerszeg, bajnoki aranyérem a focistáknál,
majd ismételten Szombathely jött, bajnoki aranyéremmel. Bagó Gábor
Szombathelyen focizott, s ott találkozott vele, így került a Göcsej csapatához. Mérkõzések elõtt ellazítja az iz-

szõr. Minden vágya a futsalban, hogy
itt is bajnoki aranyéremmel büszkélkedjenek, büszkélkedjen. Vágya az,
hogy a Vasasnál is masszõrködjön.
Tóth Zoltán a kezdetektõl fogva
ott található a csapatban. Nagypályán
Ausztriában játszik, egyébként a téli
idõszakokban – ki tudja mióta – több
csapatban is megfordulva kispályán
focizik. Innen van a kapcsolata több
csapattársával, így Bagó Gáborral és
Friss Szabolccsal is.
– Sokakkal több mint tízéves barátság fûz össze, néhányukkal már ifikorunktól kezdve együtt futballozom
– mondja. – Remélem, hogy felkerülünk az NB I-be, de hogy miképpen
tudok majd munka mellett ott helytállni, az más kérdés.
Aztán még sok minden szóba került a péntek éjszakai buszozáson, sok
olyan okos gondolat elhangzott, amire
már nem akadt hely ezen az oldalon.
No de sebaj, majd amikor a feljutást ünnepeljük, akkor azok is megszólalhatnak lapunk hasábjain, akiknek most nem sikerült.

15

Sport

EURÓPA-KUPA-GYÕZELEM SOKADSZOR KIHÍVÁSNAK TARTJA A FELADATOT

ZTK FMVAS: VÁRT TELJESÍTMÉNY A BAJNOKSÁGBAN AZ NB I MÉG KORAI LENNE A ZTE RC SZÁMÁRA

 Két elõrehozott fordulóval befejezõdött az õszi idény a tekézõk
Szuperligájában. A ZTK FMVas férficsapata a várakozásnak megfelelõen szerepelt. A nemzetközi porondon megfiatalított együttessel immár sokadszor nyerték meg az Európa-kupát.
– A hazai bajnokságban a Szeged kiemelkedik a mezõnybõl, de
a második helyet mindenképpen
meg akarjuk szerezni a bajnokságban. Fiatal csapatunk csak a
Tisza-partiaktól kapott ki – kezdte
értékelését Fehér László
edzõ. – Biztosan állunk a második helyen, a Répcelakot
megelõzve. Haladunk célunk
felé, a tavaly megszerzett
ezüstérmünket szeretnénk
megvédeni a bajnokságban.
Nem állunk le teljesen a téli
szünetben sem, két meghívásos versenyen veszünk részt.
– Nemzetközi porondon
sikerült a bravúr…
– Az Európa-Kupában túlteljesítettük a tervet, a legjobb négy közé vártam a csapatot. A fiúk nagyszerûen
szerepeltek a döntõben és
kupagyõztesek lettek – immár sokadszor. Az újabb
aranyérmünket nagyon értékesnek tartom, mivel egy megfiatalított, kevés nemzetközi rutinnal
rendelkezõ együttessel értük el.
– Szövetségi kapitányként is
figyeli játékosait?
– Természetesen. Jelenleg
Nemes Attila, Fehér Zoltán,
Járfás Szilárd és Kozma Károly
tagja a keretnek. Németországban lesz 2015-ben a világbajnok-

ság. Bizakodom, hogy a nyolcfõs
magyar csapatban legalább három egerszegi tekézõ lesz. Lesznek válogatott mérkõzések a tavasz során, ahol mindenképpen
szeretném kipróbálni a zalai játé-

kosokat, hogy mire képesek a címeres mezben.
– Az õszi jó szereplés egyértelmûen csapatérdem, vagy kellettek hozzá jó egyéni teljesítmények is?
– Csapatként teljesítettünk nagyon jól, ha valakinek gyengébben ment a játék, a másik kisegítette. Egyértelmûen a csapategy-

ségben van az erõnk. A tavaszi
idényben célunk a második hely
megtartása. A rájátszás idén nem
négy, hanem három csapat részvételével kerül megrendezésre. A
szövetségben úgy vélték, a Szeged, a ZTK FMVas, a Répcelak
kiemelkedik a mezõnybõl. A táblázat megerõsítette, hogy a döntés helyesnek bizonyult. A õszi
idény pozitívuma, hogy a fiatalok

maximálisan éltek a sors által felkínált lehetõséggel. Sokat fejlõdtek, de még van hová elõrelépniük. Bõven kaptak játéklehetõséget, mivel a sérülések sajnos nem
kerülték el a csapatot. Tettre
készségüket bizonyítja, hogy jól
helyettesítették a sérülteket, mivel csak egyszer kaptunk ki az
õsz során.

A FÕVÁROSIAK NYOMÁBAN
ZTE ZÁÉV: ELÕRELÉPÉS CSAPATSZINTEN

 A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata – hasonlóan a férfiakhoz – a második helyrõl várja a tényleges tavaszi idényt. Az
egerszegiek a fõvárosban gyõzték le a rivális Rákoshegy I. együttesét, rövid ideig vezették a tabellát, de utána váratlan vereséget
szenvedtek, s ennek köszönhetõen a második helyrõl várják a
folytatást.
– Az õszi idényt százszázalékosra sikerült lehoznunk – mondta
Baján János, a ZTE ZÁÉV edzõje.
– A válogatottak sorát felvonultató
Rákoshegy I. csapatát saját otthonában gyõztük le. Az elõrehozott
tavaszi fordulók során botlottunk,
de nincs mit tenni, megyünk elõre,
a bajnokságból még nagyon sok
van hátra.
– Miben vár többet a lányoktól?
– A teljesített összfa terén várok
elõrelépést. Több találkozón ezen
a téren maradtunk el, és a vereségünk okát ebben látom. Kétségtelen tény, nem sikerült minden mérkõzésre a tervezett csapattal kiállnunk. Amatõr sportolókról van szó,
iskolai, munkahelyi elfoglaltság
okozott gondot a csapat összeállításánál. Horváth Katalin, a csapat
erõssége például egy tanfolyamon
vett részt, ezért hiányzott többször
is. Imre Viktóriát polgármesternek

választották meg, aminek természetesen örülünk, de ezzel megnõtt
az elfoglaltsága, kevesebbet tud foglalkozni a
tekével.
– A nemzetközi szerepléssel
mennyire
elégedett?
– Nem csalódás a lányok szereplése. A ZTE
ZÁÉV több éven át nem vett részt
nemzetközi kupában, így hiányzik
a rutin, ami az itteni eredményes
nemzetközi szerepléshez elengedhetetlen. Azt vettem észre,
hogy a lányok nagyon bizonyítani
akartak, ami görcsössé tette õket,
többek között ezért nem volt esélyünk az Európa-kupán a négyes
döntõbe kerülésre. A lányok sem
voltak elégedettek önmagukkal.
Szerencsére a rosszabb nemzetközi szereplés nem nyomta rá a
bélyegét a bajnokságra.

– Kikkel volt elégedett, okozott valaki csalódást?
– Csurgai Anita csapatkapitány
vezére volt a ZTE ZÁÉV-nek.
Airizer Emese jó átlagot hozott,
Horváth Katalin, amikor a csapat
rendelkezésére állt, jól teljesített.
Szabó Márta elõbbre lépett. Õk négyen hozták a
csapatpontok döntõ többségét. Az ötödik és hatodik helyen szereplõ játékosoknak kellene többet
hozni, hogy eredményesebbek legyünk. Jó lenne
eltalálnom, hogy éppen
kinek sikerül jól teljesíteni,
de ez nem egyszerû feladat. Ha sikerül e négyes mellé a
többieknek felzárkózni, lehet esélyünk a bajnoki címre is.
– A tavaszi célok?
– Az alapszakasz után egyértelmûen az elsõ négyben kell lennünk, úgy, hogy a rájátszás során
maradjon esélyünk a bajnoki címre. A négy között szerintem a
Rákoshegy I. és mi biztosan ott leszünk. Bizakodom, hogy tavasszal
azért emelkedik a csapat összfateljesítménye, s akkor ott lehetünk
a fõvárosiak nyomában.

HATÁR MENTI SPORTTALÁLKOZÓ EGERSZEGEN
 Határ menti diáksport-találkozót rendeztek Zalaegerszegen
középiskolás válogatottak részvételével. Zalaegerszeg, Varasd
(Horvátország) és Lendva (Szlovénia) csapatai röplabdában és
atlétikában mérték össze tudásukat.
Röplabdában Varasd csapata
mindkét ellenfelét 2:0-ra legyõzve
lett tornagyõztes. Második helyen
az egy gyõzelmet szerzõ Zalaegerszeg végzett, Lendva elleni 2:0-ás
sikerével. A harmadik helyen Lendva zárt gyõzelem nélkül.

Atlétikában több versenyszámban mérték össze tudásukat a
résztvevõk. Az összetett pontversenyt Zalaegerszeg nyerte 73,
második lett a horvát Varasd 56,
harmadik pedig a szlovén Lendva
35 ponttal.

Gyõztesek:
Fiú 60 m: Köcse Richárd (Zeg.)
6,9 mp. Leány 60 m: Vlatka Sekirnik (Varasd) 7,9 mp. Fiú 800 m:
Ott Benjamin (Zeg.) 2:02,3 p.
Leány 800 m: Hír Csenge 2:29,9 p.
Fiú távolugrás: Erik Branisa
(Lendva) 6,04 m. Leány távolugrás: Hári Anna (Zeg.) 5,01 m. Fiú
súlylökés: Aczél Norbert (Zeg.)
14,22 m. Leány súlylökés: Veiland
Violetta (Zeg.) 13,00 m.

 A pár éve újjászervezett ZTE RC férfi röplabdacsapata nagyszerûen szerepel az NB II-ben Domokos Lajos edzõ vezetésével.
Az õsz során négy mérkõzésbõl négyet megnyert a ZTE. A szakvezetõ Markó Gábortól vette át a szakmai irányítást. Terveirõl,
röplabdával való kapcsolatáról faggattuk.
– 1977-ben
Kaposváron
kezdtem
el
röplabdázni,
játszottam
utánpótláscsapatokban, kiöregedve pedig az NB I-es
gárdában
–
emlékezett a kezdetre Domokos
Lajos. – A folytatásban még két csapatban, a ZTE-ben és a Keszthely
együttesében szerepeltem egészen
1998-ig, amikor befejeztem az aktív
játékot.
– Markó Gábor távozása után
miért vállalta el az edzõi munkát,
kihívásnak tartja, hogy visszakerüljön a sportágba?
– Egy ideig nem volt kapcsolatom a minõségi röplabdával. Öregfiúknál és vállalati csapatokban játszottam. Kihívásnak tartom a feladatot. Korosztályos csapatokat
edzettem már, de felnõttegyüttest
még nem. Markó Gáborral jó kapcsolatot ápoltam, edzettem õt.
Megkeresett, és úgy döntöttem,
hogy folytatom az általa megkezdett munkát.
– Nagyszerûen szerepel a ZTE
eddig a bajnokságban. Lehet-e
az élvonalról álmodozni, vagy korai lenne?
– Az újjászervezést követõen
nagy lépésekkel haladunk elõre,
van realitása, hogy megnyerjük a
bajnokságot. Az õsz nagyszerûen
sikerült számunkra. Ahhoz azon-

ban, hogy az NB I-et biztosan vállalni tudjuk, több mindennek meg
kell valósulnia a klubnál. Legalább
10–12 jó képességû játékossal
kellene rendelkeznünk. A szakmai
oldalt tudom vállalni, a játékosok
megszerzése terén is tudnék segí-

teni. Az anyagi oldal a vezetés feladata, nyílván a kettõ összefügg
egymással. Az NB I-et kicsit korainak tartom, ha megnyernénk az
NB II-es bajnokságot, az remek
teljesítmény lenne a részünkrõl.
– Melyik csapat akadályozhatja meg a ZTE bajnoki címét?
– Egyértelmûen a Szeged, hazai
pályán kétszer legyõztük õket. Megítélésem szerint egy mérkõzést
nyernünk kell a Tisza partján, akkor
bajnokok lehetünk.

HÉTVÉGE SPORTESEMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE Paks
53-101 (10-24, 11-22, 20-31, 12-24)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–PEAC Pécs 66-64 (17-26, 15-11, 11-13, 23-14)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg
ZTK FMVas–Gyõr SZOL TC 6:2 (3455-3310)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 6:2 (3367-3301)
Szuperligás, nõi tekemérkõzés, Siófok.
Kormányõr SE–Göcsej SK 0-12 (0-6)
NB II Nyugati-csoport, futsalmérkõzés, Budapest.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Minden kedves partnerünknek és

hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!
INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
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Hirdetés

VOKSH OKTATÁSI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza u. 2.
Tel./fax: 92/511-103

TOP-KER KFT.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig

TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452

Minden kedves partnerünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendõt kívánunk!

Minden kedves partnerünknek és

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánunk!

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS
PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

Jövõ évben is várjuk kategóriás illetve szaktanfolyamainkon!

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PETPALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

2014. DECEMBER 20-TÓL
2015. JANUÁR 5-IG ZÁRVA TARTUNK!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

Kiskutyák karácsonyra ajándékba!
Három hónapos, fekete tacskó keverék szuka
kiskutyák ingyen elvihetõk Zalaegerszegrõl.
Érdeklõdni egész nap: 06-30/683-7958
telefonszámon lehet.

