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CSATLAKOZÁS KUTATÁSI PROGRAMOKHOZ
A ZALAEGERSZEGI MÉRNÖKKÉPZÉS JÖVÕJÉÉRT

 Az önvezetõ autókról elsõként a Google jármûve jut eszünkbe,
ugyanakkor a nagy autógyárak közül már többen mutatták be
„sofõr nélküli” autóikat mûködés közben tesztpályán, de éles forgalomban is.
– AL –
Autonóm jármûvek kutatási
programjához csatlakozhat a zalaegerszegi mérnökképzés a veszprémi Pannon Egyetemmel valamint
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki Karával
való együttmûködésnek köszönhetõen.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

Fotó: – pP –

EU-sportnapot szervezett a közelmúltban a Europe Direct
Információs Központ támogatásával az Életed az Egészséged
Egyesület és a Moveland Mozgásmûhely, a Zrínyi Miklós Gimnázium tornatermében. A vasárnap délelõtti programon több
edzéstípust (BodyRope, Hot Iron, Sandbag, gerinctorna,
Bartendaz, DeepWork, Freestyler) is kipróbálhattak az érdeklõdõk, azok között pedig, akik minden állomásponton próbára
tették magukat, értékes nyereményeket – többek között egy
kerékpárt – sorsoltak ki a szervezõk. Az eseményt dr. Gyimesi
Endre, a város egykori polgármestere nyitotta meg.
(Folytatás a 3. oldalon.)

GÓLYAAVATÓ

 Hagyományos gólyaavatóra került sor a BGF-en. Bár a kezdõ
hallgatóknak szánt négy helyszínes ügyességi feladatoknak a
kampusz adott otthont, egy kis kitérõt tettek a belvárosba is.
A Dísz téren kántálták, kerepelték el rigmusaikat az ifjak, majd
Balaicz Zoltán polgármester röviden köszöntötte a többségében fiú
hallgatókat.
A program este diszkóval zárult,
ahol a verseny eredményhirdetése
is megtörtént. Minden résztvevõ

csapat valamilyen formában elismerésben részesült, majd éppen
csak kipihenni volt idejük a bulit a
fiataloknak, mert a szintén hagyományos jorkyball-bajnokságot is
ezen a héten hirdették meg, kiemelten a gólyák sportolási lehetõségeit javítandó.

polgármestere a sajtótájékoztatón
elmondta, bár a zalaegerszegi mûszaki képzés 2010-ben elkerült a
BME-tõl, a szakmai kapcsolat azonban nem szakadt meg a budapesti
egyetemmel. Továbbra is együttmûködnek a kutatásfejlesztés, az innováció valamint a pályázatok terén,
melynek révén jelentõs TÁMOP-os
forrásokat tudtak lehívni. Mivel Zalaegerszegen a gépipar, az elektronika, a mechatronika és a jármûipar

egyre fontosabb szerepet tölt be,
most egy olyan együttmûködés formálódik, ami mindkét egyetem és a
város számára is hasznos lehet, értékelt a polgármester.
Dr. Varga István, a BME Közlekedésmérnöki Karának dékánja
úgy vélekedett, miután az alapképzés és a mesterképzés a Pannon
Egyetem égisze alatt folytatódik, a
mûszaki egyetem a szakirányú továbbképzések biztosításával fog
kapcsolódni a zalaegerszegi mérnökképzéshez. Ez a régióban erõs
ágazatot, a jármûipar területét fogja
érinteni.
Dr. Szalai István, a Pannon

Egyetem Mérnöki Karának dékánja
felidézte, hogy annak idején õk is a
budapesti mûszaki egyetem segítségével indították el a mérnökképzést. Ezt a mechatronikai képzés
bevezetése követte, mely megteremtette a kutatási tevékenységek
lehetõségét is.
Dr. Háry András, a Technológiai
Centrum vezetõje azt hangsúlyozta,
Zalaegerszeg és a helyi vállalkozások számára egyaránt fontos, hogy
szakmai kapcsolatot építsenek ki a
hazai jármûipar meghatározó tudományos szellemi mûhelyeivel.
Az együttmûködésben a felek
megállapodtak abban, hogy közösen kidolgozzák a Zalaegerszegi
Autonóm Jármûvek Kísérleti Központjának programját, elõkészítenek ipari kutatásfejlesztési programokat, illetve a térségi vállalkozások számára speciális szakmai
programokat és szolgáltatásokat indítanak el.
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Közélet

TANULJON A SZENIOR AKADÉMIÁN!

AZ IDÕSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT KÍNÁLATÁBÓL
 Ismét szenior akadémiára invitálják az 55. életévüket betöltött
városlakókat Zalaegerszegen. A képzés az országos nyugdíjas
szabadegyetemi program keretében valósul meg az önkormányzat, valamint a BGF Gazdálkodási Karának támogatásával.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
sajtótájékoztatón felidézte, hogy a
város 2007-ben nyerte el elõször
az Idõsbarát Önkormányzat címet.
Mint fogalmazott, az ezt követõ
években is nagy hangsúlyt fektettek az idõsekre való odafigyelésre,

2010-ben a közgyûlésben idõsügyi
albizottságot hoztak létre, 2012
májusában megalakították a város
idõsügyi tanácsát, majd az év végén elfogadták a város idõsügyi
koncepcióját. Elõször csak az idõsek világnapján tartottak rendezvényt, amit elõbb egyhetesre, majd
egy hónaposra bõvítettek. A város

MIGRÁNSKÉRDÉSRÕL
NÓGRÁDI GYÖRGGYEL
 Ez év szeptember végén
megalakult a Zalaegerszeg Barátai Egyesület. A civil szervezet célul tûzte ki, hogy városunkban olyan rendezvényeket,
elõadás-sorozatokat, illetve
kerekasztal-beszélgetéseket
szervezzenek, melyek az aktuális társadalmi, gazdasági vagy
éppen politikai témákat felkarolják, és lehetõség szerint széles publikum elõtt megismertessék.
Az egyesület elsõ rendezvényének tárgyköre a közvéleményt is aktívan érdeklõ migránskérdés, ami egyben a világ
aktuális válságövezeteit bemutató elõadás is lenne. Az egyesület
meghívására a téma jeles szakértõje: dr Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ látogat el
Zalaegerszegre.

idõspolitikájának újabb eleme a
nyugdíjas szabadegyetem támogatása, amit tavasszal a megyei
idõsügyi tanács elnöke javaslatára
indítottak el nagy érdeklõdés mellett. A sikeres próbafélév egyértelmûvé tette a folytatást. Ezért ismét
meghirdetik a szenior akadémiát,
melyhez a város költségvetésébõl
biztosít forrást, jelezte a polgármester.
Lambertné Katona Mónika, a
BGF Gazdálkodási Karának megbízott dékánja elmondta, tavasszal
egy elõadással voltak jelen, most
azonban intézményi szinten kívánnak részt venni a képzésben, melyhez pályázati támogatást nyertek.
Az októberi és a novemberi képzési napon a digitális írástudás lesz a
téma, vagyis az internethasználat
és online ügyintézés. A következõ
foglalkozáson a pénzügyi kultúráról
ejtenek szót. A második félévben a
kar a környezettudatosságban vállalt tevékenységeit mutatják be
egy-egy alkalommal.
Boda László, a Zala Megyei
Idõsügyi Tanács elnöke a legfontosabb célok között említette, hogy
az idõs emberek a jelen bonyolult
világában is tudjanak tájékozódni,
eligazodni. Ismerjék meg a technikai eszközöket, az új kifejezése-

MSZP: SOK A RÁSZORULÓ

Nógrádi György

Az elõadás október 12-én este
18.00-kor kerül megrendezésre az
Art Mozi nagytermében – kaptuk a
hírt Bali Zoltántól, a civil szervezet
elnökétõl.

 Az utóbbi idõben azt vették észre, hogy egyre több a szociálisan rászoruló ember, aki segítségért fordul az önkormányzathoz.
A lehetõségekhez mérten próbálnak segíteni, de úgy látják, a kormány viszszalépett az ellátás finanszírozásában. Többek között
errõl is beszélt Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ, az MSZP
közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: nehéz helyzetbe
került az önkormányzat, különösen a gyógyszertámogatás, a
gyermekvédelem terén. A méltányossági, eseti támogatásra szánt
éves összeg több mint 90 százaléka már elfogyott. Megjegyezte: mivel a gyógyszertámogatásra jogosultak köre bõvült, emelték a jöve A zalaegerszegi megyei kórház és a helyi civil betegszervezedelemhatárt 92 ezer forint fölé,
tek között komoly szakmai kapcsolat mûködik már hosszú évek
ugyanakkor az eddigi 10 ezer foóta. Az együttmûködést most írásba is foglalták, a megállapodás rintról 6 ezerre csökkentették a tárészleteirõl sajtótájékoztató keretében szólt dr. Halász Gabriella
mogatás összegét.
fõigazgató.
Major Gábor, az MSZP helyi
szervezetének alelnöke, a szociáA 16 civil szervezet közül 13 véleménye, visszajelzése a kór- lis bizottság tagja sérelmezi ezt,
képviseltette magát a hivatalos ház felé a betegellátás javítása mivel a legszegényebbek gyógyeseményen, ahol aláírásra került érdekében. Segítenek megismeraz együttmûködési megállapo- tetni a kórházat, megértetni a bedás. Elhangzott, a megállapodás tegekkel az intézmény mûködétartalmának megvalósulásáért a sét. Nyilvános programokat szerkórház és a civilek együtt lesznek veznek a jövõben, ahol a betegek
felelõsek. Céljuk az egészségi ál- és orvosok találkozhatnak, és a
lapot megõrzésének, javításának párbeszéd segítheti a betegség
segítése. A fõigazgató hangsú- megértését, a gyógyulás elõsegílyozta: fontos a civil egyesületek tését.

FONTOS A KAPCSOLAT
A KÓRHÁZ ÉS A BETEGSZERVEZETEK KÖZÖTT

márkafüggetlen gépjármûszerviz

ket, melyek segítségével újra közelebb kerülhetnek a fiatalabb generációkhoz. S nem utolsósorban
ismerjék meg magukat, értékeiket,
korlátaikat, hogy tudatosabban,
aktívabban tudják élni nyugdíjaséveiket.
A hallgatók az elsõ félévre az
elsõ elõadási napon, október 8-án
12.30 órától a BGF Gazdálkodási
Karán (Zalaegerszeg, Gasparich u.
18/A) iratkozhatnak be. A képzés
ingyenes, felvételit és egyéb vizsgakötelezettséget nem kell teljesíteni. Az elsõ félévben november
5-én és december 3-án tartanak
még képzést. A részletekrõl érdeklõdjenek a beiratkozás alkalmával.
Október immár hagyományosan
az „idõsek hónapja” Zalaegerszegen, az önkormányzat és a város
idõsügyi tanácsa által szervezett
rendezvénysorozat sokféle programot kínál a szépkorúaknak. Október 7-én fõzõversennyel egybekötött pikniket rendeznek a Gasparich
úti idõsek otthonában, október 8-án
tartják a szenior akadémia elsõ
képzési napját, majd október 16-án
sport- és ügyességi vetélkedõre
várják az érdeklõdõket a Petõfi-iskolában. Október 20-án köszöntik a
díszokleveles kitüntetésben részesülõ pedagógusokat a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Október 21-én kulturális vetélkedõre invitálják az idõseket a
Keresztury VMK-ba. Az „idõsek hónapja” október 29-én a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
zárul, a rendezvényen mások mellett Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes számít a közönség figyelmére.

szerkiadása esetenként meghaladja a 10 ezer forintot. Arra kéri a
város polgármesterét, hogy vizsgálja felül ezt a döntést, és ha
szükséges, csoportosítsanak át,
nézzék meg a költségvetést, honnan lehetne elvenni és a szociális
ágazatna adni. Kiss Ferenc utalt
arra is, hogy a szociális ágazatban
dolgozók bérezésére is jobban
oda kellene figyelni.
Szó volt még a sajtótájékoztatón arról, hogy a szocialisták szeretnék, ha a közbeszerzéseknél
több helyi cég lenne nyertes, és kíváncsian várják a közvilágítási elszámolást is.

KÖZGYÛLÉS UTÁN
FIDESZ: MEGEMELT TÁMOGATÁS

 Sajtótájékoztatón értékelte a Fidesz-KDNP frakció a legutóbbi
közgyûlés legfontosabb döntéseit.
Dr. Tóth László frakcióvezetõ
elmondta: idén karácsonykor 5
ezer 700 forint egyszeri nevelési
juttatást nyújt az önkormányzat
ezer rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermeknek, külön kérelem
nélkül, mintegy 6 millió forint
összegben. 2016-tól pedig az iskolakezdései támogatáshoz járul
hozzá az önkormányzat gyermekenként, a nyugdíjminimum 30
százalékával azonos összegben,
ami jelenleg 8 ezer 550 forint.
A frakcióvezetõ elmondta még:
a 2000-ben indult Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjrendszerhez ebben
az évben is csatlakozott a város.
Az ösztöndíj mintegy száz jogosultat érint. A legmagasabb összeget
7 ezer 125 forintról 10 ezer forintra
emelik fel.
Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke a
városi költségvetés harmadik negyedévi módosításáról szólt. Mint
fogalmazott, nõtt a bevétel, a bevételek és kiadások egyensúlyban
vannak. A büdzsé fõösszege 523
millió forinttal nõtt, így közel 19 milliárd forint. Beépítettek több nyertes
pályázatot, a Landorhegyi-óvoda, a
Kölcsey- és Ady-iskola felújítását.

EZE: ÖSZTÖNDÍJÉRT CSERÉBE
 A kapkodó kormányzás, a változó szabályozások hatására kell
az önkormányzatoknak módosítani rendeleteiket – fogalmazott
dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselõ, az EZE elnöke. Utalt a
helyi hulladékgazdálkodási rendeletmódosításra és szólt a települési támogatásokról is.
Mint fogalmazott, tervezhetetlenné válik a munka, ha a helyi
szabályokat állandóan módosítják.
Szólt az elsõ féléves gazdálkodásról, megemlítve, hogy ott van lemaradás, ahol a pályázati pénzek
nem realizálódnak, késve érkeznek, jelentõs csúszások vannak,
és ez is a kormány hibája, tette
hozzá.
A szakképzési ösztöndíj felemelésérõl szólva kifejtette: nincs
visszajelzés, hogy a támogatott
fiatalok hová kerülnek dolgozni,
miután befejezték a tanulást. Dr.
Kocsis Gyula szerint, „ha adunk
támogatást, ezért arányosan elvárható lenne, hogy a fiatalok
helyben dolgozzanak”. Több
szakképzett munkaerõre van
szükség, így a városba települõ
cégeknek nem kellene munkaerõt
keresniük.
A képviselõ interpellációt nyúj-

tott be azért, hogy az új köztemetõ
hétvégeken megközelíthetõbb legyen, több autóbuszjárat közlekedjen, jobb legyen a megközelíthetõség. Felvetette még, szeretnék, ha Donászy Ferenc (1864ben született Zalaegerszegen) ifjúsági íróról utcát neveznének el.

KÖZPONTI

FÛTÉSES,

TÍZEMELETES TÁRSASHÁZ

HÁZFELÜGYELÕ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

–

SZOLGÁLATI LAKÁSSAL

–

ÁLLÁST HIRDET.
A munkakör betöltéséhez
kazánfûtõi vizsga szükséges.
Jelentkezni írásban 2015.
október 13-ig. Edita Kft.
Zalaegerszeg, Platán sor 5/a.
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Kitekintõ

EGYÜTTMÛKÖDÉS A CIVILEKÉRT A TÜTÜ ÖNKIFEJEZÉS IS

UTAZÓ VENDÉGLÁTÁS ÉS FOOD TRUCK TREND

 Hogyan vált helyi látványossággá, majd országos sikerûvé egy
Hollandiából érkezett oldtimer kisbusz? Mi a különbség a food
truck és a street food között; és egyáltalán honnan jött ez a
gasztro-õrület? Tõke Erik, a mára már branddé vált Tütü gasztrobusz tulajdonosa szerint a siker a kreatív munkában és az állandó tanulásban rejlik.
– pánczélPetra –

 A Zalaegerszegi Törvényszék és a Zala Megyei Civil Információs Centrum között kötött szerzõdés célja, hogy elõsegítsék a
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok információkhoz jutását. Ennek részleteirõl a törvényszék elnöke dr. Sorok Norbert, a
civil szervezet részérõl pedig Czotter Csabáné alelnök beszélt, és
látta el kézjegyével az együttmûködési megállapodást.
Ennek értelmében a Zala Megyei Civil Információs Centrum
ügyfélterében elhelyezésre kerül
egy számítógép, amelyen elkészíthetõek a civil szervezetek
elektronikus bírósági nyilvántartási
beadványai és továbbíthatók is a
bíróság felé. A technikai feltételeken túl a törvényszék folyamatos
kapcsolattartással törekszik arra,
hogy az információs centrum teljes

körû ismereteket kapjon a civil
szférát érintõ ügyekben: jelezni
fogja a civil szervezeteket érintõ
jogszabályi változásokat, figyelmeztet határidõkre.
Ezáltal a civil szervezetek egy
helyen elérhetnek minden õket
érintõ információt. Terveikben
szerepel civil napok szervezése
is a Zalaegerszegi Törvényszéken.

FELÚJÍTOTTÁK A KERESZTET
 Már nem piros a „piros keresztként” elhíresült Becsali és Cserhegyi utcák keresztezõdésénél álló feszület. A közel 200 éves faragvány az idõk során nagyon rossz állapotba került, és lakossági kezdeményezésre a helyi önkormányzat felújíttatta azt.
Az eredeti kereszt, melyet Ne- képviselõnél. Az új kereszt színét
mes Fábiánffy István állíttatott az tekintve tér csak el a régitõl,
akkori családi birtok határában, egyébként teljesen megegyezik
feltehetõen cseresznyefából készült, vagy az utókezelések miatt
vált piros színûvé. Mindenesetre
színe miatt meghatározó volt az
útszéli áldást jelképezõ faragások
között. Az új kereszt avatásán
részt vettek a ma már nyugdíjaskorú dédunokák, Simon Ferencné
és Mészáros Józsefné, akik meséltek a kereszt eredetérõl, miközben örömüket fejezték ki a felújítás
miatt.
Az új feszület közel 400 ezer
forintos költséggel készült. A felújítást Kaj Zoltánné, Kálmán János
és Sas Gyõzõ kezdeményezték, s
jártak el ez ügyben a lakosság nevében ifj. Sándor Dénes György

SPORTNAP
A ZRÍNYIBEN
KERÉKPÁROS CSÕDÜLET
A DÍSZ TÉREN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A sportnap délután a Dísz téren
folytatódott, ahol a Zalaegerszegi
Kerékpáros Sportegyesület és a
Zöld Irány Egyesület is bekapcsolódott a rendezvénybe. A résztvevõket ugyanis egy bringás flashmob, majd túra várta. A villámcsõdület során a biciklis résztvevõk
úgy álltak alakzatba, hogy a Zalaegerszeg szót lehessen összeolvasni. Ezt egy légi felvétellel meg
is örökítették.
A szervezõk nevében Veszprémi Borbála, a Moveland Mozgásmûhely vezetõje elmondta: a
sportnap célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a sport és a
mozgás fontosságára. A flashmobbal pedig azt szerették volna
megmutatni, hogy a sport szeretete bennünk, zalaegerszegiek vérében lüktet!

azzal. Csupán a zalai jellegzetességet képviselõ csengõk belsõ része hibádzik, így a mostani feszület díszeit hiába fújja a szél, nem
ad csilingelõ hangot.

Nem véletlen, hogy a Tütü májusban közönségdíjat nyert a fõvárosi Food Truck Show-n, és azóta
is folyamatosan járják az ország
hasonló fesztiváljait.
– Szóval, hol válik el egymástól a food truck és a street food?
– Az elõbbi feltételez egy mozgó jármûvet, ami helyváltoztatásra képes. A vevõket ebbõl a járgányból szolgálják ki, vagy ha
ételt is árusít a hely, akkor az ebben készül. A street food ezzel
szemben utcai ételárusítást jelent, ami épületbõl, bodegából,
szabad ég alól is történhet. A lényeg, hogy olyan menüt kínáljanak, ami gyorsan elkészül, finom
és akár sétálás közben, kézbõl is
fogyasztható. Mindez általában a
food truck kínálatára is jellemzõ,
és napjainkban már mind a kettõ
képes akár gourmet színvonalat
is megütni.
– Akkor egy hagyományos
lakókocsis strandbüfé is kimeríti a food truck kategóriát, vagy
azért kell valami plusz is?
– Az utánfutó eredetileg nem
tartozott a kategóriába, de ma már
ez is változik, szóval, ha szigorúan
csak a szó jelentését nézzük, akkor a klasszikus lakókocsis büfék
is beleférnek. Viszont a food truck
azért feltételez egyfajta dizájnt is.
Ezeken az országos találkozókon

egy fix vendéglátóhelyet mûködtetni?
– Azért a food trucknak van egy
olyan fílingje, ami semmihez sem
hasonlítható. Vendéglátóipari fõiskolát végeztem, dolgoztam zalaegerszegi éttermekben, majd timindenki „csinos”, minden jármû- zenhárom évig ablakvasalatokat
nek van egyénisége.
gyártottam. Persze közben to– A Tütüt azért találtad ki, mert vábbra is érdeklõdtem a szakmám
megérezted, hogy a vendéglátásban és a gasztronómiában elindul egy
ilyen trend, vagy teljesen
véletlenül ugrottál bele?
– Nem sejtettem. Inkább úgy szoktam mondani, hogy jókor, jó hullámot
lovagoltunk meg. Mint sok
minden, a food truck és a
street food is Amerikából
jött, ahol már nagyon régi
hagyománya van, innen
jött aztán át az európai
nagyvárosokba, persze alkalmazkodva az itteni szokásokhoz, ízvilághoz. Magyarországon néhány éve
indult el a divathullám. Ma
már ötven olyan jármûves
Tõke Erik
vendéglátóhely van az országban, akik folyamatosan részt iránt. Imádok fõzni, és mindig
vesznek a nagyobb fesztiválokon. megvettem a vendéglátással,
Most hoztunk létre amúgy egy gasztronómiával foglalkozó szakszakmai egyesületet, és egy petí- lapokat, sõt rendszeresen tájékociót is benyújtottunk egyúttal a zódtam az aktuális trendekrõl angazdasági minisztériumhoz. Nincs gol nyelvû honlapokon is. Aztán elugyanis a food truckok mûködésé- jött az idõ, amikor azt éreztem,
re vonatkozó jogszabály, és egye- hogy újra ezzel szeretnék foglallõre az is problémás, hogy miképp kozni. Viszont szkeptikus is voltam
lehet ezekbõl a járgányokból a egy kicsit, hiszen Zalaegerszeg kis
NÉBIH elõírásait betartva, közte- város. Ugyan van egy lelkes réteg,
rületeken árusítani. Ezeken sze- akik rendszeresen járnak vendégretnénk változtatni.
látóhelyekre, de azért a kereslet
– Nem egyszerûbb akkor már alapvetõen kicsi. Így jött az ötlet,

A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS
KÉSZ-FÓRUM A MENEKÜLTHELYZETRÕL

 A politikus politizál, az elemzõ elemez, az embereknél pedig jogos
igényként merül fel, hogy szeretnének eligazodni a mai információáradatban – fogalmazott Lanczendorfer Erzsébet, a gyõri KÉSZ tiszteletbeli elnöke, és további aktuális kérdéseket fogalmazott meg.
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének pénteki fórumát
sajtótájékoztató elõzte meg, ahol
Mráz Ágoston politológus, a Nézõpont Intézet igazgatója elmondta:
menekültügyben a magyar minta
európai politikai tényezõvé vált.
Akik eddig hevesen tiltakoztak Orbán Viktor felfogása ellen, most
megváltoztatták
véleményüket.
Mint fogalmazott, olyan keresztény
kultúrájú közösség, mint Európa,
nem engedheti meg, hogy százezres nagyságban jöjjenek az illegális

bevándorlók. Az Európai Unió számára az lenne a legfontosabb, ha
békések lennének azok a régiók,
ahonnan elindultak a migránsok. A
politológus beszámolt a legújabb
közvélemény-kutatásukról is, eszerint komoly társadalmi támogatottsága van a Fidesznek.
A házigazdák nevében Vigh
László országgyûlési képviselõ köszöntötte a vendégeket és szólt a
Zala megyét érintõ migrációs helyzetrõl. Hangsúlyozta, a lakosságot a
migráció negatív hatása nem érinti.
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hogy legyen egy mozgó hely, amit
az ország más pontjaira is lehet
utaztatni. Hollandiából rendeltük
meg a feleségemmel, Wéber Anitával ezt az oldtimer kisbuszt, amit
egy lakatos, Jobbágyi Tamás alakított át nagyon szakszerû módon.
– 2013-ban debütált a Tütü
Zalaegerszegen, advent idején.
A közönség egybõl megszerette,
annál is inkább, mert újdonság
volt. Nem volt azért rizikó is ebben a vállalkozásban? Volt már
rá példa, hogy valami tetszett az
egyik évben, de nem tetszett a
másikban, ráadásul az ünnepek
után le is vonultatok a térrõl.
– Nem állhatsz neki úgy valaminek, hogy az bukta lesz! Kell az
önbizalom. A Tütü egy önkifejezési forma is. Nekünk kellett kitalálni,
hogy milyen legyen, mit áruljunk,
hogy egyáltalán mire vevõk az emberek. Mondhatjuk, persze, hogy
könnyû újat hozni, fõleg egy kisvárosba. A közönséget megtartani viszont sokkal nehezebb. Ehhez
kreatívnak kell lenni és folyamatosan tanulni, újítani kell. Például azt
nem szerettem volna, hogy csak
italt árusítsunk, ezért bevezettük a
corn dogot (virsli kukoricadarás
bundába csomagolva), aztán jött a
másik ötlet, a barbeque. Ehhez
egy speciális konyhatechnológiai
eljárás kell, sõt azt is mondhatnám, hogy a jó BBQ elkészítése
felér egy mûvészi alkotással. Rengeteg tanulással, kísérletezéssel
járt, ráadásul magyar szakirodalma se nagyon van, így nagyon sok
külföldi internetes oldalt kellett átböngészni a sikerhez.
– Mindezek után van még
energiád arra, hogy otthon, a
családnak is fõzz, annál is inkább, mert két kislány apukája
vagy!
– Szerencsére van, mert mint
mondtam, ez az egész nemcsak a
munkám, hanem a hobbim is. A feleségemmel ráadásul jól kiegészítjük egymást, mert õ meg a torták
és sütemények terén nagyon
kreatív...
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ÚJ EVANGÉLIKUS
LELKÉSZ

FIATALOK A JÖVÕRÕL KÖNYVTÁRI NAPOK
MEGÚJULT AZ IFJÚSÁGI KEREKASZTAL VEZETÕSÉGE SÁNDOR GYÖRGY HUMORALISTA IS FELLÉP
 Ezen a héten zajlik országszerte az országos könyvtári napok
elnevezésû rendezvénysorozat, mely október 5–11. között kínál
változatos programokat az olvasók számára.

 Negyven év szolgálat után
augusztus elsején nyugdíjba
vonult Szabó Vilmos, aki 14
évig volt Zalaegerszeg evangélikus lelkésze. Utóda, Zsugyel
Kornél ünnepélyes beiktatására
szeptember 12-én került sor.
A presbitérium jelenlétében
Kõszeghyné Raczkó Zsuzsanna
esperes asszony végezte a beiktatási szertartást, s adta át a megbízó oklevelet, a híveknek pedig új
lelkészüket a nem szokványos istentisztelet keretében. A jelenlévõ
presbiterek is megáldották újonnan beiktatott társukat, aki „Erõsíts
meg, hogy megállhassunk a szolgálatban” imája után megtartotta
elsõ prédikációját, a megosztott
öröm fontosságáról.
Az beiktató szertartáson jelen
volt Balaicz Zoltán polgármester,
közremûködött a Canterina Kamarakórus.

 Szervezeti megújulásra és különbözõ aktuális témákat taglaló
elõadásokra került sor a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal hagyományos botfai piknikjén. A 35 tagú szervezet elnöki posztját
az elkövetkezendõ három évben Farkas Szabina, a ZVMKK munkatársa látja el.
B. K.
Bognár Ákos levezetõelnök nyitotta meg a találkozót, és értékelte
az elmúlt idõszakot. Beszélt az elmúlt egyéves munkáról, illetve a
hatéves múlttal rendelkezõ Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal sikeres koordináló tevékenységérõl,
mely során összefogás, együttgondolkodás alakult ki az ifjúság
ügyeiben érintett helyi szereplõk
között.
A pikniken részt vett Balaicz
Zoltán polgármester, aki komoly
hangnemben beszélt az ifjúság jövõt érintõ szerepérõl és az ezzel
kapcsolatos felelõsségrõl, majd
ezt követõen nyílt szavazással
megújították a szervezet vezetõségét.
A vezetõség összetételérõl
Fentõsné Belléncs Andrea ifjúsági
referens adott tájékoztatást.

– A vezetõségben öt állandó,
bizonyos tisztséghez kötött poszt
van, õket nem kell választani.
Ezek a tisztek a városi diákönkormányzat polgármestere, a hallgatói önkormányzat vezetõje, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának vezetõje, valamint az ifjúsági referens, illetve egy civil kapcsolattartó. Ezenkívül titkos vagy
nyílt szavazással választjuk a többi tagot a három évig fennálló
megbízatásra.
Ez utóbbi székeket Farkas Szabina elnök (ZVMKK), DráveczEgyed Enikõ (Együtt a Jövõért
Egyesület) és Juhász Elõd János
(ZVDÖK) töltik be.
A rendezvény második felében
elõadások hangzottak el a bûnmegelõzésrõl, a duális képzésrõl,
a közösségi szolgálat tapasztalatairól és a média ifjúságot befolyásoló hatásáról.

FELZÁRKÓZÁS, EGYENLÕ BÁNÁSMÓD
BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROJEKT

 2015. november 30-án ér véget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlõségi projektje. Az eddig elért eredményekrõl Balaicz Zoltán polgármestert kérdeztük:
– Mi volt a projekt fõ célkitûzése?
– Alapvetõen arra törekedtünk,
hogy a zalaegerszegi járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok között
egyfajta modell jellegû együttmûködést hozzunk létre. A pályázat
elõkészítésének szakaszában 51
települési önkormányzatot vontunk be, akik jelezték együttmûködési szándékukat. Számukra
rendszeresen szerveztünk Felzárkózási kerekasztalokat és
egyéb rendezvényeket, létrehozva ezzel a felzárkózással kapcsolatos, járási szintû egyeztetések
párbeszédfórumát.

– Miért volt szükség ezekre
az alkalmakra?
– Egy 2012-es rendelet szerint
minden települési önkormányzatnak kell Helyi Esélyegyenlõségi
Programmal rendelkeznie, ezt ötévente fogadja el a közgyûlés és
kétévente szükséges felülvizsgálni. 2013. július 1-jét követõen a
települési önkormányzatok a hazai illetve uniós társfinanszírozású vagy egyéb forrásból finanszírozott pályázatokon csak akkor
vehetnek részt, ha rendelkeznek
Balaicz Zoltán
hatályos Helyi Esélyegyenlõségi
Programmal (HEP). Sõt, az idei lyek megfogalmazódtak ezekben
évtõl kiemelten azokra a fejleszté- a programokban. Rendkívül fonsekre pályázhatnak sikerrel, me- tos tehát, hogy a településvezetõk, jegyzõk tisztában legyenek
az esélyegyenlõségi programok
szerepével, jelentõségével.
Ezeken a rendezvényeken
egyrészt a más régiókból bemutatott jó gyakorlatok és azok
adaptálható
eredményeinek
megismerése volt a cél, másrészt pedig az, hogy hasonló
élethelyzetû települések hasonló
státuszú vezetõi találkozzanak
egymással, így a mindenhol vélhetõen azonos formában felmerülõ kérdésekre csoportos és
egységes megoldási javaslatok,
modellek szülessenek. A Felzárkózási Kerekasztalokon áttekintettük továbbá a résztvevõ önkormányzatok Esélyegyenlõségi
programjait, felülvizsgáltuk azokat illetve próbáltuk összehan-

Zala megyében az egy hét alatt
közel háromszáz, Zalaegerszegen
pedig több mint 25 program várja az
érdeklõdõket. A részletekrõl a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban tartottak sajtótájékoztatót.
Kiss Gábor igazgató elmondta: tizedik alkalommal kerül megrendezésre az Országos Könyvtári Napok
program. A kezdeményezés még a
kilencvenes években indult, ám akkor az volt a cél, hogy ráirányítsák a
figyelmet a könyvtárakra; annál is inkább, mert nem volt még törvény,
ami szabályozta volna a könyvtárak

mûködését. Azóta lett törvény, így
ma már nem a könyvtárakért kell lobbizni, hanem az olvasókért. Az a cél,
hogy a könyvtárak a változatos programok révén közösségi színtérré váljanak – fogalmazott az igazgató.
A legfontosabb eseményeket
Tóth Judit igazgatóhelyettes ismertette. Mint mondta: a Deák Ferenckönyvtár, a József Attila-tagkönyvtár
és a kertvárosi városrészek mûvelõdési központja is várja az érdeklõdõket. A programok egy része a helyismerethez, helytörténethez kapcsolódik, de az egészséges életmód, köz-

biztonság is szóba kerül majd. Az
elõadásokat, mûsorokat úgy állították össze, hogy az óvodásoktól az
idõsebb korosztályokig mindenki
megtalálhassa a számára legkedvesebb programot.
A Deák Ferenc-könyvtár vendége
lesz többek között a Szûcsinger
(Szûcs Krisztián és Szálinger Balázs) formáció, akik október 8-án 17
órakor lépnek fel. Október 10-én 10
órától Nagy Jonathan bûvész mûsorát nézhetik meg az érdeklõdõk, október 11-én pedig a hagyományos
Könyves vasárnap várja az olvasókat: a reggeli gyerekprogramok után
11 órától Sándor György humoralista
szórakoztatja majd a közönséget.
A József Attila-könyvtár is változatos programokkal készül a héten.
A Könyves vasárnapon pedig játszóházzal és bábelõadással kedveskednek a gyerekeknek.
A könyvtári napok alatt folyamatos könyvvásár, kedvezményes beiratkozás és ingyenes internethasználat várja az olvasókat.

JÓTÉKONY VIGASSÁG

Ennek becsületkasszájából befolyt összeget pedig a szomszédos Nyitott Ház Módszertani Intézet alapítványa javára ajánlották
fel.
A napot tornatermi focibaj Az idén a jótékonyság dominált a 2006 óta megrendezett „Kert- nokság nyitotta kora délelõtt, mivárosi Vigasságok” elnevezésû programon a ZVMKK-ban. Az
közben már az udvari fõzõheegész napos esemény egyik fénypontja a fõzõverseny volt, mely- lyek felállításán fáradoztak a
re rekord számmal jelentkeztek a csapatok.
szervezõk. 20 csapat jelezte
részvételét ezen az ízes közösségi megmérettetésen, amely
egyértelmû rekord a rendezvény
történetében. Így a megszokott,
mindig jelenlévõ házbeli csapatok mellett sok új arc is feltûnt.
Így többek között a Zalai Civil
Életért Közhasznú Egyesület
képviselõi, akik hangulatos retrobüfét alakítottak ki.
A kicsiket egyébként számos
játéklehetõség szórakoztatta. A
felnõttek pedig nemcsak a sokféle
ételkínálatot kóstolgathatták, hanem bor- és pálinkamustra is várta
õket.

golni, koordinálni a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket. Ebben segítségünkre
voltak a Türr István Képzõ és Kutató Intézet munkatársai illetve
helyi szakértõi csoportunk tagjai
is. A projekt eredményeként rövidesen elkészül egy olyan „Esélyteremtõ programterv”, mely a járáson belül felmerült problémák
komplex kezelésében nyújt majd
segítséget. Két mélyinterjús
módszerrel történõ kutatást is
végeztünk a projekt során: egyfelõl a munka és család összeegyeztethetõségét vizsgáltuk a
gyes-rõl, gyed-rõl visszatérõ nõk
körében, másfelõl a közfoglalkoztatottak elsõdleges munkaerõpiaci integrálásának lehetõségeire voltunk kíváncsiak.
– Az ön számára mit jelent az
„esélyegyenlõség”, mint fogalom?
– Fontosnak tartom, hogy min-

den színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a
közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és

den állampolgár, a gyermekek, a
nõk, az idõsek, a fogyatékos személyek, a mélyszegénységben
élõk és a roma emberek számára
is megteremtõdjön az esélyegyenlõség a társadalmi élet min-

munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport- és
szórakozási lehetõségek területén is.
Az esélyegyenlõség biztosítása két eltérõ, de egymással szo-

rosan összefüggõ, egymásra
épülõ elvárást fogalmaz meg.
Számomra elsõsorban az egyenlõ bánásmód követelményének
érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés
(diszkrimináció) tilalmát jelenti, másodsorban olyan
esélyegyenlõségi
politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a
hátrányos helyzetû állampolgárok
életkörülményeinek javítását segítik elõ különbözõ
területeken.
Önkormányzatunk a mûködése
során az esélyegyenlõség megvalósítását – az
EU-elvárásoknak
is megfelelõen –
horizontális elvként határozza meg, melynek át
kell hatnia az önkormányzat valamennyi tevékenységét: a kötelezõ és önként vállalt feladatok ellátását és a helyi szintû közpolitikák alakítását egyaránt.
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A TRAGÉDIA IS LEHET SZÓRAKOZTATÓ KÖNYVEK ÉS HÚROS ESZKÖZÖK

BESZÉLGETÉS SZTARENKI PÁLLAL, A SZÍNHÁZ MÛVÉSZETI VEZETÕJÉVEL VÁMOS MIKLÓS ÉS HUSZTI BERNADETT A KANAPÉN
 A közelmúltban a legjobb elõadásnak járó díjat kapta a Vidéki
Színházak Fesztiválján a Hevesi Sándor Színház Közellenség címû elõadása, melyet Sztarenki Pál rendezett. A szakmai zsûri
pont annak az évadnak az egyik elõadását díjazta, melyet többen
kritikával illettek; mondván túl sok könnyed, szórakoztató darabot játszott tavaly a színház.
– pánczélPetra –
Elégtétel-e az elismerés, vagy
sem, és miért fontos, hogy a színház
kérdéseket vessen fel. Többek között errõl beszélgettünk Sztarenki
Pállal, a színház mûvészeti vezetõjével, aki éppen a Kövek címû ifjúsági elõadást rendezi.
– Nem érzem, hogy elégtételrõl
lenne szó, hiszen a tavalyi évadban
is minden elõadásba beleadtunk
apait-anyait. Afféle népszínházi modellt kell képviselnünk; vagyis sokféle mûfajnak meg kell jelennie, jó minõségben. Bár kétségtelen tény,
hogy az elmúlt színházi évadban kicsit talán a könnyedebb mûfaj felé
billent a mérleg.
– A Vidéki Színházak Fesztiválján mégis egy komolyabb elõadással vett részt a társulat. Egyértelmû volt, hogy a Közellenség
megy a megmérettetésre?
– Nem, eleinte az is felmerült,
hogy a Kean, a színésszel indulunk,
melyet szintén fajsúlyos elõadásnak
tartok. Ez a darab ugyanis jó példa
arra, hogy lehet valami egyszerre
nagyon szórakoztató, ám nagyon
komoly is. A közönség is szerette ezt
az elõadást, mely kicsit magunkról is
szól, vagyis a hatalom és a mûvészet viszonyáról. A Közellenség viszont egy általánosabb témát feszeget: a hatalom és a civil ember kapcsolatát, melybõl történelmi korszakoktól függetlenül mindig kialakulhat
valamilyen konfliktus. Így végül
emellett döntöttünk. A közös nevezõ
Farkas Ignác, mindkét elõadásunk
kiváló fõszereplõje volt. Büszkék vagyunk rá, hogy a legjobb elõadásnak
járó díját kapta a társulat, de beképzeltek nem lettünk tõle. Kaptunk újból egy országos szakmai visszaigazolást arról, hogy az a mûvészi irány,
amit a Besenczi–Sztarenki páros jellemez, továbbra is érvényes.
– Az idei évad mûsortervében
mintha már érzõdne is ez az irány,
pedig az összeállításánál még
nem tudhatták, hogy megnyerik a
találkozót.
– Más egy kicsit a struktúra ebben az évadban. A cél azonban mindig a szórakoztatás, még ha komolyabbnak tûnik is a hangvétel. Egy
tragédia is lehet szórakoztató. Nem

Sztarenki Pál

szabad a nézõt lenézni azzal, hogy
nem késztetjük gondolkodásra, csak
„csiklandozzuk”, hogy nevessen.
– Ezzel kapcsolatban 2014-ben
volt is egy színházi vitanap, melyet Madák Zsuzsanna dramaturg
szervezett. Milyen következtetéseket vontak le az ott elhangzottakból?
– Azt, hogy nem baj, ha különbözõek vagyunk, ha különféleképpen
értékelünk dolgokat, de beszéljünk
róla! A színház legyen egy fórum. Ütköztessünk véleményeket, értékeljünk, elemezzünk, és legfõképp merjünk kíváncsiak lenni! A színháznak
nem feladata, hogy válaszokat adjon, viszont kérdéseket fel kell vetnie!
– Ebbe belefér néha egy kis
megbotránkoztatás vagy káromkodás is? Hiszen sokak szerint
ilyesminek nincs helye a színpadon.
– Önmagában a csúnya beszéd
nem botrány, csak látlelet. A látlelet a
botrány, mellyel a színház csak
szembesít. Nem mi beszélünk csúnyán, hanem a világ. Ami a színpadon zajlik, az tulajdonképpen a leképezése annak a kommunikációs
színtérnek, amiben élnünk kell sajnos.
– Ilyen problémás közegbõl
jönnek a Kövek címû darab szereplõi is. Nem lesz kicsit erõs az
indítás ezzel a darabbal?
– Ugyan már! A nézõk nevében
kikérem magamnak! A nézõk intelligensek, nem szabad õket lenézni,
pláne becsapni! A Kövek többek kö-

Lehetetlen?!, Rögtön! – Vámos
Miklós neve bizonyára sokaknak
errõl két egykori televíziós mûsorról
ismert. A kortárs irodalom kedvelõi
persze könyveit is hosszan tudnák
sorolni. A Kanapén Turczi István

ezek közül húzott ki kilencet egy
táskából, a beszélgetés így a kötetekhez kapcsolódó történetek mentén folyt. A legutóbbi könyve, a
Beatles és én a szerzõ ifjúkorába
kalauzolja el az olvasót, hiszen Vámos húszéves koráig maga is zenész szeretett volna lenni, aztán
több évtizednyi szünet után pár éve
ismét vett egy gitárt. A másik „húros
eszköz”, amit sokáig használt, a teniszütõ volt.
Azt mesélte: 31 éves korában
állt neki teniszezni, és néhány év
alatt másodosztályú szintre jutott.
„Szocializmus volt, léha élet, min-

egy kis cikkben beszámolt arról,
hogy zûrzavar van keleten. (Ez a
„kelet” akkor épp Közép-KeletEurópát jelentette az amerikaiaknak.) Késõbb már egy kétoldalas
cikk foglalkozott a keleti politikai
változásokkal, és ekkor úgy érezte,
hogy ideje haza jönni. Ezután a
The Nation amerikai hetilap keleti
tudósítója lett. Népszerû televíziós
mûsorai a kilencvenes évek közepén indultak.
Vámos Miklósnak több mint harmincöt kötete jelent meg, nemcsak
regényeket és novellákat, hanem
forgatókönyveket is írt.

keként sokat tett annak érdekében, hogy 2004-ben útjára indulhasson, majd évrõl évre megrendezhesse a Zalaegerszegi Televízió a Göcsej Filmszemlét. Úgy
gondoltuk, méltó emléket állítunk
a zalaegerszegi születésû politiLEGJOBB ALKOTÁS KÉSZÍTÕI KAPJÁK
kusnak, ezért határoztunk a
Annamária-filmdíj megalaA SZALAY ANNAMÁRIA EMLÉKPLAKETTET Szalay
pításáról. Az emlékplakett elkészí A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács két
tésére Németh János Kossuth- és
éve elhunyt elnökének emléke elõtt tiszteleg az idei évtõl a GöMunkácsy-díjas keramikusmûcsej Filmszemle. A Zalaegerszegi Televízió immár tizenegy éves
vészt kértük fel. A díjjal járó pénzrendezvényén átadják a Szalay Annamária-emlékplakettet a zsûri jutalmat a Médiatanács ajánlotta
által legjobbnak ítélt film készítõinek.
fel.
A Zalaegerszegi Televízió felhí– Akárcsak az elmúlt években, riában díjazzuk a legjobb alkotá- vására beérkezett közel félszáz alidén is három kategóriában – kis- sokat – mondja Frauenhoffer Már- kotásról háromtagú zsûri mond véjátékfilm, dokumentumfilm, film- ta, a Zalaegerszegi Televízió Kft.
etüd – hirdettük meg a Göcsej ügyvezetõje. – Szalay Annamária,
Filmszemlét. Mindhárom kategó- az NMHH és a Médiatanács elnö-

leményt. Koltay Gábor Balázs Béla-díjas és András Ferenc Kossuth-díjas rendezõ, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja mellett
Szaknyéri András, a hévízi
Fontana mozi vezetõje értékeli a
filmeket.
A X+1. Göcsej Filmszemlének
az Ady mozi ad helyet október
10-én szombaton. A program délelõtt 10 órakor a díjnyertes alkotások vetítésével indul. A díjkiosztót 17 órakor tartják, melyen a
Médiatanács, a Magyar Mûvészeti Akadémia és Zalaegerszeg
önkormányzatának képviselõi
mellett Szalay Annamária családja is részt vesz.

– pet –
Az Erdélybõl Zalába települt alkotó életútját és életmûvét bemutató albumban közel kétszáz reprodukció kapott helyett. A könyvet a
Göcseji Múzeumban mutatták be
ünnepélyes keretek között. Balaicz
Zoltán polgármester a mûvészt köszöntve elmondta: bár nem Zalaegerszegen született, mégis zalaivá vált. Itt teljesedett ki ugyanis a
rá jellemzõ mûvészeti stílus (bár
erdélyiségét sem tudná letagadni);

A Zalai Kanapé õszi szezonjának elsõ vendégei Huszti Bernadett
operaénekes és Vámos Miklós író
voltak, akikkel a hagyományokhoz
híven az est házigazdái, Turczi István és Karáth Anita beszélgettek.
Huszti Bernadett – aki a Zeneakadémia opera tanszakán szerzett
diplomát – jön-megy a világban,
többnyire Párizsban és Valenciában
tartózkodik. Magát drámai szoprán
énekesnek tartja; legszívesebben a
romantikus operaszerzõk mûveit
szereti énekelni. A Kanapén Vissi
Barnabás zongoramûvésszel lépett
fel, aki Zalaegerszegen járt gimnáziumba és zeneiskolába, jelenleg
pedig a Zeneakadémia növendéke.
Mint azt az operaénekes mesélte:
azért tartja Barnabást a legjobb kísérõnek, mert nemcsak jól zongorázik, hanem nagyon érzékeny is, és
jól lehet vele együtt dolgozni. Mindkettõjük szerint az az egyik legfontosabb, hogy érezzék, mit akart a
zeneszerzõ, illetve hogy elõadás
közben mit érez a másik; vagyis
egymásra kell hangolódni. Mindehhez Huszti Bernadettnek – ahogy
tréfásan megfogalmazta – nap mint
nap be kell állnia. Ez annyit jelent,
hogy délelõttönként még aggódik,
hogy van-e aznap hangja, majd
megebédel, felöltözik, behangol, és
onnantól kezdve „be van állva”; vagyis készen áll a munkára.

A

-

KÖTETBEN BUDAHÁZI TIBOR MÛVÉSZETE
az itt élõk pedig nemcsak befogadták, hanem barátjuknak is tekintik a
képzõmûvész-tanárt.
Budaházi Tibor munkáiról, illetve magáról az albumról Novotny
Tihamér mûvészeti író, a könyv

– pet –

X+1. GÖCSEJ FILMSZEMLE

AZ ÍRÁSTÖREDÉK A KIINDULÁSI PONT
 Ami sok évig csak vágyálom
volt, most végre megvalósult –
mondta dr. Kostyál László mûvészettörténész abból az alkalomból, hogy hosszú elõkészületek után megjelent a Budaházi
Tibor festõmûvészrõl készült
monográfia.

 Az egyik szereplõ Zalaegerszegen született, ha épp itthon van,
szívesen felássa andráshiadi házuk kertjét. Amúgy Európa-szerte ismert és elismert operaénekes. A másik Budapesten látta meg a napvilágot, öt éven át a Gerilla együttes tagja volt, s bár most is gitárral
jött, inkább könyveirõl és egykori televíziós mûsorairól ismert.

denki ráért. Mindig akadt valaki,
akivel lehetett egyet játszani. A
rendszerváltozás után aztán hirtelen már senki sem ért rá, így ma
már kevesebbet teniszezem.” –
mondta. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy az író 1988–1990-ig
az USA-ban élt. Miért jött haza?
Egyrészt mert magyar író akart
lenni Magyarországon. Másrészt
pedig mert mindig olvasta a The
New York Times-t, ami egyszer

zött a felelõsségrõl, a tettek következményeirõl szól, illetve arról, hogy
ha elengedjük a gyerekek kezét, akkor mi, felnõttek leszünk bûnösök. A
darabban szereplõ két kamasz –
vagy inkább „próbafelnõtt” – csak azt
teszi, amit a környezetében lát.
Csakhogy a gyerekek játékból csinálnak butaságot, mert nincs még
felelõsségérzetük. Ezekrõl a fiatalkori problémákról igenis beszélni kell.
Ezért nagyon aktuális a darab, és
nemcsak diákoknak ajánlom.
– Lesz idén még egy elõadás a
nagyszínpadon, ami a kamaszokra irányítja a figyelmet. Ráadásul
a Hullámot már most érte néhány
bírálat, pedig még el sem indult az
évad.
– Ez nettó butaság. Egyáltalán
nem kell félni. Sõt! Büszkék vagyunk
Besenczi Árpád igazgatóval arra,
hogy a zalaegerszegi közönség mindig is bizonyította érettségét és igényességét elõadásaink kapcsán.
Azok a kétkedõk pedig, akik – pláne
a mû ismerete nélkül! – elõre prüszkölnek, talán adják meg maguknak
az esélyt azzal, hogy megnézik az
elõadást… ez így korrekt. Arról szól
ugyanis a történet – ami ráadásul
megtörtént eseményt dolgoz fel –,
hogy ha nem figyelünk, könnyûszerrel manipuláció áldozatai lehetnek a
fiatalok, és hogy mennyire törékeny,
képlékeny dolog is a demokrácia.
Mindannyiunknak vigyáznunk kell
rá. Egy egészséges felnõtt társadalomban pedig úgy gondolom, hogy
kell errõl is beszélni. A színház pedig
egy tökéletes közeg mindezen problémák, konfliktusok ábrázolására és
megvitatására.

szerzõje beszélt. Mint mondta:
Budaházi az az alkotó, aki zsigeri
szeretettel fordul a magyar irodalom és történelem felé. Érdeklõdését a kézírásos mûvészet, illetve
kifejezésmód határozza meg. Ko-

pottas iratok, szakadozott levelek,
ódon kódexek jelentik számára a
kiindulási pontot. Szakrális elõdei
a kódexmásoló szerzetesek; célja
nemcsak hogy létrehozzon, vagy
kifejezzen dolgokat, hanem hogy
feltárjon valamit, ami még képlékeny, ami még az „üledékrétegekben” maradt. Festészeti technikája
is ez; a rétegzõdés elérése, melyben fel-feltûnnek a rá jellemzõ kalligrafikus írástöredékek.
Budaházi Tibor mûvészetét a
folyamatos kutatás, keresés jellemzi. Ahogy a kötetbemutatón
mondta, soha nem másoknak akart megfelelni,
mindig csak magának.
Úgy érzi, hogy mivel romániai magyarként kisebbségi környezetben
nõtt fel, rákényszerült arra, hogy meggyõzõdésbõl
cselekedjen, s valószínû,
ez látszik alkotásain is.
A könyvben a festõmûvész 1975–2015 között
készült alkotásai szerepelnek, ezenkívül Novotny Tihamér Budaházi
mûvészetérõl írt tanulmánya is olvasható.
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ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN

 Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pályázatot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából
létrehozott „Zalaegerszeg Város Mûvészeti
Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók,
hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet,
a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három
egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj
adható havonta folyósított támogatásként évente
maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri
egyösszegû támogatásként évente legfeljebb
300.000 Ft összegben.
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott
pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu kultúra rovatából)
kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságához.
A pályázathoz csatolni kell:
a) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását,
munkatámogatás esetén a megvalósítás
részletes költségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét,

c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény szabályai alapján minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk
szakmai értékelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott
tevékenység vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kell benyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében
írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia
annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati
példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerint határidõben nem
tesz eleget. Ebben az esetben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság indokolással ellátott
határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének
visszafizetésérõl.

HÁZIORVOSI RENDELÉS MEGVÁLTOZOTT HELYEN
 Tájékoztatjuk az V. sz. háziorvosi körzet lakóit, hogy a háziorvosi rendelõ felújítása miatt
– ideiglenes jelleggel – a körzet rendelési helye megváltozik.

Az V. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje ezen
idõszakban az alábbiak szerint alakul:

Rendelési idõ:
Hétfõ,:
8.00 órától 11.00 óráig
Dr. Simon Mária háziorvos 2015. október 5-tól Kedd:
12.00 órától 14.00 óráig
elõreláthatólag 2015. november 6-ig a Zalaeger- Sze.–csü.–pé.: 8.00 órától 12.00 óráig.
szeg, Botfy u. 1. szám alatti rendelõben (központi
Háziorvos: dr. Simon Mária
ügyelet épületében) várja betegeit.
Telefonszám: 06-30/603-5403

2015. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
október hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Eötvös József Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Báthory SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja határozott
idejû, 15 éves idõtartamra, 2015. november 1. napjától bérbe adni az alábbi ingatlant:
Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Zalaegerszeg,
volt kollégium konyha éttermi szárnyának
Vizslaparki u. 48., 3343/2 hrsz. földszinti helyiségei

Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Liszt-iskola
Eötvös-iskola
Ady-iskola
Báthory-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium

Induló nettó
bérleti díj/hó Ft

604 m2

253.680 Ft

Pályázati
biztosíték
25.000 Ft

A pályázatokat „Vizslaparki 48” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy az ingatlan burkolatai, fûtési rendszere, villamos hálózata hiányos, az ingatlan bérbe adására jelenlegi állapotában kerül sor. A bérlõ a bérlemény átalakítása,
felújítása elõtt köteles kikérni a bérbeadó hozzájárulását. A hozzájárulást tartalmazó megállapodásban
rögzíteni kell a hozzájárulás feltételeit, a bérlõ által elvégzendõ munkák értéke elismerésének módját,
mértékét. A munkák értékének elismerése elsõsorban a bérleti díjba történõ beszámítással történik.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– pályázó nevét, címét,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását (tervezési program),
– bérlet esetén 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).
Pályázat beadásának határideje: 2015. október 15. 11.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A zárlat elrendelésének oka: A rókák veszettség
elleni immunizációja. A vakcina kiszórása repülõgéprõl történik.
Értesítjük az ebtartókat, hogy a zárlat felol Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõje
Zalaegerszeg közigazgatási területén 2015. ok- dásáig tilos az ebeket szabadon, póráz nélkül
tóber 9. napjától ebzárlatot és legeltetési tilal- sétáltatni, felügyelet nélkül hagyni, lakott terület határától számított 100 méteres távolságon
mat rendel el.
kívül futtatni! Tilos a háziállatok (kérõdzõk) leA zárlat feloldásának ideje: 2015. október 30. geltetése a lakott területen kívüli legelõkön!

EBZÁRLAT

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2015.
évben is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel
hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez,
jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és
maradandóan gazdagították a város gazdasági,
társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport és
egyéb értékeit.

HELYE

Teleki Blanka Kollégium

Bérelhetõ
alapterület

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ
díjakról rendelkezik:
„Zalaegerszegért díj”
„Zalaegerszeg innovációs díja”
„Kultúra mecénása díj”
A „Zalaegerszegért díj” odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében,
a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a
város önkormányzatában vagy közigazgatásában
példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért díj”-ra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai,
a város intézményei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei, melyet részletes indokolással 2015. október 30. napjáig beérkezõleg kell
megküldeni a város polgármesterének (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

A „Zalaegerszeg innovációs díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg innovációs díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó
hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg innovációs díj”-ra javaslatot
tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes
bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
A javaslatot indokolással ellátva 2015. október
30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A „Kultúra mecénása díj” odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra mecénása díj”-at adományozhatja olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása díj”-at elnyerõ személyre,
cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2015.
október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is
adományozhatóak.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/
városunk/városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium

ÚTLEZÁRÁS

Zrínyi-gimnázium

2015. október 6-án (kedd)
17.45–19.00 óra között városi
megemlékezés miatt lezárják a
Kossuth utca Petõfi utca–
Csány tér közötti szakaszát.

PÓTBESZEDÉS: 2015. OKTÓBER 21. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
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!

A fenti idõpontban a helyi
járatok terelõútvonalon közlekednek.
Megértésüket köszönjük!
ZMJV Önkormányzata

A Fiatal Családok Otthonában megüresedett
négy szálláshely. A pályázati felhívás teljes szövege
a www.zalaegerszeg.hu hírportálon olvasható.

Sport

A CSALÁDI HAGYOMÁNYT FOLYTATJA HÁROM KILÓN MÚLOTT
EGY CÉLTUDATOS FIATAL

 Már több éve az utánpótlás nevelése került elõtérbe a Trió
Egerszeg Zalaegerszegi Tájékozódási Clubnál. A jövõ egyik ígérete Fekete Ágoston, aki csapatban már nyert érmet országos
bajnokságon, s Fehér Ferenc edzõ szerint rövidesen egyéniben
is meglesz a medál.

– Beleszülettem a tájékozódási
futásba – emlékezett a kezdetre
Fekete Ágoston. – Édesapám még
Veszprémben ûzte ezt a sportágat. Mondhatnám úgy is, nem
volt más választásom, de magam
döntöttem el, hogy folytatom a
családi hagyományt.
– Mi vonzott a sportágban?
– Az összetettsége, kell fizikai
adottság, aztán képesség, futás
közben tudni kell tájékozódni,
hogy az ellenõrzõ pontokat minél
gyorsabban megtaláljam. A szellem, a fizikum egyszerre fejlõdik.
Fontos a változatosság, mert nem
mindig ugyanazon a pályán futunk. Kint vagyunk a természetben, különbözõ szép tájakon versenyzünk. Aki szereti a természetet, annak számára ideális sportág
a tájfutás. Segítségével bejárhatjuk az országot, sõt a szomszédos
államok legszebb tájait is.
– Eddigi eredményeid közül
melyek kívánkoznak az élre?
– A csapatversenyek, amelyek
során háromfõs csapatok mérik
össze tudásukat. Porgányi Márkkal

és Erdõs Mártonnal alkottunk csapatot, vannak már érmeink, a 14
éves korosztálytól a 18 évesig bezárólag. Erdõs Marci figyelme már
más terület, az informatika felé fordult, Kiss Kornél érkezett a csapatba új emberként. Egyéni eredményeim közül az országos diákolimpián elértek – két ezüst- és egy
bronzérmet szereztem – kívánkoznak az élre. A tájfutáson belül a rövid távú versenyek mennek jobban.
– Hová szeretnél eljutni a
sportágban?
– Minél messzebbre. Szeretnék jó eredményeket elérni csapatban, egyéniben egyaránt. Egy titkos vágyam is van, 18. születésnapomra
készülve
szeretnék
maratont futni. Korábban nem lehet
teljesíteni a távot. Októberben, a
Budapest Maratonon lehet erre lehetõségem. Civilben az informatika
felé vonzódom, ezen a területen
szeretnék dolgozni, és még hosszú
ideig ûzni kedvenc sportágamat.
Egyébként a ZTC-nél nagyszerû
csapat jött össze, öröm a klubban
sportolni.
Tanítványa szavait végighallgatta Fehér Ferenc edzõ is.
– Ágoston ideális alany egy
edzõ számára – hangoztatta Fehér Ferenc. – Az edzéstervet maximálisan végrehajtja, még betegen is edzene, ilyenkor természetesen vissza kell fogni. Biztos vagyok benne, hogy rövidesen az
egyéni bajnokságban is fellép a
dobogóra. Bizonyos szempontból
nincs szerencséje, mivel korosztályában nagyon erõs mezõny gyûlt
össze. Egy edzõ sok ilyen céltudatos fiatalt kívánhat magának, mint
Ágoston, irányítani kell õt, nem pedig noszogatni a munkára.

PAPP PÉTER ELÉGEDETT

 A finnországi Rovaniemiben rendezték meg a masters súlyemelõk világbajnokságát. A versenyen nagyszerûen szerepelt Papp Péter, a ZTE szenior sportolója, aki korcsoportjában, 62 kilóban második lett. Végül hozta a papírformát, ami alapján ezüstérme reális.
– A második helyen álltam a
ranglistán. Tehát elégedett vagyok
az eredményemmel, hiszen egyéni
csúcsot emeltem – tekintett vissza a
vb-re Papp Péter.
– A hazai pályán versenyzõ
finn sportoló lett a világbajnok.
Hány kilóval volt jobb?
– Három kilón múlott az aranyérmem. A finn versenyzõnek nagy
motivációt jelentett a hazai környezet, ráadásul a rendezõ városban is
lakik. Mondhatni, duplán szurkoltak
neki. Maximálisan élt a hazai pálya
elõnyével.

– Hová helyezné eredményei
sorában a megszerzett ezüstérmet?
– Hajdanán a juniorválogatottban elért nemzetközi sikereimmel
vetekszik a mostani ezüstérmem. A
masters korban meg kell becsülnöm a második helyezést.
– Mire ösztönzi a Finnországban elért eredménye?
– Lehet még ebben a korban is
fejlõdni, és a súlyemelés folytatására sarkall a vb-n elért második helyem. A következõ világversenyre –

EZÜSTÉRMES A ZTE ZÁÉV NÕI CSAPATA

 A németországi Straubingban rendezték meg a tekézõk Európa-kupáját. A magyar színeket mindkét nemben zalai csapat, a
ZTE ZÁÉV nõi, illetve a ZTK FMVas férficsapata képviselte. Az
utóbbi védõként érkezett a tornára.
Az elsõ két napon a csapatfa
alapján alakult ki a sorrend. A férfiaknál csak Fehér Zoltán (608) és
Nemes Attila (672) jutott 600 fa fölé. A ZTK az elsõ nap után a nyolcadik helyen állt. A férfiaknak a
második napon sem sikerült javítani, végül 3555 fával a csalódást jelentõ 10. helyen zártak.
A ZTE ZÁÉV nõi csapata jól

rajtolt, az elsõ nap után 1729 fával a továbbjutást jelentõ második
helyen állt. A folytatásban egy helyet rontott, és 3367 fával a harmadik helyen zárt. Az elõdöntõben a cseh Spartak Prerov várt
rájuk. A zalai nõk a torna során itt
nyújtották a legjobb teljesítmény,
3501 fáig jutottak és 5:3-as sikerükkel a döntõbe jutottak. Az

aranyéremért a szlovák Podbrezova ellen léptek pályára. A ZTE
ZÁÉV-nek nem sikerült megismételni, az elõdöntõben nyújtott remek teljesítményét, 7:1-re kikapott. Az eredmény nagy különbséget mutat, de az egyes párharcok során nagy küzdelemre késztették a jobb játékosokkal felálló,
és jobb körülmények között dolgozó szlovákokat. A ZTE ZÁÉV
ezüstérme így is szépen csillog,
az Európa-kupán több, náluk jobb
játékosállománnyal rendelkezõ
csapatot elõztek meg.

KUPAGYÕZTES A ZALASZÁM ZAC
 Zord, szeles idõben vette
kezdetét a Sport XXI. atlétikai
program õszi pályaversenye
Zalaegerszegen. A nyugat-dunántúli régió csaknem minden
egyesülete képviseltette magát
a 9–12 éves atlétapalánták versenyén.
Az U–13 korosztály versenyén
az utolsó számra, a 8x50 m-es
váltóra maradt a döntés, a Zalaszám-ZAC csapata végül megszerezte a gyõzelmet. Az U–11esek versenyében a ZalaszámZAC végig vezetett, és a végsõ
akadályfutásban is csak megközelíteni tudta õket a szombathelyi
és a gyõri csapat. A két gyõztes
csapat kapitánya átvehette a K&B
Maurers Kupákat.

aki a nyáron megnyerte a magyar
szenior ob-t – a közelmúltban
Bécsben állt rajthoz.
A Takács László edzõ által felkészített sportoló a 10 km-es gyaTAKÁCSNÉ BONDOR KRISZTINA
loglásban remek egyéni csúccsal
GYÕZELME BÉCSBEN
– 1 óra 18 mp-es idõeredménnyel
Takácsné Bondor Krisztina, a – megnyerte az osztrák nemzetköZalaszám ZAC szenior atlétája – zi szenior bajnokságot.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
TLI Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK
89-91 (20-22, 19-13, 18-25, 18-19, 10-12)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Székesfehérvár, 1200 nézõ.
PINKK Pécsi 424–ZTE NKK
76-63 (13-17,18-20, 21-17, 24-9)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Komló, 500 nézõ.
ZTE FC–Szolnoki MÁV FC 1-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 2650 nézõ.
MTK II–Tarr Andráshida SC 1-3 (0-2)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Budapest, 100 nézõ.

legyen az Eb vagy vb – ha sikerül
kijutnom, az aranyérem megszerzése lesz a célom. A soron következõ
verseny az Alpok–Adria Kupa keretében megrendezésre kerülõ
masters csapatbajnokság lesz. Az
Alpok–Adrián az olaszok erõs csapattal lépnek dobogóra, de igyekszünk mindent megtenni a sikeres
szereplésért.
– Kik segítették a vb-n való
indulását?
– Nem volt könnyû kijutnom,
saját magam nem tudtam volna finanszírozni a részvételt. Több
szponzor segített, így Zalaegerszeg
önkormányzata, a klubom és a
munkahelyem, a Flextronics. Elég
magasak a nevezési díjak, nem
egyszerû elindulni egy-egy világversenyen. A vb-ken és Eb-ken a dicsõségért versenyzünk. Szeretem a
sportágamat, a dicsõség is fontos
számomra.
– Edzõ a ZTE-nél, sikere milyen hatással lesz a súlyemelõklubra?
– Sajnos, lecsökkent a létszámunk, kevesen vállalják a fiatalok
közül ezt a férfias sportágat.
Bizom benne, hogy talán eredményeim hatására lesz olyan fiatal,
aki bekopogtat hozzánk. Valószínû, hogy nekünk, régi súlyemelõknek is össze kell fogni, az iskolákat látogatni, hogy talpon maradjon a sportágunk Egerszegen. Remélem, hogy a következõ években
felnõnek az elvárásainkhoz a fiatalok, és minden korosztályban lesznek figyelemre méltó eredményeink.
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Hirdetés

HÍVJON MOST!
TELEFON: 06/20 2249278
E-mail: holzbutor@gmail.com • Honlap: holz-butor.hu

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
TELEFON:
06-30/247-0700

KIVÁLÓ GYAKORLATI MUNKÁVAL
ELSÕ HELYEZÉST ÉRT EL A ZALAVÍZ ZRT. CSAPATA A SZERELÕVERSENYEN
 A Zalavíz Zrt. csapata nyerte a 14. országos víziközmû szerelõversenyt. A kétnapos rendezvénynek Szombathely adott otthont,
ahol 2015. szeptember 17-én gyakorlati, szeptember 18-án elméleti feladatokat kellett megoldania a szakembereknek.
A verseny végén összetett
eredményt hirdettek, ahol az induló 20 csapat közül a Zalavíz Zrt.
munkatársai – Mészáros János,
Molnár László, Fitos Tamás és Takács István – vették át a gyõztesnek járó serleget, Böcskey Zsolt
mûszaki igazgató pedig azt a vándorzászlót, amely feljogosítja a

társaságot arra, hogy a 2016-os
szerelõversenyt megrendezze. A
részletekrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be, melyen részt
vettek az elsõ helyezést elért csapat tagjai is.
Az eseményen Nagy András
vezérigazgató gratulált a csapatnak, és mint fogalmazott, mindig

nagy öröm, amikor a Zalavíz munkatársai szakmai sikereket érnek
el. Ez büszkeséggel tölti el a vezetést, hiszen a siker egy hosszú,
tudatos munka következménye.
Mint mondta, már csak 43
víziközmû-szolgáltató mûködik az
országban, és az évente megrendezésre kerülõ szerelõversenyre
húsz csapat nevezett be. A zalaegerszegiek kiemelkedõ munkát
végeztek, maradéktalanul tudták
teljesíteni a feladatot, amely egy
fogorvosi rendelõ vízellátásának
biztosítása volt bekötéscserével,
úgy, hogy soha ne legyen vízhiány. Másnap az elméleti tudásukról adtak számot a versenyzõk, jogszabályi, munkavédelmi,
anyagismereti kérdésekre kellett
választ adni. Itt is jól teljesítettek,
így aztán megszerezték a verseny elsõ helyezését. A vezér-

igazgató hozzátette: az ilyen alkalmak nagyon jók a
kapcsolatok elmélyítésére, ismerkedésre. Fontosnak
tartja az együttmûködést a szolgáltató cégek között is,
ami kihathat a minõségi munkára.
A sajtótájékoztatón részt vett dr.
Kohuth Viktor, a
Vasivíz Zrt. vezérigazgatója, aki szintén gratulált az elért
eredményhez, melyet rendkívül rangos szakmai elismerésnek tart, és
ami jelzés a szolgáltatást igénybe
vevõ felhasználók
részére is. Mint
mondta, a zalaegerszegiek a legmagasabb pontszámot érték el a
versenyen, tudásukat, szorgalmukat dicséret illeti.
A négyfõs csapat vezetõje,
Mészáros János kérdésre válaszolva szólt a felkészülésrõl,
melynek egy részét szabadidejükben végezték. Elmondta: jól

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

összerakott, okosan kitalált feladatokkal szembesültek, és találkoztak néhány „csavarral” is, de
elbizonytalanító kérdéssel nem
szembesültek.
A szerelõverseny házigazdája
Szombathely után Zalaegerszeg
lesz.

