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A helyi érték

– AL –

Szemesné Bognár Ágota el-
mondta: 2014-ben az értékesítés
nettó árbevétele 859 milliárd fo-
rint volt, ami az elõzõ évhez ké-
pest 10,2 százalékkal bõvült, az
országos növekedést meghalad-
va.  Ennek legnagyobb hányada,
28,4 százaléka a feldolgozóipar-
ból származik, ezt követte a ke-

reskedelem 25,5 százalékkal.
Arányaiban a legnagyobb mérté-
kû, 35,6 százalékos bevételnöve-
kedést az építõipari cégek érték
el.

A társas vállalkozások adózás
elõtti eredménye 46,8 milliárd fo-
rint volt tavaly Zalában, ami 34,5
százalékkal kevesebb az elõzõ
évinél.

(Folytatás a 3. oldalon.)

NÕTTEK A BEVÉTELEK
NAV-TÁJÉKOZTATÓ A 2014-ES ADÓÉVRÕL
A társaságiadó-bevallások összesített adatai alapján Zala me-

gyében nõtt a cégek nettó árbevétele 2014-ben. A vállalkozások
száma valamivel csökkent, miközben több lett a nyereséges és
kevesebb a veszteséges vagy nullás bevallást benyújtó társaság
– közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal zalai adóügyi igazgató-
helyettese sajtótájékoztatóján.

A 10. Országos Könyvtári Napok keretében Zalaeger-
szegre látogatott a Szûcsinger-formáció. A Szûcs Krisztián ze-
nész (Heaven Street Seven) és Szálinger Balázs költõ alkotta
duó a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban lépett fel.

Mondhatnák, hogy koncerteztek vagy, hogy irodalmi estet
tartottak megzenésített versekbõl, de egyik megfogalmazás
sem helyes. Ahogy Szálinger megjegyezte: amolyan szépiro-
dalmi kabaré ez, ahol klasszikus és kortárs költészet találkozik
a zenével (zenei átiratokkal) és színházi elemekkel. A formáció
több mint másfél éve mûködik, és a 2011-ben megálmodott Rá-
játszás címû produkció hatására alakult meg. Ennek köszön-
hetõen a kortárs magyar irodalom képviselõi egyre többször
lépnek fel hazai zenészekkel; hol komplett zenekart, hol
duót/triót alkotva. A cél az, hogy élõvé tegyék az irodalmat; hi-
szen a költészet egy létezõ és folyamatosan változó dolog.

A Szûcsinger duó részben a zalai születésû Szálinger Ba-
lázs verseibõl, részben a Heaven Street Seven zenekar dalaiból
táplálkozik, de ezek csak alapok. A másfél órás produkció en-
nél sokkal többrõl szól: Ady, Petõfi, Kosztolányi, sõt még a
Beatles együttes és a ’90-es évek egyik rapsztárja, MC Hammer
is a repertoárba került. Persze mindegyik „újratöltve”, áthang-
szerelve.

A Szûcsinger-estek mostanában ing-versenyek is: a fiúk
ugyanis elhatározták, hogy minden alkalommal szebbnél-
szebb „rondaingekben” lépnek fel. A találkozó végén a közön-
ség szavazhat is: most Szálinger Balázs ingét találta borzalma-
sabbnak a közönség. 

IRODALOM ÁTHANGSZERELVE
SZÛCSINGER A KÖNYVTÁRI NAPOKON

– b. k. –

„Az nem lehet, hogy annyi szív
hiába onta vért” hangzott vissz-
hangszerûen Vörösmarty Szóza-
tából a részlet s a hozzá tett kese-
rû „de lehet”, borzongató hatást té-
ve az összegyûltekre. A Zrínyi-
gimnázium Szépirodalmi Mûhelyé-
nek tagjai adtak elõ irodalmi válo-
gatást, Bajnóczy Zoltán felkészítõ
tanár mûvészi elrendezése alap-
ján. Közben felgyúltak, majd ki-
aludtak a remény és a veszteség
szimbolikájaként a téren felállított
fáklyák, s felidézték az elítéltek
utolsó szavait is.

Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
nemrég kinevezett igazgatója
mondott megemlékezõbeszédet. –
Habsburg vérengzés volt a hazafi-

ak között, egy vérszomjas alak, egy
keskenyarcú rém vezetésével. A
legnagyobb hungaricum, a magyar
önállóság és szabadság azonban
nem lehet alku tárgya. A 13 aradi
elítélt megszökhetett volna, de a
tisztességet választották, mely a
vérpadhoz vezetett. Távol az ott-
hontól, a kedvestõl, a rég nem látott
gyermekektõl. Vértanúként vállalt
erõszakos halálukkal vallották,

hogy az ügy igaz, elhivatottságuk-
kal nemes ügyet szolgáltak. A cellá-
tól a kivégzõhelyig felemelt fejjel
mentek, majd gránitsziklaként áll-
tak a gyilkosaik elé. I. Ferenc Jó-
zsef akaratából október 6-án haj-
nalban golyó által vagy bitón vé-
gezve Aradon. Budapesten pedig
gróf Batthyány Lajos, az elsõ ma-
gyar kormány miniszterelnöke szin-
tén nem gondolt a kényszerszökés-
sel. Papírvágó késsel ejtett magán
olyan sebeket, mely a kötél általi ki-
végzést lehetetlenné tette. Így go-
lyó által szenvedett mártírhalált.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ARAD NEM ENGEDI
A VÉRTANÚKRA EMLÉKEZETT A VÁROS

Az aradi vértanúk, az elbukott 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc megtorolt tábornokai és Batthyány Lajos miniszterel-
nök emléke, példája és sorsa elõtt tisztelgett a város a Csány
László téren tartott ünnepség alkalmával.

KÉP KLUB NYOMOK A VÁROSBAN
(5. oldal)



– B. K. –

Postagalamb-röptetés, lovaglás,
kutyasétáltatás és engedelmességi
feladatok, házikedvenc-bemutató,
plüssállat legek versenye, rajzkiállí-
tás, agyagozás, origami- és ter-
mésállat-készítés és egy házon be-
lüli és városi szinten meghirdetett
játékos vetélkedõ. Még felsorolni is
sok a tartalmas nap programját.
Nem csoda, hogy a gyerekek szá-
mára nagy örömöt jelentett mindez,
mutatva, az állatokkal való együtt-
lét, a gondos gazdiknak kijáró ba-

rátság felülmúlhatatlan érzés. A
rendezvény létrejöttébõl minden
pedagógus kivette a részét, a nap
felelõse pedig Járiné Lévai Mariann
tanárnõ volt, aki világnaptól függet-
lenül is elkötelezettje az élõvilág-
nak, diákjai számos sikert értek el e
témában rendezett országos verse-
nyeken is. 

– Negyven kisállatot hoztak be a
gyerekek az iskolába, melyeknek
külön termet rendeztünk be, itt le-
hetett õket nézegetni. Szintén lát-
ványos volt a plüssállat-bemutató.
Több száz játékot hoztak a gyere-

kek, illetve a szülõk, lévén a legna-
gyobb maci több mint 2 méteres
volt, elkelt a szállításban a segít-
ség. Kétfajta vetélkedõnk volt. Az
alsósoké a Tappancs újság felada-
taihoz kapcsolódott, a felsõsök pe-

dig a Liszt- és a Landorhegyi-iskola
tanulóival mérték össze a tudá-
sukat, de inkább játék volt ez, mint
verseny. A Zalaegerszegi Kutyasuli
és a Bogáncs Állatmenhely hozott
kutyákat, melyeket a gyerekek sé-
táltattak. Népszerû volt egy ságodi
tenyésztõ postagalamb-bemutatója
és a lovaglási lehetõség. A ked-
venc állatokat bemutató rajzpályá-
zatra pedig olyan sok alkotás érke-
zett, hogy alig gyõztük kirakni a fal-
ra. Most elsõ alkalommal rendez-
tünk ilyen napot és egyértelmûen
sikeres volt – mondta a tanárnõ. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A vesztõhelyre legyengülve

ment, az öt fegyveres elé „Rajta
vadászok! Éljen a haza” felkiáltás-
sal – idézte fel a gróf utolsó sza-
vait. – Bármely nemzet óvja, vi-
gyázza a hõseit, mert a fájdalom
nem múlik. 166 év után sem lehet
megnézni a cella, a vesztõhely, a
vérpad néma üzeneteit. Arad nem
engedi. A bezárt kapuk ma is tabu-
kat rejtegetnek a látogatók elõtt.

Ma is katonák õrzik, növények
takarják el az egykori bitófát és a
golyók ütötte lyukakat. Itt a Csány-
szobor elõtt emlékezni kell, bármi-
lyen fájdalmas. Tartásra, hitre van
szükség, nem szabad lealacso-
nyodni.

Az ünnepség koszorúzással

zárult. Elsõként a város, a megye
és a kormányhivatal vezetése,
majd a katonai és hagyományõrzõ
szervek, valamint egyéb intézmé-
nyek és civil szervezõdések képvi-
selõi helyezték el a koszorúkat a
polgárõrség közremûködésével a
szobor talapzatához. 

Az ünnepség aláfestõ zenéjét a
városi fúvószenekar szolgáltatta. 

Herkliné Ebedli Gyöngyi, az in-
tézmény igazgatója elmondta:
évek óta szépül az aula, a felújítás
most fejezõdött be. Megújult a
színpad, a világítás és a tér két ol-
dalán elhelyezkedõ lépcsõsor új
szõnyegburkolatot kapott. Az igaz-
gató köszönetét fejezte ki a CSÍZ
Egyesületnek és a sok-sok szülõ-
nek, akik társadalmi munkában se-
gítették a rendezvény megszerve-
zését. Példaértékûnek tartja a szü-
lõk hozzáállását, az intézmény si-
kereihez komolyan hozzájárulnak.

A rendezvény keretén belül pél-

daértékû volt a véradás, az osztá-
lyok egymással versenyeztek, ki
tud több véradót beszervezni. A
gyõztes a 3 b osztály lett. A kósto-
lóval egybekötött egészségnapon
a zöldségek és gyümölcsök kom-
pozíciójából láthattak terített asz-
talokat a látogatók. A gyerekek de-
korációi komoly fantáziáról árul-
kodtak.

A sportprogramok közül ki-
emelkedõ volt a 2015 méteres fu-
tás, melyen az intézmény vala-
mennyi tanulója és pedagógusa
részt vett.

SIKERES EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP
MEGSZÉPÜLT AZ IZSÁK-ISKOLA AULÁJA
Ismét sikeresen zárult a csácsi Izsák-iskolában megrendezett

egészség- és sportnap. A háromnapos rendezvény keretében
Balaicz Zoltán polgármester részvételével felavatták az intézmény
felújított auláját, melyre mintegy 800 ezer forintot fordítottak.

PONTOSÍTÁS
Lapunk múlt heti számában

a Felújították a keresztet, címû
írásban névelírás történt. Kál-
mán János helyett helyesen,
Kámán Jánosné, aki a kezde-
ményezõk között volt.

ARAD NEM ENGEDI

b. k.

A Kis Utcai Óvoda volt a tájé-
koztató helyszíne, mivel az elmúlt
két évben legnagyobb beruházás,
10,5 millió forint értékben, itt tör-
tént. Ennek keretében megújultak
a gyermek- és dolgozói mosdók,
valamint a melegítõkonyha is kor-
szerûsödött, tájékoztatott Balaicz
Zoltán polgármester. Elmondta
még, hogy a Mikes-óvodában Bali
Zoltán képviselõ felajánlásából
történt egymillió forint értékben fel-
újítás, míg Ságodban kisebb fej-
lesztés valósult meg. 

– 2013 óta nem a város a fenn-
tartója az iskoláknak, viszont a ki-

sebbek intézményeinek igen. To-
vábbra is tervben van a város
négy bölcsõdéjének és 14 óvodá-
jának fejlesztése az állandó odafi-

gyelés mellett. Európai uniós for-
rásból 0,5 milliárdot különített el a
város e célra 2020-ig. A beruházá-
sokban a mûszaki osztály vélemé-
nye lesz mérvadó. 

A bejáráson jelenlévõ Böjte
Sándor képviselõ elmondta, napi
szinten tisztában vannak az óvo-
dás korosztályt érintõ problémák-
kal, pályázatok függvényében
igyekeznek megoldásokat találni
ezekre. Ugyanezt hangsúlyozta
Bali Zoltán képviselõ, aki a Mikes
utcai intézmény felelõseként volt
jelen. Elmondta, többek között a
parkolási lehetõségek javítása is
napirenden van. 

A fenntartó részérõl történt be-
ruházás mellett, az ETALON ZALA
Kft. által a gyermekek részéré lét-
rehozott cégen belüli támogató-
program elsõ helyszíneként a Kis
utcai intézményben cseréltek nyí-
lászárót 800 ezer forintos költség-
gel. A következõ évben (a helyszí-
nen történt sorsolás alapján) a
Belvárosi I. Számú Óvodát segítik
majd, az ottani igények függvé-
nyében, mondta Szûcs Róbert
ügyvezetõ. 

KISORSOLTÁK A KÖVETKEZÕ HELYSZÍNT
ÓVODAI FEJLESZTÉSEKRÕL

A Kis Utcai, a Mikes- és a Ságodi Óvodában történtek az elmúlt
két évben felújítások, ezekrõl számoltak be a sajtó képviselõinek
helyszínbejárás közben a város vezetõi.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ EÖTVÖSBEN
JÁTÉK, VETÉLKEDÕ, RAJZPÁLYÁZAT

Az állatok világnapja alkalmából sok-sok élõ és plüssállat je-
lenlétében tartottak rendkívüli tanítási napot az Eötvös-iskolában.
A számos program között városi szinten megrendezett játékos
vetélkedõ is szerepelt



3Aktuális

– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy a mûszaki felsõ-
oktatást a munkaerõpiaci igények
figyelembevételével hozták létre
a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel
együttmûködve. 2002 szeptem-
berében indult el gépészmérnöki
képzés gyártástechnológia és in-
formatika szakiránnyal, ami
2004-ben mechatronika szak-
iránnyal bõvült. 2010-ben a BME-
tõl a Nyugat-magyarországi
Egyetem vette át a képzést, de a
mûszaki egyetemmel továbbra is
fennmaradt a kapcsolat a kuta-
tás-fejlesztés területén. Az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma a
felsõoktatás stratégiájának újra-
gondolásával új irányvonalat sza-
bott, továbbá a Nyugat-magyar-
országi Egyetem szenátusa is
úgy döntött, hogy a zalaegersze-
gi mûszaki képzés a Pannon

Egyetem keretein belül folytatód-
jon tovább. A polgármester úgy
vélekedett, ahogy a korábbi
egyetemek, így a Pannon Egye-
tem is jó gazdája lesz a zalaeger-
szegi képzésnek. Miután a keszt-
helyi és a nagykanizsai felsõok-
tatás szintén a Pannon Egyetem
égisze alatt mûködik, a megyén
belül konkrét együttmûködések
alakulhatnak ki, amelyek mindhá-
rom képzõhely illetve város szá-
mára hasznosak lehetnek.

Balaicz Zoltán kiemelte, a szín-
vonalas minõségi felsõoktatás
rangot ad a megyeszékhelynek,
éppen ezért érzi fontosnak az ön-
kormányzat, hogy költségvetésé-
bõl évi 112 millió forinttal támogas-
sa a helyi fõiskolai képzéseket.
Ebben a mûködési támogatások
mellett különbözõ ösztöndíjak, pá-
lyázati önrészek szerepelnek,
ahogy vállalati hátteret is biztosíta-
nak a képzésekhez. 

A polgármester jelezte, 2016

decemberéig várhatóan 2500 új
munkahely jön létre Zalaeger-
szegen, melyben nagyon jelen-
tõs a mérnökök iránti kereslet. A
város számára ezért stratégiai
kérdés, hogy a mûszaki képzés
sikeres legyen a Pannon Egye-
temmel. A hallgatói utánpótlás
érdekében kibõvítik a korábban
bevezetett Befektetés a jövõbe
elnevezésû ösztöndíjat, amit ed-
dig csak zalaegerszegi hallgatók
kaptak. Az októberi közgyûlésen
arról fognak dönteni, hogy ezen-
túl minden diák, aki a Pannon
Egyetem mechatronikai képzé-
sén tanul Zalaegerszegen, ha-
vonta 15 ezer forint ösztöndíjban
részesüljön. Ez a különbözõ ta-
nulmányi és szociális ösztöndí-
jakkal kiegészülve olyan motivá-
lóerõ lehet, melynek hatására a
hallgatói létszám jelentõsen
megnövekedhet, tette hozzá a
polgármester.

Dr. Alpár Tibor, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem dékánja kö-
szönetét fejezte ki az önkormány-
zatnak a képzés támogatásáért.
Elmondta, az elmúlt években több
fejlesztést hajtottak végre. Elõször

létrehozták a Zalaegerszegi Me-
chatronikai Képzési és Kutatási
Központot, továbbá vállalati igé-
nyek alapján bevezették a levele-
zõképzést, valamint a duális kép-
zést, melyben elvitathatatlan sze-
rep jutott dr. Németh Árpád igaz-
gatónak. A duális képzésben a he-
lyi vállalatok is részt vettek, de pá-
lyázatokban is együttmûködtek.  

Dr. Kocsis László, a Pannon
Egyetem Georgikon Karának igaz-
gatóhelyettese hangsúlyozta, sze-
nátusuk egyhangúlag támogatta a
zalaegerszegi képzés átvételét,
melynek folytatásához minden tu-
dásukat hozzárendelik. Mint fogal-
mazott, ez azt a minõséget jelenti,
amit a Pannon Egyetem képvisel
hazai és nemzetközi szinten, s ami
egyben garancia arra is, hogy a
képzésben részt vevõk magas
szinten tudják folytatni munkáju-
kat. A vállalati kapcsolatrendsze-
rüket bõvíteni fogják Zalában,
emellett arra kérik a megye lakos-
ságát, fontolják meg, gyermekei-
ket hová küldik továbbtanulni, hi-
szen a város nagyon jó gazdája
tud lenni a mechatronikai képzés-
nek.

MINÕSÉGI FELSÕOKTATÁS ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁSSAL
A PANNON EGYETEM VESZI ÁT A MECHATRONIKAI KÉPZÉST
A zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés 2016. február

1-jétõl a veszprémi székhelyû Pannon Egyetem keretei között foly-
tatódik tovább a zalai megyeszékhelyen – jelentették be az érintett
felek a mechatronikai központban tartott sajtótájékoztatón.

Vadas Zsuzsa

Szóval ez most nem egy igazi
nõi szalon, csak ketten beszélge-
tünk egy hosszúkávé és egy
cappuccino mellett. Szeretnék ap-
ró titkokat is megtudni új szerepé-
rõl, de ez nem megy könnyen, mert
Edit diplomatikus. Egy politikus
mellett, persze ez nem véletlen.

– Munkahelyet változtattál…
– Igen. Eddig a Dózsa-iskolá-

ban tanítottam, német nyelv és iro-
dalom szakon végeztem a szom-
bathelyi fõiskolán, augusztus else-
jétõl pedig az Oktatási Hivatal Za-
laegerszegi Pedagógiai Oktatási
Központjában dolgozom. Új szer-
vezetrõl van szó, én a korai iskola-
elhagyás és lemorzsolódás szak-
területével foglalkozom.

– Milyen érzés volt, amikor
elõször léptél színpadra a városi
hangversenyteremben egy es-
küvõkiállításon.

– Eredetileg Zolinak kellett vol-
na megnyitnia a kiállítást, de a ren-
dezvény elõtt két nappal megkért,
vegyem át tõle ezt a megtisztelõ
feladatot. Bár felment a színpadra,
de átadta nekem a mikrofont, a kö-
zönség nagy meglepetésére. Õ
meg a háttérben, karba tett kézzel
mosolygott… Második alkalommal
az Apáczaiban egy nõnapi rendez-
vény háziasszonya voltam.

– Akkor, semmi izgulás?
– Nincs. Ez abból is adódik,

hogy tanár vagyok, tanítottam fel-
nõtteket is, számomra a megjele-
nés nem párosul izgulással. Bár a
tévés megszólalásoknál, amikor
ott a kamera is, az elején volt ben-
nem egy kis drukk. Sokat segít a
közéleti szerepléseimben, hogy tu-
lajdonképpen egymás között va-
gyunk, olyan a közösség, hogy

nincs ok félelemre, mert tudjuk,
egy bakitól nem dõl össze a világ.
Legfeljebb egy jót nevetünk. 

– Kellett készülni a közéleti
szerepre?

– Egyszerûen így alakult. Mi
már Zolival több mint tíz éve ismer-
jük egymást, de egyikünk sem tud-
ta, hogy a közéletben mit tudunk
együtt nyújtani. Elõször a háttérbõl
segítettem a munkáját, de aztán
egyre gyakrabban fordult elõ olyan
program, amikor elõtérbe kerülhe-
tett a nõ, a feleség.

– Így jött képbe a nõi szalon. 
– Igen. Vendégünk volt gróf

Széchenyi Zsigmondné, és várjuk
dr. gróf Bethlen Istvánt, a Páneuró-
pai Unió elnökét is.

– ...grófok...
– Jó, jó, értem a megjegyzést.

Minden korosztályból és minden
szakterületrõl hívunk vendégeket.
Legutóbb a problémamentes isko-
lakezdésrõl tartottunk egy kerek-
asztal-beszélgetést, ahol egy pszi-
chológus, egy tanító és egy lakbe-
rendezõ volt a vendég. Két hét

múlva pedig Nagy Réka pszicholó-
gus jön el hozzánk.

– Szabad esték, kikapcsoló-
dás? Vagy ne is kérdezzem?

– Hát, nekem szabad estém rit-
kán van, talán akkor, amikor Zoli-
nak olyan programja van, ahová
egyedül megy, például meccsre,
az olyan pasidolog, ilyenkor inkább
házi munkával foglalom le magam.
Igyekszem gyorsan végezni, ha le-
het. Férfiinget viszont sokat vasa-
lok, de igyekszem nem össze-
gyûjteni... Takarítani szeretek,
ilyenkor jönnek a jó gondolatok,
meg tudom tervezni a következõ
napjaimat. Ha lenne több szabad-
idõm, azt nyelvtanulással tölteném,
illetve utaznék. Szeretek kirándul-
ni, idén nyáron a szabadságunk
alatt sokfelé jártunk. Mindketten
nagyon szeretünk olvasni, de erre
sem jut elég idõnk, így csak gyûl-
nek a könyvek. Van egy Zoli-kupac
és egy Edit-kupac, egyszer bizto-
san a végére érünk.

– Megváltoztál az elmúlt év-
ben? Például külsõleg.

– Nem hiszem, hogy megvál-
toztam. Mindig szerettem a szép
ruhákat. Talán a stílusom letisztul-
tabb, jobban figyelek arra, hogy mi-
lyen alkalomra milyen ruhát illik fel-
venni.

– Milyennek szeretnéd látni
magad tíz év múlva? 

– Húú... Szeretném, ha Zoli
még ugyanabban az irodában dol-
gozna, jó lenne, ha nem lenne
ránc a szemem körül és a külön-
bözõ rendezvényekre már egy kis-
fiúval és kislánnyal érkeznénk.
Nem vágyom nagy változásra, nin-
csenek karrierálmaim.  Igazi kis
családot szeretnék. Nagyon fon-
tos, hogy tudják az emberek, nem
szereplési vágy hajt, amikor a fér-
jemmel elmegyek egy-egy rendez-
vényre. Mi úgy gondoljuk, ez az
összetartozás jele, engem érde-
kel, hogyan dolgozik és támoga-
tom a munkájában. Örülök annak,
hogy egyre több fiatal politikus is
hozza a párját egy-egy esemény-
re, ez nagyon jó és oldja a férfiköz-
pontúságot.

KÖZÉLET ÉS NÕI SZEREPVÁLLALÁSOK
BALAICZ ZOLTÁNNÉ: KÍVÁNCSISÁG, ÖSSZETARTOZÁS, ÁLOM

A Zalaegerszegi Nõi Szalon egyik alapítója, a Pro Zalaegerszeg
Kulturális Egyesület elnökségi tagja Balaicz Zoltánné Mándli Edit,
aki nem(csak) azért érdekes, mert a polgármester felesége, ha-
nem azért, mert mellette közéleti szerepet is vállal. Miért? Véletle-
nül alakult így, vagy van benne némi tudatosság? A város történe-
tében a megválasztott polgármesterek már rég családosak voltak,
mikor tisztségüket elfoglalták. Jelen esetben a helyzet az, hogy
közös életük kezdete összefonódott egy választási gyõzelemmel...

Balaicz Zoltánné

– liv –

Gyõrvári Attila megyei fõva-
dász, a vadászkamara titkára kér-
désére, miszerint milyen állatot
látsz a képen, a gyerekek egé-
szen pontosan válaszoltak. Vad-
lúd, szarvas, õz, vaddisznó, ürge,
róka stb. – követték egymást a

vetített képek, melyekhez szintén
kérdésre válaszolva, hozzáfûzték
azt is, melyik mesében találkoz-
tak velük. Kíváncsian hallgatták
többek között azt, hogy az õz
nem a szarvas kicsinye (amit nem
elég idejekorán tisztázni), milyen
külsõ jegyek különböztetik meg
õket egymástól, mi az elnevezése

az õz és szarvas felnõtt illetve fia-
tal egyedeinek. Rácsodálkozhat-
tak arra is, hogy a húsvéti nyuszi
nem azonos az erdõben élõ vad-
nyúllal. 

A foglalkozás interaktív részé-
ben az erdõ növényeivel azok õszi
terméseivel ismerkedhettek meg.
Az asztalra fektetett fenyõ-, tölgyfa-
és cipruságakat igyekeztek felis-
merni, ahogy a makkot, a vadgesz-
tenyét, a tobozt és a diót, melyeket
kezükbe is vehettek. Nagy izgalmat
okozott, vajon mit bújtat a tapogató-
láda. A függönnyel letakart nyílásba
ki félve, ki bátrabban nyúlt be, per-
sze az öröm nem maradt el, mikor
kitalálták, hogy például diót, madár-
tollat rejt a láda. A program legizgal-
masabb részének a két kis vadász-
görény bemutatkozása bizonyult.
Valaki csak távolabbról szemlélõ-
dött, a bátrabbak megsimogatták
õket. A foglalkozáson a vadászati
tevékenységrõl is szó esett, a me-
gyei fõvadász megmutatott egy sö-
rétes puskát. Ezt természetesen
nem foghatták kézbe, a vadászkür-
töt ellenben igen, sõt bele is fújhat-
tak.

AGANCSOK ÉS ÕSZI TERMÉSEK
OVISOK ISMERKEDTEK A VADÁSZATTAL, AZ ERDÕVEL

Az erdõ vadjaival, növényeivel, a vadászat mesterségével is-
merkedtek a Bandi Cica Montessori Óvoda óvodásai a Zala Me-
gyei Vadászkamara székházában tartott foglalkozáson. A prog-
ram vendége volt két kis vadászgörény is, melyet a gyerekek elõ-
szeretettel simogattak.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A visszaesés elsõsorban egy

építõipari cég eredménycsökkené-
se miatt következett be. A társas
vállalkozások 48,8 milliárd forint
pozitív adóalapot mutattak ki a be-
vallásaikban, ami 18,7 százalékos
emelkedés. Adókötelezettségük
5,3 milliárd forint volt, ebbõl 1,1 mil-
liárd forintot írtak le adókedvezmé-
nyek címén.

A legmagasabb adózás elõtti
nyereséget, 2,8 milliárd forintot, egy
kõolaj- és földgázkitermeléssel fog-
lalkozó cég érte el a megyében. Ez
a vállalat fizette be a legtöbb, 300
millió forintra rúgó társasági adót is. 

Az igazgatóhelyettes a magán-
személyek adózási adatairól el-
mondta: 131 ezren adtak be adó-
bevallást tavaly, a korábbinál 1,4
százalékkal többen. Õk összesen
232,2 milliárd forint összevont jö-
vedelemrõl adtak számot, ami 7,2
százalékkal több 2013-hoz képest.
2014-ben a legnagyobb összevont
jövedelem 143,1 millió forint volt. A
megye legnagyobb elkülönülten
adózó jövedelmét egy 61 éves fér-
fi vallotta be, aki közel
1 milliárd 687 millió forintot kapott

osztalék címén. Ezután õ fizette a
legtöbb adót is, 270,2 millió forin-
tot.

2014-ben az egyéni vállalkozói
legmagasabb bevétel összege –
6 milliárd 438 millió forint – közúti
teherszállításból származott. Ezál-
tal a legnagyobb összegû, 43,9 mil-
lió forint vállalkozói személyi jöve-
delemadó-fizetési kötelezettsége
keletkezett a Zala megyei illetékes-
ségû adózónak, aki az árbevételek
régiós TOP-listáján a második he-
lyen áll.

Zala megyében 1+1 százalékos
felajánlást az adófizetési kötele-
zettséggel rendelkezõk 56,5 száza-
léka tett. Két zalaegerszegi civil
szervezet kapta a legtöbb illetve a
harmadik legtöbb támogatást, a
Bogáncs Állatvédõ Egyesület vala-
mint a Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány.  

A zalai vállalkozások az elmúlt
évben 44.778 alkalmazottat foglal-
koztattak, ami 813 fõs növekedés a
korábbihoz képest. Az átlagos havi
összevont jövedelem tavaly 161,3
ezer forint volt, ami közel 10 ezerrel
több 2013-hoz képest. Ez az orszá-
gos rangsor 11. helyére elegendõ. 

NÕTTEK A BEVÉTELEK
NAV-TÁJÉKOZTATÓ A 2014-ES ADÓÉVRÕL
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– B. K. –

A Madách Színházban 1988-
ban volt a darab bemutatója, ahol
Szerednyey Béla anno Olivér sze-
repében állt színpadra. A nagy siker
ellenére késõbb levették az elõ-
adást a mûsorról, majd 25 évvel ké-
sõbb, a kecskeméti Katona József

Színházban élesztették fel újra, im-
már Szerednyey Béla rendezésé-
ben 2013-ban. Ide érkezett a felké-
rés a zalaegerszegi bemutatóról is,
derült ki többek között a beszélge-
tésbõl.

– A Doctor Herz-et nagyon sze-
rették a Madáchban is, Kecskemé-
ten is – mondta Szerednyey Béla. –
Könnyû szerkezetû lesz a díszlet,
mert ennél a darabnál a tér megje-
lenítést nem lehet kikerülni. Kecske-
méten volt egy zseniális színházi la-
katos, vele álmodtuk meg a díszle-
tet, de nem lehet ugyanaz Zala-

egerszegen, nem lehet két egyfor-
mát rendezni.

Az itteni társulatról és munkáról
is szót ejtett.

– A hatodik napon már összpró-
bát tudtunk tartani, nagyon „beáll-
tak” a darabba a színészek. Jó a
társulat, lelkesek. Herz szerepében
a gyönyörû hangú, szemtelenül fia-

tal és szimpatikus Borbély Richárd
lesz látható, aki az X-Factorban ért
el sikereket a hangjával. A szereplõ
választás egyébként az igazgató
tisztje – tette hozzá a rendezõ. 

De nemcsak a helyi érdekeltsé-
gû darabról esett szó, hanem a mû-
vész életútjáról és szakmai sikerei-
rõl is. Mint kiderült, többször közbe-
szólt a véletlen a karrier területén,
akár az elsõ szerep, akár a színház-
választás, akár a tévésorozatok,
akár a rendezés kapcsán. 1981-tõl
jegyzi a színháztörténet, s áttörést a
Macskák címû musical hozott szá-

mára. Mégis legtöbben a tévésoro-
zatokból ismerték meg arcát. Az ed-
dig a pályán töltött 34 év alatt 41
színházi szerep, számos játékfilm,
tévéfilm, jó néhány szinkronszerep
és néhány rendezés tükrözi tevé-
kenységét. Szorgalomnak sosem
volt híján, szinte színötös tanuló
volt, és így is érettségizett angol ta-
gozatos gimnáziumban. A színész-
mesterséget a Nemzeti Színház
stúdiójában szerezte, s kezdetektõl
a Madách Színház tagja – hangzott
el az Iványi Ildikó által vezetett be-
szélgetés során.

Magánéletérõl szûkszavúan nyi-
latkozott, példaképeirõl, kedvenc
hobbijáról ejtett néhány szót. 

– Több példaképen is van, õk
más-más téren példaértékûek szá-
momra. Huszti Péter rendezõként
nagyon jó, diplomatikus színészve-
zetõ. Ez azért fontos, mert hiába
szép a díszlet, zsenális a világítás
vagy a jelmez, ha a színész nem jó,
akkor nincs elõadás. Körmendi Já-
nosnak pedig a bölcsessége és a
barkácstudománya tetszett nekem.
Azt mondta, nincs kis szerep, csak
kis színész van. Ügyes barkácsem-
ber is volt, sokat tanultam tõle – ez
utóbbit aztán jól tudta hasznosítani,
amikor részben vagy egészben sa-
ját hajóját építette.

– A hajózás, a hajóépítés a hob-
bim. Volt, amikor életvitelszerûen a
hajón éltem, amikor éppen nem volt
szerepem Budapesten. Ez egy sza-
bad élet, amit nagyon szeretek.

Amióta kapcsolatban él, több
egyeztetést kíván a kikapcsolódás,
tette még hozzá. A színész-rendezõ
munkásságát a néhány éve róla ki-
adott riportkönyv részletesen is be-
mutatja. 

PREMIER ELÕTT A RENDEZÕVEL
SZEREDNYEY BÉLA A SZÍNHÁZBARÁT KÖRBEN

A Színházbarát Kör legutóbbi vendége Szerednyey Béla Jászai
Mari-díjas, érdemes mûvész volt, aki a Doctor Herz musical ren-
dezõjeként debütál Zalaegerszegen. 

– B. K. –

Kettõs mérce alapján válogat-
tak, a ma már nagyrészt csak
szakirodalomban megtalálható
mintákból. Egyrész legyen tipikus
az adott tájegységen, másrészt
szakmailag is kihívást jelentsen,
tájékoztatott Nagy Béla iparmû-
vész, aki Bereczky Csabával, a
népmûvészet mesterével együtt
vezette a tábort. A közel 20 fafara-
gó idén Baranya, Nógrád, Veszp-
rém, Fejér, Esztergom, Somogy és
Pest megyei sírjeleket, sír-
kereszteket készített. Tavaly szin-
tén dunántúli alkotásokat faragtak,
kezdve a hazaival, a göcseji
kultúremlékekkel. 

Az alkotásokkal kapcsolatban
Nagy Béla felhívta a figyelmet: a
köznyelvi elterjedéssel ellentétben,
ezek nem kopjafák, mert az csak

katonáknak járt. A protestánsok
alkalmazták a sírjelet, a katoliku-
sok pedig a sírkeresztet. Mára
szinte alig fellelhetõk, van, ahol a
szakirodalom is nagyon hiányos,
például Veszprém megye eseté-
ben. 

Az egyhetes táborban folyó
munka termését hivatalosan átad-
ták a Kézmûvesek Háza vezetõjé-
nek megõrzésre, míg a tervezett
bemutatópark létre nem jön. 

– A bemutatóhely, a magyar
kultúra újabb területének gazdag-
ságát mutatja majd meg, és a helyi
turisztikai vonzerõt növeli. De már
most is kellemes borzongást jelent
a faragások szemlélése – mondta
Prokné Tirner Gyöngyi az értékes
munkák átvételekor.

Az országos alkotótábor a
Magyar Mûvészeti Akadémia
támogatásával valósult meg.

SÍRJELEK TÁJEGYSÉGENKÉNT

A gébárti országos fafaragó tábor öt éven át dolgozza fel nagy-
Magyarország sírjeleit és sírkeresztjeit. Az egykorvolt faragások
másaiból áll majd össze az a 60–80 vagy akár 100 darabos kiál-
lítási anyag, melynek a tervek szerint a kézmûvesek háza közelé-
ben létesítendõ bemutatópark lesz az otthona. Az idén a második
év munkáira tettek pontot a mesterek. 

Nagy Béla népi iparmûvész

– pP –

Pszicho Estek sorozat indult a
minap az említett kávéházban
Nagy Réka pszichológus szerve-
zésében, aki az est moderátora is
volt egyúttal. Elsõ beszélgetõpart-
nere Hevesi Kriszta sport- és
szexuálpszichológus, az ELTE ok-
tatója volt, aki többek között szexu-
ális szokásokról és zavarokról, va-
lamint a vágyakozásról, a megcsa-
lásról, hûségrõl és a pornográfia
káros hatásairól beszélt. Az est
nem véletlenül kapta a Kalandozás
a psziché labirintusában címet.
Egyrészt Hevesi Kriszta egyik
könyvének épp ez az alcíme, más-
részt pedig az elnevezés utal azok-
ra a bonyolult lelki folyamatokra,
melyek meghatározzák egész éle-
tünket, s ezen belül párkapcsolata-
inkat, szexuális attitûdjeinket is.

Épp ez utóbbival kapcsolatban
zajlott egy tízéves kutatás, mely
arra kereste a választ, hogy az el-
múlt évtizedben hogyan változott a
magyar lakosság szexuális visel-
kedése. Az eredmény meglepõ –
mondta a szakember –, hiszen
egyrészt kevesebb a párkapcsola-
tok és az alkalmi kapcsolatok szá-
ma. Másrészt kevesebbet szexe-
lünk, és az elõjáték, valamint az
aktus is rövidebb ideig tart, mint
régebben. A nõk közel negyven
százaléka pedig fájdalmat érez
szeretkezés közben.

Miért van ez így, mikor a tudás-
bázisunk nõtt a témával kapcsolat-
ban, szabadabban beszélhetünk
róla, ráadásul a csapból is szexua-
litás folyik: mintha mindig minden-
hol errõl lenne szó. A szexuális jó-
létünk azonban nagyon nincs
rendben, és a társadalom sok

szempontból még mindig prûd –
folytatta.

Hevesi Kriszta szerint a szex
árucikké vált, és már rég nem két
ember kapcsolatáról szól. A prob-
léma nagyjából a felvilágosítással
kezdõdik. A pszichológus nem is
szereti ezt a szót, mert azt sugall-

ja, hogy egyik pillanatról a másikra
„világosítjuk fel” a gyereket, pedig
ennek egy folyamatnak kellene
lennie. Csakhogy épp a szülõ és a
pedagógus az utolsó információ-
forrás. Régen a gyerekek átlago-
san tizenegy éves korukban talál-
koztak elõször pornográf tartalom-
mal, ma – az internetnek köszön-
hetõen – kilencéves koruk körül.

A pornófilmeknek eleinte lehet
serkentõ hatása, ám a szakember
tapasztalata az, hogy ez egy idõ
után átbillen. A férfiak számára
ugyanis egy könnyen hozzáférhe-

tõ, gyors és „instant” kielégülést
okoz, amihez könnyen hozzá lehet
szokni. Sajnos, sok férfi 27–28
éves korára eljut oda, hogy saját
partnerével emiatt már képtelen az
együttlétre. Szóval megdõlni lát-
szik az a teória, hogy a férfi mindig
akarja a szexet. Az internetpornó

bizony kiölheti a valós, nõ iránti
vágyat, hiszen a partner nem
olyan és nem úgy viselkedik, mint
a filmbéli.

A nõkre nincs ilyen intenzív ha-
tással a pornó; annál is inkább,
mert a filmek többségét férfiak ké-
szítik férfiaknak, férfi szemszög-
bõl. Érzelem nélkül, ahol a nõ csak
tárgy. Márpedig a nõknek érzelem,
érintés kell, mert máshogy mûköd-
nek. A nõi orgazmus például ki-
lencszer hosszabb és mélyebb a
férfiakénál. A lányok sok esetben
inkább gyorsan megtanulják elját-
szani a gyönyört. A fájdalom és a
kielégülés hangja ugyanis elég ha-
sonló tud lenni.

A szexuálpszichológus praxisá-
ban azt tapasztalja, hogy az embe-
rek leginkább akkor fordulnak sze-
xuális zavaraikkal szakemberhez,
ha párjuk már elhagyta, vagy el-
hagyni készül õket. A férfiak pedig
jellemzõen akkor mennek, ha sze-

relmesek lesznek. Felmerül a
kérdés, hogy a Viagra-
korszakban szükség van-e
pszichológusra? Tény, hogy
a gyógyszernek lehet afféle
placebo-hatása is, hiszen
sokszor ennek segítségével
elmarad a kudarctól való féle-
lem, így maga a kudarc is. A
pszichés okok felkutatásán
túl, azonban Hevesi Kriszta
arra is felhívta a figyelmet,
hogy folyamatosan fennálló
szexuális zavarok esetén or-
vosi (urológiai, nõgyógyásza-
ti, kardiovaszkuláris) vizsgá-
latokra is szükség van, a
probléma ugyanis gyakran
ilyen jellegû. Érdekes példá-
ul, hogy egy felmérés szerint
az infarktuson átesett férfiak
70 százalékánál két évvel a

szívroham elõtt már megjelent me-
revedési zavar.

A legfontosabb azonban, hogy
merjük beszélni a problémákról
(akár a partnerrel, akár szakem-
berrel), hiszen a kommunikáció-
nak nagy szerepe van a párkap-
csolati gondok kezelésében.

HA MÁR A FÉRFI SEM AKARJA...
SZEXTÉMÁK A PSZICHO-ESTEN A MIMOSÁBAN

A téma pikáns, de tudományos. Más helyeken talán 18-as kari-
kával illetnék az efféle tartalmat. Lehetne persze virágnyelven is
beszélni róla, vagy szigorú orvosi szaknyelven, de akik ellátogat-
tak a Mimosa kávéházban megrendezett fórumra, leginkább
õszinte és hozzáértõ szavakra vágytak. Nem nehéz kitalálni: a be-
szélgetés a szexualitás körül zajlott. 

Nagy Réka és Hevesi Kriszta

Szerednyey Béla és Iványi Ildikó.



Kamásli, karmantyú, klakk –
talán már csak kevesen emlé-
keznek e divathoz kötõdõ sza-
vak jelentésére. A 10. Országos
Könyvtári Napok keretében Me-
gyeri Anna történész-muzeoló-
gus (Göcseji Múzeum) tartott
elõadást a századforduló öltöz-
ködési kultúrájáról a József At-
tila Városi Tagkönyvtárban.

– pet –

A fenti szavak pontos meghatá-
rozására a közönséget kérte fel az
elõadó egy minivetélkedõ kereté-
ben. Nos, a kamásli régen egyfajta
bokavédõként szolgált, ami védte
a cipõ felsõ részét is, a karmantyú
kézmelegítõt, a klakk pedig egy ru-
gós, összecsukható cilindert jelent.

Megyeri Anna elmondta: a
19–20. század fordulóján Zala-
egerszegen 8–10 ezren éltek. Ipa-
rosok, kereskedõk, tisztviselõk lak-
ták a kisvárost, a divatot pedig ter-
mészetesen a kereskedõk hozták

el a városba. Több divatüzlet is volt
a városban, és olyan kereskedés is
akadt, ahol ruházkodáshoz kap-
csolódó kiegészítõket (kalapokat,
kesztyûket) árultak. A legutolsó di-
vatnak megfelelõ estélyi és báli ru-
hákat azonban inkább úgy rendel-
ték a tehetõsebb családok; Pestrõl,
Párizsból vagy Bécsbõl. A gazda-

gabb famíliák ugyanis a bálokban
tudták leginkább felvonultatni az
aktuális trendeket. Zalaegersze-
gen az Arany Bárány Szállóban és
a Korona Szállóban voltak rend-
szeresen ilyen estélyek.

Az elõadó korabeli fotográfiák
segítségével mutatta be a szá-
zadforduló változó divathullámait:
a krinolint (fémrácsos, könnyû
szerkezetû, abroncsos ruha), a
fûzõt, majd a sonkaujjat, és végül
a ’20-as évek egyenes szabású
ruháit.

Az öltözködésnek persze szi-
gorú etikettje is volt. Fedetlen vál-
lakkal és karokkal nem illett nappal
mutatkozni, mint ahogyan kivágott
cipõben sem. Testvérek csak
húszéves korukig járhattak egyfor-
ma ruhában, fiatal lányok csipkét,
tollat nem vehettek magukra. Ka-
lap és kesztyû nélkül pedig nem il-
lett kilépni az utcára. Az elõadó
szólt a fûzõ káros egészségügyi
hatásairól is: százból negyvenhá-
rom nõnek a túl szoros fûzõ miatt
komoly betegségei (gyomor- és
bélpanaszok) alakultak ki.

Az elsõ világháború és a sport-
élet fejlõdése sok változást hozott
a divat világában. A szoknyák rövi-
dültek, a ruhák kényelmesebbé
váltak. Miután a velocipédet felvál-
totta a biztonságosabb bicikli, egy-
re több nõ pattant nyeregbe, ami
újabb lendületet adott a változá-
soknak.
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„Jól esik köztetek lenni...” – Nõi
sorsok, szerepek Deák Ferenc
környezetében címmel jelent meg
egy átfogó tanulmánykötet, mely a
haza bölcsének nõkhöz való kap-
csolatát, valós vagy vélt szerelmeit
elemzi, de megismerkedhetünk a
Deák köreibe (baráti vagy családi)
tartozó nõkkel is.

A most megjelent kötet egy
2013-as konferencia anyagából
állt össze, melyet Deák Ferenc
születésének 210. évfordulójára
rendezett a Magyar Nemzeti Le-
véltár Zala Megyei Levéltára, a
megyei ügyvédi kamara és a Zala-
egerszegi Törvényszék. A könyvet

Kiss Gábor, a megyei könyvtár
igazgatója szerkesztette, a konfe-
rencia anyagát pedig a levéltár
gyûjtötte össze.

A kötetet dr. Gyimesi Endre
fõlevéltáros ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe. Mint azt tréfásan
megjegyezte: Deákot nem azért
hívjuk a haza bölcsének, mert nem
nõsült meg. Tény azonban, hogy
rengeteg anekdotát tulajdonítanak
neki, ami a nõkkel és a házasság-
gal kapcsolatos. Mondjuk ilyene-
ket, hogy „A becsületes ember
megnõsül, az okos nem”. Mind-
ezektõl függetlenül nagyfokú sze-
retetéhség jellemezte, szívesen
volt nõtársaságban, még szíve-
sebben tanítgatta õket különféle

tudományokra. Magatartásában
azonban volt egy nagyfokú véde-
kezés. Oka ennek az is, hogy
apátlanul, anyátlanul nõtt fel,
visszahúzódó személyiség volt és
korán testesedett. Felesleges dol-
gokról nem szeretett cseverészni,
így a fiatal lányok körében sokáig
nem volt „menõ”. Késõbb persze
tudásával és bölcsességével ké-
pes volt lenyûgözni a nõi hallgató-
ságot. Érte szerelmi csalódás is,
ami után már szemérmesen elzár-
kózott, ha szívügyekrõl esett szó.

Életét inkább a hideg megfontolás
és nem a szív irányította.

A tizenegy tanulmányt tartalma-
zó kötet a környezetében lévõ höl-
gyeken keresztül Deák politikusi és
emberi oldalát egyaránt az olvasó
elé tárja, mely nem is választható
el egymástól. Ahogy Kiss Gábor
megfogalmazta: ha nem olyan em-
ber lett volna, amilyen, akkor nem
lehetett volna sikeres, elismert,
köztiszteletben álló politikus, a ma-
gyar történelem talán legmakulát-
lanabb államférfija.

DEÁK ÉS A NÕK
KÖTETBEN A 2013-AS KONFERENCIA ANYAGA

Soha nem házasodott meg, minimális, amit szerelmi kalandjai-
ról tudunk. A nevéhez kötõdõ anekdoták ellenére viszont egy hu-
mánus, a nõket tisztelõ és megbecsülõ ember képe rajzolódik ki
a kutatásokból.

– pP –

Egy hónapig volt a D'clinic
Studios Mixer-programjának ven-
dége az ausztráliai Kieran Butler,
az angliai Rob Burton és az ameri-
kai Amy Ritter, akiknek egy közös
projektet kellett kidolgozniuk. A Mi-
xer-program lényege ugyanis az,
hogy a világ különbözõ pontjáról
érkezõ alkotók – akik ráadásul a
zalaegerszegi alkotótelepen talál-
koznak egymással elõször – a kö-
zös munka révén inspirálják egy-
mást. Egy különleges „játszótér”
ez, ahol a más-más kulturális kör-
nyezetbõl jött, és különbözõ mûfa-
jokban mozgó képzõmûvészek
megosszák egymással munka-
módszereiket, miközben kitalálnak
valami újat és egyedit. Ez esetben
a Kép Klubot.

Menet közben aztán képbe
(majd a képekre) került a macska.
A város egyik állatorvosának képe
pedig kikerült saját rendelõjének
külsõ falára. A két dolog nyilván
összefügg. Az történt ugyanis,
hogy a három mûvész arra kérte a
zalaegerszegieket, hogy ajánljanak
fel egy-egy tárgyat vagy felületet,
amit lefesthetnének, kidekorálhat-
nának. Miközben munkásruhában
járták a várost, hogy teljesítsék az
igényeket, találtak egy beteg kö-
lyökmacskát, akinek fél szeme
hiányzott. Így jutottak el dr. Mike Já-
nos állatorvoshoz, aki míg ellátta a
macskát, beszélgetett az alkotók-
kal. A Kép Klub ötlete aztán annyi-
ra megtetszett neki, hogy õ maga is
csatlakozott a projekthez, ezért ke-
rült ki a róla és egy kutyáról készült
nagyméretû fotó rendelõjének falá-

ra. (A mû olyan jól sikerült, hogy né-
hányan a szürkületben köszöntek
is a doktor képmásának.)

A mûvészek persze mindent
dokumentáltak és fotóztak, hogy
aztán egy projektzáró kiállítás ke-
retében mutathassák be a D'clinic
mûtermében (a Rákóczi úti egyko-
ri mosodában) mindazt, amit az el-
múlt hetekben felújítottak. Búcsú-
zásképpen egy könyvet is össze-
állítottak a megújult, átfestett kerí-
tésekrõl, falakról, ruhákról és
egyéb tárgyakról, melyeknek
visszatérõ motívuma – mily megle-
põ – a cica lett. Mint mesélték, a
céljuk az volt, hogy a felajánlókkal
elbeszélgetve, történeteiket, ízlé-
süket megismerve megkérdõjelez-
zék, majd újraértékeljék a kortárs
mûvészet szerepét, valamint a
mûvészek és a közönség kapcso-
latát.  Az ismeretlen környezet és
ismeretlen emberek megértésén
keresztül ugyanis sikerült egyfajta
hidat képezniük a távoli kultúrák
és Zalaegerszeg, valamint a kor-
társ alkotómûvészet és a közön-
ség között.

A program végére a Kép Klub
már nemcsak a három alkotó
együttmûködését jelentette, ha-
nem mindazokét is, akik csatla-
koztak a felhíváshoz. Egy hóna-
pos ténykedésük alatt a képzõmû-
vészet gyakorlatilag „házhoz jött”.
De azt is mondhatnánk, hogy „le-
szállt a magas lóról”, és elérhetõvé
vált az egyszeri városlakók szá-

mára, akik részt is vehettek az al-
kotás folyamatában.

A programzáró happeningen
(ahol a macska már vígan játsza-
dozott egy papírgalacsinnal) Mike
János annyit fûzött hozzá a törté-
nethez, hogy jó volna, ha valakik
folytatnák a Kép Klub akcióit. A vá-
rosban ugyanis rengeteg a szürke,
unalmas épület, kerítés, házfal,

amit színesebbé, ötletesebbé le-
hetne tenni. Igény pedig úgy lát-
szik, lenne is a kreatív megoldá-
sokra.

(Lapzártánkkor kaptuk a hírt, a
macska gazdára talált, és a nem-
zetközi rezidenciaprogram új mû-
vészei – Johanne Hauge perfor-
mer és Justin de Lima vizuális mû-
vész – megérkeztek a stúdióba.)

KÉP KLUB NYOMOK A VÁROSBAN
KISZÍNEZETT FALAK ÉS KERÍTÉSEK

Egyenruhás mûvészeti munkások hagytak nyomot szerte a vá-
rosban. Kidekorált garázsajtók és kerítések, színesre festett ház-
falak, megújult polcok, biciklik, vagy éppen táskák maradtak utá-
nuk. A mûvészek ugyan már nincsenek itt, ám az általuk megál-
modott Kép Klub szellemisége itt maradt. Meg egy gazdára váró
kismacska is az egykori mosodában. De errõl majd késõbb...

SZOROS FÛZÕ, SONKAUJJ
DIVAT A SZÁZADFORDULÓN

– pet –

A konferencián levéltárosok, mu-
zeológusok és egyetemi oktatók ér-
tékelték Csány László reformkor-
ban, majd a szabadságharcban be-
töltött szerepét, kiemelve többek kö-
zött Deák Ferenccel, Kossuth La-
jossal, Perczel Mórral, Görgey Ar-
túrral és Bem Józseffel való kapcso-
latát. A tanácskozást megnyitó dr.
Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemze-
ti Levéltár fõigazgatója elmondta:
fontos lenne, hogy Csány ne egy el-
feledett mártír legyen. Annál is in-
kább, mert Deák Ferenc híveként
lelkesen támogatta a reformmoz-
galmat, majd Kossuth támogatója-
ként komoly szerepe volt például a
Védegylet létrehozásában is.

A zalai történészek közül Molnár
András (a zalai levéltár igazgatója)

Deák és Csány kapcsolatát elemez-
te, ami valószínûleg inkább egy po-
litikai érdekszövetség volt, semmint
szoros baráti kötelék. Ám egyiküket
sem a becsvágy hajtotta, hanem a
közügyekért való önzetlen felelõs-
ségvállalás. Béres Katalin muzeoló-
gus (Göcseji Múzeum) elõadásából
az derült ki, hogy Csány és Kossuth
Lajos között sokkal több közös vo-
nás volt, mint Deák és Csány kö-
zött. Nemcsak külsõleg hasonlítot-
tak egymásra, hanem szónoki ké-
pességeik, aktivitásuk és politikai
nézeteik is hasonlóak voltak.

A konferencián elhangzott elõ-
adások nem elõzmények nélküliek:
Molnár András és dr. Hermann Ró-
bert történészek már huszonöt év-
vel ezelõtt elkezdték a Csány-
kutatást, melybõl egy kötet is szüle-
tett.

CSÁNY EMLÉKEZETE
Nem október 6-án végezték ki, hanem négy nappal késõbb,

ezért kevesen emlékeznek rá. Kultusza fõleg Zalában van, hiszen
Zalacsányban látta meg a napvilágot, és innen indult politikai
karrierje is. Csány László születésének 225. évfordulója alkalmá-
ból tudományos emlékülést rendezett a Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltára a város dísztermében.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. október 30. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ, várhatóan 2015. november 15-én tartandó ülésén. A pályázattal
kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál
(Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh I. 23. 38 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802

A lh II/37. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

B lh II/48. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

B lh tt. 60. 33 1 elõtér, konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
179 5.907 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA

PÁLYÁZATOT HIRDET

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS
benyújtására

A pályázat célja:
A lakhatással összefüggésben eladósodott,
szociálisan rászoruló családok támogatása a
hátralék csökkentése, felszámolása érdekében.

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015.  október 30. (péntek)

Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek:
1) a háztartásában az egy fõre jutó havi jövede-

lem nem haladja meg a nyugdíjminimum
200%-át (57.000 Ft-ot), különösen indokolt
esetben az  58.710 Ft-ot, egyedül élõ esetén a
nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft-ot), külö-
nösen indokolt esetben az 73.388 Ft-ot,

2) a háztartásában élõk vagyonnal nem rendel-
keznek,

3) a lakbér, központi fûtés, közös költség, víz- és
csatornadíj, szemétdíj, áram- vagy gázdíjtarto-
zása legalább egyfajta hátralék esetében hat
havi, összege pedig meghaladja az 50.000 Ft-ot,
de nem haladja meg a 150.000 Ft-ot vagy köz-
üzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikap-
csolták, és
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ
egy évben a hátralékának legalább 50%-át  (a
továbbiakban: önrész) megfizette.

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármû,
továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, il-

letõleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy

db) együttes forgalmi értéke az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot)

meghaladja. Nem minõsül vagyonnak: a
nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan,
amelyben az érintett személy lakóhelyként
vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen
lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az ál-
tala lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntar-
tott gépjármû.

Nem részesülhet támogatásban az, aki, vagy
ugyanazon lakásra a háztartásában élõk valamelyi-
ke a pályázat benyújtását megelõzõ 48 hónapban
adósságkezelési szolgáltatásban, vagy adósság-
rendezési támogatásban részesült.
A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, az önkormányzati rende-
letben meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani. 
(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jö-
vedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási
Osztályán, illetve letölthetõ a www.zalaeger-
szeg.hu honlapról (E-ügyintézés›Forma-
nyomtatványok›Szociálpolitikai ügyek)

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az ab-

ban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövede-
lem típusának megfelelõ – a pályázat be-
nyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmé-
rõl szóló igazolást, vagy annak másolatát,
továbbá

– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazo-

lását, mely tartalmazza
– az adósság aktuális összegét és keletkezé-

sének kezdõ idõpontját, 
– az igazolás kiállítását megelõzõ egy évben

az igénylõ által a hátralék csökkentésére
teljesített befizetések összegét,

– kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén
annak idõpontját.

Az adósságrendezési támogatás összege és fo-
lyósítása: A támogatás összege megegyezik a pályá-
zó által megfizetett önrész összegével, de legfeljebb
ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyilvántartó
szolgáltató vagy társasház számlájára történik.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nyílt árverés útján kívánja értékesí-
teni a Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár
feletti területen (Gólya-domb) a Széchenyi Terv
segítségével kialakított összközmûves építési
telkeit.

Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával
értékesíti. 

Az elsõ árverés idõpontja és helyszíne:
2015. október 27. 10 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája 
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám I. emelet 11.

szám

Árverésre kerülõ telkek helyrajzi számai: 
6238/50 6238/12
6238/13 6238/14
6238/15

A felsorolt helyrajzi számokra a fenti árverésen
csak zalaegerszegi kettõ- vagy többgyermekes
családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek. A
pályázók a jogosultságot az árverést megelõzõ re-
gisztráció során a dokumentumok (születési, há-
zassági anyakönyvi kivonat), bemutatásával iga-
zolhatják.
Fiatal házasok azok, akik házassági életközösség-
ben élnek, és a pályázat benyújtásakor a házastár-
sak egyike nem töltötte be a 35. életévet. 

Kikiáltási ár: 5.200 Ft/m2+áfa, azaz 6.604 Ft/m2

Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát
szerezheti meg.

A második árverés idõpontja és helyszíne:
2015. október 27. 11 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám I. emelet 11.

szám

Árverésre kerülõ telkek:
A 10 órai árverés alkalmával el nem kelt telkek.

A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat.
A licit induló ára 5.200 Ft/m2+áfa, azaz 6 604 Ft/m2.
A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén a
legmagasabb négyzetméterárat ígérõ nyeri el.
A pályázaton azok vehetnek részt, akik vállalják,
hogy az ingatlant az adásvételi szerzõdés aláírásá-
tól számított 2 éven belül beépítik. 

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosí-
tására a vásárlástól számított 2x2 évig elidegeníté-
si és terhelési tilalmat – kivétel a lakásépítésre fel-

vett hitel, valamint a fiatalok otthonteremtõ támoga-
tása, illetve a szociálpolitikai kedvezmény biztosí-
tására bejegyzett jelzálogjogok – kell Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata javára az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Zalaegerszegi fiatal házasok, kettõ- és több-
gyermekes családok esetében a vételár megfizeté-
sére legfeljebb két részletben történõ fizetési ked-
vezmény adható azzal, hogy a második részletet
legkésõbb a szerzõdés aláírásától számított 12 hó-
napon belül kell megfizetni. A vételár fele a szerzõ-
déskötéssel egyidejûleg fizetendõ. A teljes vételár
megfizetésének elmulasztása esetén az önkor-
mányzat a szerzõdéstõl egyoldalú írásbeli nyilatko-
zattal eláll. A befizetett elsõ vételárrészletbõl az in-
gatlan nettó vételárának 15%-a foglalónak minõ-
sül. Abban az esetben, ha az adásvételi szerzõdés
a vevõnek felróható okból vagy a vevõ kérésére, il-
letve az eladó elállása folytán felbontásra kerül, az
eladó a foglaló összegének visszatartása mellett a
vevõ által addig befizetett vételárat kamatok nélkül
fizeti vissza. A szerzõdés felbontásával és az ingat-
lan-nyilvántartási átvezetésekkel kapcsolatos költ-
ségek a vevõt terhelik. Az eladó a tulajdonjogát a
teljes vételár kifizetéséig fenntartja.
Az árveréseken való részvételi feltétel, árverési
biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000 Ft

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Rt.-nél ve-
zetett 11749008-15432704 számú bankszámlára
kell befizetni.

Árverési regisztráció kezdete mindkét esetben
az árverés meghirdetett idõpontja elõtt 1 órával.

A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre,
amelyen az árverezõk nyilatkoznak az árverési fel-
tételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás telje-
sítésére vonatkozó kötelezettség vállalására, vala-
mint feltüntetésre kerül az árverésen részt vevõ pá-
lyázó neve, címe, aláírása.

A regisztráció során kell bemutatni a biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot.

A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt,
aki a pályázati kiírásnak megfelelõen regisztráltat-
ta magát, és az árverési biztosítékot befizette.

A telekkiosztási vázrajz – melyen a telek helyraj-
zi száma és nagysága beazonosítható – kifüggesz-
tésre kerül az önkormányzat földszinti hirdetõtáblá-
jára.

Árveréssel kapcsolatos felvilágosítás a Zala-
egerszegi Városfejlesztõ Zrt.  92/510-175-ös tele-
fonszámán kérhetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér

16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbí-
zással járó lényeges feladatok:

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a fémipa-
ri végzettség.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképzõ intézet, vas- és fémipari
szakirány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Szakmunkásképzõ intézet, vas- és fémipari,

hegesztõ, lakatos képesítés.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ok-
tóber 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Fekete Sándor nyújt, a 92/314-090-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Fenyvesi László részére a

fenyvesi@ zelkanet.hu e-mail-címen keresz-
tül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. októ-
ber 16.

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

PÁLYAMUNKÁS
munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK
88-68 (18-21, 18-18, 24-16, 28-13)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.

ZTE NKK–CMB Cargo UNI Gyõr
64-87 (11-22, 21-22, 21-24, 11-19)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Nyíregyházi TK 7:1 (3448-3248)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas SE–ZTE ZÁÉV 6:2 (3368-3325)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

Tarr Andráshida SC–Balatonfüredi FC 1-0 (1-0)
NB III Nyugati csoport, labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Nagykanizsa–Csács-NSE 2-3 (0-3)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Nagykanizsa.

Let’s Do It Technoroll Teskánd KSE–Hévíz SK 0-7 (0-2)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Teskánd.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

Természetesen nem vagyunk
elégedettek Európa-kupa-szerep-
lésünkkel – kezdte értékelését Fe-
hér László, a ZTK FMVas játékos-
edzõje. –  Amióta a ZTK edzõje
vagyok, csapatszinten ilyen gyen-
gén nem teljesítettünk.  Tudomá-
sul kell  venni, nem vagyunk  gé-
pek.  A klub vezetése a fiatalítást
helyezte elõtérbe,  Takács Tamás
és Farkas Ádám nagyon hamar be
lett  dobva a mélyvízbe. Megilletõ-
dötten játszottak. A hátrányunk
eredményezte, hogy görcsössé
váltunk. Az Európa-kupa során
Nemes Attila dobott extrát, Fehér
Zoltán eredménye sem rossz, a
többiek gyengébben teljesítettek.

– A fiatalok még nem bírták
el a nemzetközi légkör nyomá-
sát...

– Már említettem, a fiatalítás út-
jára léptünk. Az elmúlt években
több rutinos játékos távozott  tõ-
lünk, elég csak Boanta Claudiu és
Farkas  Sándor nevét említeni.
Sajnos a sérülések sem kerültek el
minket, Pintér Károly hosszú idõre
kiesett. Ezeket nem mentségként
mondom, de gátolták eredményes
szereplésünket. A 10. helynél több

van a csapatban, a fiatalok beéré-
séhez azonban idõ kell.  Biztos va-
gyok benne, hogy közülük rövide-
sen többen helyet követelnek majd
maguknak   a felnõttválogatottban.
A hazai bajnokságban  még nem
kaptunk ki, de egyre szorosabb ta-
lálkozókat játszunk. Az utóbbi
évek  legkiegyensúlyozottabb baj-
noksága elõtt  állunk. Éveken át
szállítottuk a jó eredményeket,
öregbítettük  Zalaegerszeg hírne-
vét. Most becsúszott egy gyen-
gébb szereplés..

– A bajnokságban jó alkalom
kínálkozik a javításra...

– Nem szabad hosszú ideig rá-
gódnunk Európa-kupa-szereplé-
sünkön. Véget ért  a nemzetközi
szereplés számunkra, a hazai baj-
nokságra  kell figyelnünk. Lehet bi-
zonyítani, hogy ami történt, csak
kisiklás volt. Jó lett volna a BL-ben
folytatni, de nem végeztünk az elsõ
ötben. Remélem, hogy a hazai baj-
nokságra összekapjuk magunkat.

– Tapasztalt edzõ lévén, re-
mélhetõen  a gyengébb szerep-
lésbõl is szûr le tapasztatokat...

– Eddig csak sikereket értem el
a ZTK-val,  a kudarcból is igyek-

szem tanulni, akárcsak a  játéko-
sok. Erõt  merítünk a folytatásra,
bizonyítani akarunk a Szuper Ligá-
ban, feledtetni akarjuk mostani ki-
siklásunkat.

TANULNI A GYENGÉBB SZEREPLÉSBÕL
A BAJNOKSÁGBAN AKARNAK BIZONYÍTANI

A ZTK FMVas csapata Európa-kupa címvédõjeként érkezett  a
németországi Strabingba, végül azonban a csalódást keltõ 10.
helyen zárt. 

– Nyolc játékossal utaztunk ki
az Európa-kupára –  kezdte  a
visszatekintést  Baján János, a
ZTE ZÁÉV  edzõje. – A többiek en-
nél több játékossal érkeztek. Ama-
tõr csapat lévén, ennyien  tudták
szabaddá tenni magukat. Ráadá-
sul a lányok egy vírusos megbete-
gedéssel is megküzdöttek. A tava-
lyi gyenge szereplés után alapel-
várás volt  a vezetés
részérõl a  négy kö-
zé jutás. Ehhez két
út vezetett, egy-két
kimagasló egyéni
teljesítmény, vagy
csapatként teljesí-
tünk kiválóan. Mi az
utóbbi utat  válasz-
tottuk. Az elõcsatá-
rozások során végig
az elsõ négyben
voltunk, biztosan ju-
tottunk a  négyes
döntõbe. Nem kel-
lett izgulnunk, má-
sok eredményeit
nézni. Legjobb do-
bónk Airizer Emese
volt, aki 608 fás átla-
got produkált, de ez
semmit nem ért vol-
na, ha a többiek
nem teljesítenek
egy jó átlagot. „Egy
fecske nem csinált volna nyarat.”

– Az elõdöntõben dobott
3501 fa remek eredménynek
számított...

– Nálam ennyit még nem dob-
tak a lányok, úgy tudom,  a 3501
új csapatrekord. Kétségtelen,
hogy az Ek alatt az elõdöntõben, a
csehek ellen jött ki legjobban a lé-
pés.

– Felszabadultan játszhattak,
mivel teljesült az alapcél...

– Az biztos, a görcsösség  szik-
ráját sem láttam a lányokon. Min-
denki koncentráltan, jól játszott.

Pici hullámvölgy sem   volt tapasz-
talható  a  játékunkban.

– Majd jött a  döntõ...
– Igen, ahol kijött  a csapaton a

fáradtság, a rutintalanság. Ellenfe-
lünk mentálisan is fölénk kereke-
dett, vesztett helyzetbõl is szerez-
tek meccspontokat. Fontos szá-
munkra a nemzetközi szereplés,
hogy alkalmazkodjunk a légkör-

höz, és megerõsítést kapjunk ar-
ról, jó után járunk.

– Akkor nincs csalódás  az
ezüstérem miatt?

– Várakozás felett teljesítet-
tünk, jobb képességû, jobb körül-
mények között dolgozó csapatokat
elõztünk meg. A lányok megmutat-
hatták magukat nemzetközi szin-
ten, láthatták, hogy érdemes ke-
ményen  dolgozni,  mert meglesz
az eredménye. Kellett a csapat
számára a sorozatterhelés, mivel
itthon ilyen rendszerben nincs ver-
seny.

– Az ezüstéremnek akkor
lesz igazán értéke, ha hazai baj-
nokságban is  folytatják a jó
szereplést...

– Az érem mindig kötelez vala-
mire, itthon is megmutassuk,
hogy ez nem a véletlen  mûve.
Kötelezi a játékosokat a további
munkára, az eredményes szerep-
lésre, és akkor egy újabb nemzet-
közi tornán akár aranyérmesek is
lehetünk. 

* * *
A városházán fogadta az Euró-

pa-kupában sikeresen szereplõ

csapat vezetõit és játékosait Ba-
laicz Zoltán polgármester és Vad-
vári Tibor alpolgármester. 

Balaicz Zoltán szólt arról, hogy
a ZTE ZÁÉV nõi tekecsapata nem
elõször öregbítette a város hírne-
vét, majd kitüntetõ oklevelet adott
át a klub vezetõinek. Hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzat tovább-
ra is kiemelten segíti a nõi tekése-
ket, az új sportkoncepció alapján
anyagi támogatásukat – amely
legalább megegyezik majd az idei-
vel – beépítik a város jövõ évi költ-
ségvetésébe.

CSAPATSIKER AZ EK-EZÜSTÉREM
FOLYTATNÁK A JÓ SZEREPLÉST

A németországi Straubingban rendezték meg a tekecsapatok
Európa-kupáját. Mindkét nemben a magyar színeket egerszegi
csapatok képviselték, közülük ezúttal a  ZTE ZÁÉV lányainak jött
ki jobban a lépés, a második helyen végeztek.

A sportoló magyar idõ szerint
október 5-én hétfõn délelõtt fél 10
körül (tehát ott éjfél után) szállt víz-
be Saint Catalina Island partjainál,
s indult neki a Catalina-szoros át-
úszásának. 

A célja az volt, hogy a hosszú-
távúszók Ocean Seven sorozatá-
nak negyedik állomását is teljesít-
se.

Az éjszaka, a hullámzás és a
cápaveszély miatt kajakos kíséret-
re volt szüksége. Az elsõ öt órá-
ban Attila harminc percenként ka-
pott szilárd, illetve folyékony táplá-
lékot.

Végül nem sokkal 21:00 óra

elõtt ért célba, 32.240 métert
úszott, nem éppen ideális körül-
mények között. A nem hivatalos
idõeredménye: 10 óra 59 perc 40
másodperc.

Miután pár hete új rekorddal átúszta a Hawaii-n található Molo-
kai-csatornát, s ezzel teljesítette az Ocean's Seven-sorozat har-
madik állomását is, Mányoki Attila egerszegi hosszútávúszó Los
Angelesbe utazott.

MÁNYOKI ATTILA ÁTÚSZTA A CATALINA-SZOROST IS

– Nagy álmaink nincsenek, örü-
lünk, hogy az évek során egy-egy
tehetség kinevelõdik nálunk. Re-
ménységeink: Tompa Miklós és
Körõsi Kitti – hangoztatta Geren-
csér Zoltán. – Nagy sikernek tar-
tom, hogy a tavalyi évben beiskolá-
zott gyerekeket sikerült megtarta-
nunk. Ez bizonyítja, hogy színvo-
nalas munka folyik nálunk, s mel-
lette jól érzik magukat a klubnál a
sportolók. A szakosztály létszáma
100 fõ körül van, bõvítésre nincsen
lehetõségünk. Eredményeinkrõl rö-
viden: a magyar bajnokságon
Kõrösi Kitti súlycsoportjában ma-
gyar bajnok lett. Tompa Miklós pe-
dig – aki kettõs igazolással van ná-
lunk, mivel a fõvárosban tanul, s
két klub színeiben versenyez – há-
rom ezüstérmet szerzett az ob-n.
Az utánpótlás korosztályban a ser-
dülõknél a magyar bajnokságról és
a diákolimpiáról hoztunk érmeket. 

– A két felnõtt mellett az után-
pótlásban kik a legtehetsége-
sebbek?

– Bartáki Marcel ügyes, szor-
galmas fiú, ha komolyan veszi a
sportágat, szép jövõ várhat rá. Né-
meth Zsuppányi Patrik is tehetsé-
ges fiú. Farkas Benjámin több
döntõt birkózott idén, megcsillan-
totta tehetségét. Az említett ver-
senyzõk mellett az alsó korcso-
portokban is több ügyes fiú van.
Az idõ eldönti, hogy meddig jutnak
el a birkózásban. A lányok fantá-
ziáját is megmozgatja sportágunk,
hatan ismerkednek a birkózással.

– Több klub, sportág azzal a
gonddal küzd, hogy kevés a je-
lentkezõ fiatal. A ZBSE hogyan
áll ezen a téren?

– A klasszikus toborzó lehetõ-
ségével nem élünk, sportágvá-
lasztókon, sportnapokon veszünk
részt. A legsikeresebbnek mégis

az bizonyul, amikor az egyik szülõ
szól a másiknak, milyen jó a légkör
nálunk, és sorban jönnek hozzánk
a gyerekek.

– Milyen év lehet a 2016?
– Kõrösi Kitti gondolkodott,

hogy egy olimpiai felkészülést be-
vállaljon-e. Végül meggyõzte ma-
gát, 49 kilóban esélye van, hogy
az ötkarikás játékokon szerepel-
jen. Másik élversenyzõnk, Tompa
Miklós javarészt Pesten készül a
válogatott kerettel, jó éve lehet.
Serdülõreménységeink – Bartáki
Marcel és Németh Zsupányi Patrik
– utolsó évesek lesznek, tõlük is
eredményes szereplést várok kor-
osztályukban.

– A pályázatokon nyert és az
országos szövetségtõl kapott pén-
zek jelentik költségvetésünk nagy

részét, az szja 1 százalékából is
szép összeg folyt be. Le a kalap-
pal a szülõk elõtt is, a versenyre
való utaztatásból jelentõsen kive-
szik a részüket. Megveszik a sze-
relést a gyermeküknek, igazi csa-
patmunka folyik nálunk – vette át a
szót Berzicza Ferenc. – Az önkor-
mányzat is segít minket, a város fi-

zeti a csarnok rezsijét, ami szintén
nagy segítség. Ígéretünk van az
országos szövetségtõl, hogy 22
millió forinttal hozzájárulnak csar-
nokunk felújításához. Kisebb csi-
nosítást önerõbõl, szponzorok se-
gítségével már elvégeztünk az
épületben. Nagyon bízom benne,
hogy az ígért pénz tényleg meg is
érkezik. Az idei év sem volt rossz
számunkra anyagi szempontból,
úgy néz ki, a következõ is jól ala-
kul. A szakmai részhez kapcsoló-
dóan, a gyermekévek után – ami-
kor megismerkednek a sportággal
– jön a keményebb munka. Sokat
számít, hogy 14–15 éves kortól ki
mennyit edz. A birkózóból nem
hiányozhat az egészséges agres-
szivitás sem, enélkül nem érhet el
jó eredményt.

SZÍVESEN JÖNNEK A FIATALOK
IGAZI CSAPATMUNKA AZ EGERSZEGI BIRKÓZÓKNÁL

A Zalaegerszegi Birkózó SE-nél az utánpótlás-nevelés került
elõtérbe, a  Zalahús megszûnése után mást nem vállalhattak fel.
A klub két „motorja” Berzicza Ferenc szakmai vezetõ és Geren-
csér Zoltán vezetõedzõ.

Kõrösi Kitti Tompa Miklós

Egerszegi birkózóreménységek.

ÉRMES EREDMÉNYEK
A Szombathelyen megrende-

zett területi minõsítõ súlyemelõ-
verseny a ZTE fiataljai számára
erõfelmérõ volt a közelgõ 2015.
évi serdülõ és ifjúsági országos
bajnokságra.

A ZTE versenyzõinek eredményei:
Serdülõk.

56 kg: 1. Kára Erik 113 kg
(50+63). 62 kg: 1. Varga Kristóf
139 kg (66 +73). +85 kg: 1. Bakos
Alex 127 kg (57+70).
Ifjúságiak.

77 kg: 1. Bakos Erik 200 kg
(85+115).

Felnõttek.
77 kg: 1. Babics Norbert 175 kg

(75+100).
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ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. október 29.

Kék zsák: 2015. október 30.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

„ZALAEGERSZEGI

PARTNERÜNK RÉSZÉRE

KÖZÉPFOKÚ ELEKTRONIKAI

VÉGZETTSÉGGEL

MUNKATÁRSAKAT
keresünk.

ADECCO KFT.
MOBIL: 30/516-6403

E-MAIL:
iroda.szombathely@adecco.com

Ingatlankínálatunk bõvítéséhez eladó lakásokat
és családi házakat keresünk. Tel.: 30/622-9816

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413


