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A helyi érték

Így a Modern Városok Program
Zalaegerszegre vonatkozó szer-
zõdésének hetedik pontja egy Za-
laegerszegen építendõ, Mind-
szenty Józsefrõl elnevezett mo-
dern, interaktív múzeum és zarán-
dokközpont megépítését célozza
meg, amely egyben emléket állíta-
na a kommunista diktatúra egy-
házüldözéseinek is.

A részletek egyeztetésére Zala-
egerszegre látogatott a téma kor-
mány általi megbízottja, dr. Lator-
cai Csaba államtitkár-helyettes,

aki megtekintette a Göcseji Mú-
zeum melletti kiszemelt területet,
valamint tárgyalt a fejlesztésrõl
Balaicz Zoltán polgármesterrel,
Stróber László apátplébánossal,
Ocsovai Grácián plébánossal, Ka-
ján Imre igazgatóval és dr. Kostyál
László igazgatóhelyettessel a Gö-
cseji Múzeum részérõl, valamint a
meghívott szakemberekkel. Az
önkormányzat szeretné, ha Mind-
szenty József születésének 125
éves évfordulójára, 2017-ben el-
készülhetne az új intézmény.

2017-RE SZERETNÉK
MEGKEZDÕDÖTT A MINDSZENTY-MÚZEUM TERVEZÉSE

Huszonöt éven keresztül, 1919–1944 között volt Zalaegerszeg
plébánosa Mindszenty (Pehm) József, akinek tevékenysége min-
denképpen maradandó a helyi római katolikus közösség építése
és a város fejlõdése szempontjából is.

– pP –

A fiatal tervezõ a fõvárosban
született, a Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetemen végzett bõrdísz-
mûves szakirányon. Férje révén
került Zalába 2009-ben; Csatáron
élnek, a ruhák tervezése is ott zaj-
lik, a kivitelezés pedig a zalaeger-
szegi mûhelyben.

Hogy lett bõrdíszmûvesbõl di-
vattervezõ? Mint meséli: mindig is
érdekelte ez a ruhatervezés, ám
volt egy praktikus oka is. A bõr-
díszmûvességhez sokkal több
gépre és eszközre van szükség,
és nem voltak meg feltételek ah-
hoz, hogy kialakítson egy ilyen
mûhelyt. A váltáshoz az is hozzá-
játszott, hogy Ljubljanában volt

ösztöndíjas, ahol elsajátította a
szitázás technikáját. Innen jött az
ötlet, hogy kipróbáljon egy saját
vállalkozást; ami bejött.

Fehér Beatrix ruháinak egyedi-
ségét az adja, hogy saját fotóit
nyomja az általa tervezett fazonok-
ra; így a fotográfia, a divat és a mû-
vészet találkozik a jól szabott dara-
bokon. Szoknyák, egészruhák,
sportosabb felsõrészek, tunikák
egyaránt megtalálhatók a kollekció-
ban. Persze az sem mindegy, hogy
milyen fotó milyen típusú ruhára ke-
rül. Az alkotó azt mondja, már tuda-
tosan keresi vagy választja meg a
fotótémát; a gép mindig nála van.
Fõleg természeti képek, városké-
pek és épületrészletek érdeklik.

(Folytatás az 5. oldalon.)

VARJAK A SZOKNYÁN
FOTÓ, DIVAT ÉS MÛVÉSZET TALÁLKOZÁSA

Mit keres egy nyári ruhán egy szökött gyöngytyúk képe, és
hogy kerülnek a kórház melletti platánokon lakó varjak egy szok-
nyára? Titokzatos ruhakészítõ mûhelyre akadtunk a városban.
Persze ez a titok relatív, hiszen Fehér Beatrix divattervezõ Buda-
pesten és Bécsben értékesíti egyedi stílusú kollekcióját.

Befejezõdött a zalaegerszegi
megyei kórház pszichiátriai
osztályán a nappali kórház ki-
alakítása, és átadásra került a
felújított és modernizált pszi-
chiátriai rehabilitációs osztály.
A több mint 283 millió forint ér-
tékû fejlesztés pályázati támo-
gatással, a kormány által meg-
ítélt többlettámogatás felhasz-
nálásával valósult meg. Az ün-
nepélyes avatáson részt vett dr.
Cserháti Péter miniszteri biztos
és Vigh László országgyûlési
képviselõ.

– vadas –

A felújított (a megüresedett
szemészet helyén) épületben 55
rehabilitációs ágy kapott helyet,
ezenkívül 40 betegnek tudnak
még nappali ellátást biztosítani
nyolc órában. Ennek az intézmé-
nyi formának a lényege, hogy kór-
házi ágy elfoglalása nélkül biztosít
gyógykezelést, a páciensek na-
ponta otthonról történõ bejárásá-
val. Ezáltal lehetõvé válik, hogy a
beteg a mindennapi, megszokott
környezetében éljen, és ezzel
együtt pszichoterápiás gyógyke-
zelésben részesüljön, így megva-
lósítható a pszichiátria korszerû
szemléletének megfelelõ modell,
ahol a páciens is felelõs résztve-
võje a terápiás folyamatnak. Sõt, a
család és a hozzátartozók is a te-
rápia kulcselemeivé válnak. Ezzel
a fejlesztéssel egy komplex reha-
bilitációs egység jött létre a kórház
pszichiátriai osztályán.

Dr. Cserháti Péter köszöntõjé-
ben a pszichoterápia fontosságát
emelte ki. Arról beszélt, hogy
gyógyszerosztogatás helyett a lel-
ki problémákat a kommunikáció
segítségével, „embert segítõ szol-
gálattal” is lehet gyógyítani, ez a
módszer az emberi szükségletet
erõsíti. Vigh László hangsúlyozta:
500 milliárd forintot fordított a kor-
mány az elmúlt idõszakban az
egészségügyre, amely negyven-
éves lemaradásban van, ezért
nincs az a pénz, amit ne lehetne
felhasználni. Igény van a kórház-
fejlesztésekre, a nagyberuházá-
sokra, a kormány az egészség-
ügyet nemzetstratégiai kérdésként
kezeli. Dr. Halász Gabriella fõigaz-
gató a rehabilitáció fontosságáról
szólt. Mint fogalmazott, ma már

nem klasszikus kórké-
pek jelentik a legna-
gyobb gondot, hanem a
szenvedélybetegek, de-
pressziósok, pánikbete-
gek nagy száma. Igye-
keznek segíteni azok-
nak, akik nem képesek
szembeszállni a világ
kihívásaival. Pszicho-
szociális szemlélettel és
az új módszerek alkal-
mazásával próbálnak
segíteni. Dr. Sipos Zsó-
fia, a pszichiátria osz-
tályvezetõ fõorvosa
megköszönte a beruhá-
záshoz kapott támoga-
tást, szólt a foglalkozta-
tásterápia szükséges-
ségérõl, majd a vendé-
geknek bemutatta az új
épületszárnyat. 

GYÓGYSZEROSZTOGATÁS HELYETT
REHABILITÁCIÓ ÉS NAPPALI KÓRHÁZ A PSZICHIÁTRIÁN

Dr. Cserháti Péter, Vigh László, dr. Sipos Zsófia és dr. Halász Gabriella



Úgy véljük, hogy a föld legyen
azé, aki megmûveli, vagyis a ma-
gyar gazdáké. Ezért õket szeretné
a kormány támogatni az új határo-
zattal. Az árverések részvételéhez
10 százalék letéti összeg kell, a
regisztrációs díj 30 ezer forint. A li-
citálások a piaci ár plusz 10 száza-
lékról indulnak. Egy gazda maxi-
mum 300 hektárt vásárolhat, ami
szigorú feltételekhez kötött. Min-

den esetben közjegyzõ által hitele-
sített jegyzõkönyv készül. A nyer-
tessel a Nemzeti Földalap köt
majd szerzõdést.

A hirdetmények október 16-án
jelentek meg. Zalában november
23-a és december 10-e között Za-
laegerszegen, a Mártírok útján ta-
lálható földhivatal épületében,
Nagykanizsán pedig a Vasember-
házban 8-tól 12-ig, délután pedig

13-tól 16 óráig lesznek az árveré-
sek. Zala hat járása közül egyedül
a letenyeiben nem tartanak árve-
réseket. A többiben 167 ingatlant
adnak el, melyek területe megha-
ladja a 2500 hektárt, értéke pedig
a 2,3 milliárd forintot. A föld-
törvény módosításának köszön-
hetõen nyilvános és átláthatóbb
lesz a termõterületek értékesí-
tése.

Rigó Csaba elmondta még: az
árverésen az nyer, aki a legmaga-
sabb árat kínálja. A szabályozás
szerint elõvásárlási jogot élveznek
többek között a haszonbérlõk. Az
aukciókon garanciális feltételek
mellett lehet majd földet venni, 20
évi elidegenítési-terhelési tilalom
mellett, az állam visszavásárlási
jogának bejegyzésével. Ha egy
terület nem kel el, azt újra meghir-
detik.

b. k.

– 2011-ben újult meg a városi
diákönkormányzat, mely a 6–18
éves korosztály érdekeit képviseli
– mondta a választás után a régi-
új vezetõség bemutatásakor
Balaicz Zoltán polgármester. – Az-
óta mindig jó csapat dolgozott az
ifjúság érdekében, s kölcsönösen
komolyan veszi egymást a diák-
és a városi önkormányzat. 

Kövesi Csaba diákpolgármes-
ter elmondta, 3 éve tagja a
ZVDÖK-nek. Most elõször nincs
általános iskolásokat képviselõ al-
polgármester, de ez nem jelenti

azt, hogy nem figyelnek erre a kor-
osztályra. Arra fognak törekedni,
hogy egyensúlyba kerüljenek az
általános és a középiskolásokat
megszólító programok. Várják
azon diákok ötleteit, segítségét is,
akik nem tagjai a ZVDÖK-nek. A
korábbi jól bevált programok mel-
lett más városok diákönkormány-
zataival is igyekeznek jó kapcsola-
tokat kiépíteni. 

Az alpolgármester személyé-
ben szintén egy régi arc, Juhász
Elõd (Csány) köszön vissza, aki
anno általános iskolás alpolgár-
mesterként kezdte tevékenységét.
Az általános iskolásokkal össze-

kötõ személyként Takáncs Nikolet-
tet (Zrínyi) nevezték ki tanácsnok-
nak. Jegyzõként pedig az újonc
Gál Gréta (Zrínyi) segíti a 11 tagú
testület munkáját. 

Balaicz Zoltán polgármester
még megjegyezte, az õsz folya-
mán várják annak a nagy mértékû
beruházási tervnek a pályázati el-
bírálását, mely kizárólag az ifjúság
sportolási és szabadidõs tevé-
kenységét bõvítené jelentõs mér-
tékben. 
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KOMOLYAN VESZIK EGYMÁST
RÉGI-ÚJ VEZETÉS A VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATBAN

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat történetében elõ-
ször fordult elõ, hogy kétszer válasszanak valakit a polgármesteri
posztra. Kövesi Csaba, a Zrínyi-gimnázium diákja esetében ez a
helyzet állt elõ. S ami szintén precedens nélküli, nincs általános
iskolás képviselet a testületben. 

– b. k. –

A rendezvény helyszíne, az Art
mozi nagyterme zsúfolásig telt ér-
deklõdõkkel. Az elõadás elõtt
Balaicz Zoltán polgármester és
Bali Zoltán képviselõ, a civil szer-
vezet vezetõje köszöntötte a meg-
jelenteket. Majd Nógrádi György
gyorsan a téma közepébe vágott.
Napjaink meghatározó hatalmai-
val indította mondandóját. Ebbe a
körbe az USA-t, Kínát és Oroszor-
szágot sorolta. Megjegyezve,
hogy az elõbbi szerepe egyre
csökken. Kína törekvéseként a
globális jelenlétet említette, illetve,
hogy déli, indiai határát nem isme-
ri el. Oroszországgal kapcsolatos
legfontosabb aktualitások a feb-
ruárban kitört orosz–ukrán konflik-
tus, illetve a Krímhez való ragasz-
kodás. Szóba került a kõolaj- és
földgázárak változásainak hatása
Oroszországra, az amerikai, terro-
rizmus elleni védekezés ürügyén
zömében gazdasági lehallgatások
és az egyre terjedõ Amerika-elle-
nesség, a német szélsõjobboldal
megerõsödése, az Iszlám Állam-
mal kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalók, és Moszkva erõsödõ sze-
repe számos aktuális ügyben. 

Migránskérdésben két fõvona-
lat kell megkülönböztetni, mondta
az elõadó. Az egyik morális, mely
támogató, a másik a politikai, mely
a beláthatatlan következményekre

hívja fel a figyelmet. Földrajzilag is
két vonal van. Fekete-Afrikából
Olaszországon keresztül érkeznek
a bevándorlók. Az Afrikai és az
Európai Unió tárgyalásokat folytat,

hogy a gazdasági bevándorlókat
fogadják vissza. A migránsok má-
sik fele Szíriából érkezik Törökor-
szágon keresztül (a háború miatt
közel 4 millió szír hagyta el a hazá-
ját). Ezért a törököktõl várják azok
feltartóztatását, illetve a görögöktõl
a hajók visszautasítását (miközben
Törökországot kérése ellenére
sem akarják jelenleg felvenni az
Európai Unióba). A gyarmatokkal
sosem rendelkezõ Magyarország-
gal kapcsolatban úgy fogalmazott,
az ország nem kért és nem is tud
mit kezdeni a bevándorlókkal. Az

itt élõ külföldiek egyetemi tanulmá-
nyok, nõsülés miatt vannak itt,
egész más megítéléssel. Hozzá-
tette, az ország az unió része, bár
nem kaptuk meg azokat a kedvez-
ményeket, amit a korábban belépõ
tagok, a politikusok továbbra is ra-
gaszkodnak a tagsághoz. 

A migrációval kapcsolatban el-
hangzott a beilleszkedési problé-

ma. Illetve a világ sokszínûsége,
ennek megfelelõ sokféle megíté-
lés, a kérdések kezelésében az el-
mélet és a gyakorlat, a morál és a
politika ellentéte. 

A rendezvény végén a szerve-
zõk köszönettel fogadták az ado-
mányokat Zalaegerszeg egyik
testvérvárosa, Beregszász ma-
gyar lakosainak támogatására,
akik az orosz–ukrán konfliktus
szenvedõ alanyai. A segítséget
Babják Zoltán polgármester közre-
mûködésével juttatják el a rászo-
rultaknak. 

A VILÁG SOKSZÍNÛ
NÓGRÁDI GYÖRGY KÜLPOLITIKAI ELÕADÁSA

A közelmúltban alakult Zalaegerszeg Barátai Egyesület elsõ és
mindjárt telt házas fórumán dr. Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértõ beszélt az aktuális külpolitikai helyzetrõl és a
migránskérdésrõl.

EGERSZEG RÁDIÓ

Sajtóbejárással egybekötve, Balaicz Zoltán jelenlétében
avatták fel a közelmúltban az Egerszeg Rádiót. Az október
5-e óta sugárzó kereskedelmi csatorna a 95.1-en érhetõ el. A
rádiót a városi televízió mûködteti. 

A rádió elõkészületei hosszú hónapokon át tartottak, létrehozá-
sával, mint a polgármester kiemelte, a város elsõ számú hírforrá-
sává alakult át az 1985 óta mûködõ Zalaegerszegi Televízió. A rá-
dióban elsõsorban a televízió munkatársai dolgoznak, a stúdiót a
legmodernebb technikával szerelték fel. Az érdeklõdõk sok más
mellett gazdasági, kulturális, egészségügyi és sport témájú maga-
zinokat hallhatnak.

PROGRAM A CSÁNYBAN

A Zalaegerszegi SzC Csány László Közgazdasági Szakközépis-
kolája 2015. szeptember 29-én megrendezte az „Iskolai élmény-
nap a közösségfejlesztésért” címû programot, mely „Az iskola
közös ügyünk” programsorozat utolsó állomása volt.

A mobil közösségi teret az iskola aulájában alakították ki, és ehhez
segítségül hívták a 9. évfolyamosokat egy kis vetélkedésre, mellyel
megelõzték az októberi gólyaavatót. A szervezõ osztály, a 10/C játékos
és sportos feladatokkal készült, és gondoskodtak a vidám hangulatról
is. Az ezen a délutánon szerzett pontokkal indulhatnak majd a Legjobb
osztály cím elnyeréséért az októberi gólyaavatón. Célja az új osztály-
közösségek egymáshoz való közelítése, valamint az osztályközössé-
gek erõsítése.

AZÉ LEGYEN, AKI MEGMÛVELI
NOVEMBERBEN KEZDÕDNEK AZ ÁRVERÉSEK
Árverezik az állami földeket novembertõl – az errõl szóló kor-

mányhatározat a napokban jelent meg. A szabályozás célja, hogy
az államosítás során elvett területek visszakerüljenek a gazdák-
hoz. Több mint 5 millió hektár termõföld van Magyarországon.
Ennek 7 százalékát, csaknem 400 ezer hektárt érint az aukció.
Ezeket elsõsorban kis és közepes agrárvállalkozásoknak kíván-
ják értékesíteni, így segítve a családi gazdaságok versenyképes-
ségét. A licitálásokat a megyei kormányhivatalok végzik majd, s a
programban elsõsorban helyben élõ termelõk vehetnek részt –
fogalmazott tájékoztatóján Rigó Csaba kormánymegbízott.

Rigó Csaba

ÚTLEZÁRÁS
2015. október 23-án 15.40

órától városi ünnepség miatt
lezárják az Ady utca '56-os
emlékmû elõtti szakaszát (Vá-
rosi Strandfürdõ) és a Botfy ut-
cát.

Az útzár feloldására az ün-
nepséget követõen, várhatóan
17.00 órakor kerül sor. A jelzett
idõszakban a Táncsics utcából
csak balra lehet kanyarodni.

Megértésüket köszönjük!

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Bali Zoltán, Nógrádi György és Balaicz Zoltán.



Kisebb szünet után újra in-
dult a Kovács Károly Tagkollé-
giumban a népszerû, Kollégiu-
mi esték ismeretterjesztõ soro-
zat. Molnár V. József néplé-
lekkutató, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc résztve-
võje volt az idei elsõ elõadó, aki
témájául a magyarságot, mint a
szabadságharcok népét mutatta
be.

– b. k. –

Mondandójában érintette az
1700-as évektõl a magyar sza-
badság mellett és ellen ténykedõk
tevékenységeit. Hangsúlyozta,
nem a fölforgatás, hanem a sza-
badság népe vagyunk. Beszélt a
nemzetet ért elsõ nagy sebrõl, a
szokásjog elvesztésérõl. A kisem-
berek, jobbágyok számára is szó-
lásszabadságot adó, Európában
páratlan nádori rendszer elveszté-
sérõl, mely utat nyitott a római tí-
pusú bürokratikus megye- és já-
rásrendszernek. Szót ejtett a pro-
testánsok elleni támadásokról, II.

József, kalapos király néplelket
pusztító rendelkezéseirõl, az
1956-eseményekrõl, s napjaink
válságáról. 

A Magyar Örökség díjas néplé-
lekkutató ez utóbbi kettõrõl saját
tapasztalatai alapján számolt be.
1956-ban ugyanis vezetõje volt az

egyetemi forradalmi diákbizottság-
nak. Ezen tevékenységéért ké-
sõbb 3 év börtön, ebbõl egy év
magánzárka, volt a jussa. 

– A minõségnek soha nincs
statisztikája, csak a mennyiség-
nek. 1956-ban az internacionálé
szétesett, a kommunizmus meg-

repedt, s ezt a repedést már nem
lehetett késõbb eltüntetni. Ezek a
pesti srácok, akiket halálra ítéltek,
s börtönben kellett megvárniuk a
nagykorúságot és az ítélet végre-
hajtását, gyõztek – mondta, majd
napjaink válságára utalva megje-
gyezte: – Szabadságharc nem-
csak fegyverekkel történhet. Eh-
hez rendezni kell a lelket, mert ez

a világot uraló gonosz legyõ-
zésének módja. Ugyanazok-
kal a fegyverekkel, amelyek-
kel a mostani konfliktusok el-
kezdõdtek, nem lehet megfé-
kezni a problémákat. Egyre
többen érezzük, hogy a Kár-
pát-medencében igen nagy
baj van, és ilyenkor nem sza-
bad kifogásokat keresni.
Senki nem mondja, hogy ke-
vés a hívõ, mert pontosan
annyian vagyunk, amennyi
szükséges – végül meginvi-
tálta a zalaiakat a budapesti
Engesztelõ-kápolna létreho-
zásához, mely a legenda
szerint a nép fennmaradását
szolgája, s melynek alapkö-
vét 1944 decemberében tet-

ték le. 

A már hagyományos
Egerszegi Kapocs rendezvény
a Zalaegerszegrõl elszármazott
vagy egerszegi kötõdésû, saját
szakterületén országos elis-
mertséget szerzett emberek
randevúja. Ezúttal Budapesten
a Larus étterem és rendezvény-
központ adott otthont a találko-
zónak, melyen mintegy száz
vendég vett részt, és hallgatta
meg Balaicz Zoltán elõadását
az elmúlt év eredményeirõl és a
jövõ tennivalóiról. 

– Vadas Zsuzsa –

A polgármester jelezte, az új ve-
zetés szlogenje, hogy Zalaeger-
szeg ne csak a múlt és a jelen, ha-
nem a jövõ városa legyen, ennek
szellemében végzik munkájukat és
tervezik a következõ évek felada-
tait. A legfontosabbnak a gazda-
ságfejlesztést említette, és azt az
együttmûködési megállapodást,
melyet a Zala Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarával, a VOSZ helyi
szervezetével és a megyei vállal-
kozásfejlesztési alapítvánnyal kö-
töttek. A helyi vállalkozásokkal is
egyeztetve a jövõbeli tervekrõl el-
mondta, 2016 végéig 2500 új mun-
kahely jöhet létre Zalaegerszegen.
Ezek közül kiemelte, hogy novem-
ber végén az északi ipari parkban
az Edelmann 4,5 milliárdos beru-
házásában elkészült új gyártóüze-

mét avatják. A cégcsoport jelezte,
további bõvülési szándékát, amivel
további munkahelyek jönnének lét-
re.  Öt zalaegerszegi cég jelzése
alapján, fejlesztéseiknek köszön-
hetõen 370 új munkahellyel lehet
számolni, egy elektronikai céggel
folytatott tárgyalás sikere esetén
130 új munkahellyel.

Balaicz Zoltán szólt a 2014–
2020-as fejlesztési idõszakról is,
megemlítve, hogy a TOP-források-
ból 11,2 milliárd forint jut Zalaeger-
szegnek, és részletesen szólt ar-
ról, mire szeretnék fordítani ezt az
összeget. A Modern városok prog-
ram megvalósulása során szintén
több nagyberuházással számol a
város. Arról is tájékoztatta a jelen-

lévõket, vizsgálják annak lehetõ-
ségét, hogy a 76-os fõút helyett a
75-ös utat fejlesztenék gyorsfor-
galmúvá, így elérve az M7-est.

* * *
A találkozón – melyen a mûsor-

vezetõ a zalaegerszegi Stefán Zol-
tán, az MTVA munkatársa volt, aki
korábban a Zalaegerszegi Televí-

zióban dolgozott – Wohner Dóra
és jazz-zenekara játszott. A be-
szélgetésben részt vevõk közül
Bella Levente énekes-mûsorveze-
tõ a zalaegerszegi kulturális kíná-
lat bõvülését dicsérte, és hogy
pártoskodások feletti széles
összefogás kezdett kialakulni
Egerszegen, és ez nagyon jó. Dr.
Németh István, a Tógazda Halá-

szati Zrt. vezérigazgatója bejelen-
tette, hogy hamarosan boltjuk nyí-
lik a zalai megyeszékhelyen. Kan-
dász Andrea televíziós szakember
elismerõen szólt szülõvárosa fejlõ-
désérõl, kiemelve a városkommu-
nikációt. Mint fogalmazott, Zala-
egerszeg az utóbbi egy évben
többször szerepelt országos médi-

ákban, mint az elõtte lévõ évek-
ben. Dr. Várszegi József, a megyei
kórház rendszerváltozás utáni el-
sõ orvos igazgatója szintén elége-
dettségének adott hangot Eger-
szeg fejlõdését illetõen, míg Vere-
bes István színházi rendezõ a He-
vesi Sándor Színház legutóbb ka-
pott elismerésérõl szólt, felvetve,
érdemes lenne lobbizni a teátru-

mért. Fekete György, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke arról
beszélt, hogy országos fejlesztési
stratégia részese Zalaegerszeg is,
Magyarországnak egy negyven-
ötven éves lemaradást kell behoz-
nia, történelmi hátrányt ledolgoz-
nia. Szólt arról is, hogy ami érték,
azt át kell venni az Európai Unió-
tól, illeszkedni hozzá. Úgy véli, az
öröm érzése  az, amely tartja az
embert fizikai és szellemi értelem-
ben is, ehhez párosulnia kell a tü-
relem érzésnek, és közös munká-
val elérni a kitûzött célt. Szloge-
nekkel nem lehet fejlõdni. Azt kí-
vánta, Zalaegerszeg mutasson
mindebben példát más váro-
soknak!

3Aktuális

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM – A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN

Mint elmondta, minden politi-
kai erõnek joga van a saját állás-
pontját a nyilvánossággal meg-
osztani, ezt nem is vitatják. Amit
sérelmeznek, hogy ez a Fidesz-
propaganda, most, mint városi
kiadvány jelenik meg. Az önkor-
mányzat finanszíroz részben
vagy egészben városi tévét s
egyéb nyomtatott sajtóterméke-

ket. Ezekben a sajtótermékekben
már beszámolt egyszer a város-
vezetés azokról a tervekrõl, me-
lyeket, ebben az önkormányzati
pénzbõl finanszírozott propagan-
daanyagban megjelentettek. Mi-
közben új adót vezetnek be a vá-
rosban, nem tartják etikusnak,
hogy önkormányzati pénzbõl rek-
lámozzák magukat. 

Pete Róbert szólt arról is, hogy
az említett kiadványban az szere-
pel, hogy 2018-ig kétszer kétsávos
autóút köti össze az autópályát
Zalaegerszeggel. Közben a város
alpolgármestere egy megyei köz-
gyûlési jegyzõkönyv szerint úgy
fogalmaz, a 76-os út kibõvítése
több okból nehézkes, s alternatí-
vaként mérlegelik a 75-ös út fej-
lesztését.

Kérdés, hogy áll Zalaegerszeg
esetében az a miniszterelnöki
ígéret, miszerint 2018-ig kétszer
kétsávos úton érjük el az autópá-
lyát?

A közelmúltban a zalaegerszegiek postaládájában landolt egy
fideszes kampányújság, melyben azt bizonygatták, hogy mennyi
mindent tettek a városért. Zalaegerszegen is beindult a fideszes
önfényezés, s önimádat – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete
Róbert, a párt helyi elnöke, önkormányzati képviselõ.

JOBBIK: A FIDESZ-REKLÁMRÓL

Vigh László, Palkovics László és Balaiz Zoltán

Dr. Várszegi József köszönti a találkozót.Bella Levente a kultúra hatásáról beszélt.

EGERSZEGI KAPOCS: KÖTÕDÉS A VÁROSHOZ
EMLÉKEZÉS, ÉRTÉKELÉS, BARÁTI JÓ TANÁCSOK

KOLLÉGIUMI ESTÉK ÚJRA
„SZABADSÁGHARC NEMCSAK FEGYVEREKKEL TÖRTÉNHET”

Fotók: Seres Péter

Molnár V. József



b. k.

Az idei záróünnepség több pon-
ton is megújult. Így négy köszöntõ-
beszéd hangzott el, jelezve, na-
gyobb a figyelem és a megbecsü-
lés a 12 éve lelkes hozzáállású
környezetszépítõ lakosok felé. Ün-
nepi mûsorra is sor került az Ady-
iskola diákjainak köszönhetõen.
Ezenkívül a négy kategória legjobb
kertjeirõl fényképes bemutató is
látható volt, a zsûri véleménye
alapján Kovács Mihály tájépítész

szakmai észrevételeivel kísérve.
Valamint a „szomszéd kertje” kate-
góriába érkezett hat nevezést nem
külön bírálták el, hanem a fõ kate-
góriákba besorolva (közülük a csa-
ládi házas csoport második és har-
madik helyezettje került ki).

Az idén 94 résztvevõ vállalta a
verseny feltételeit, vagyis, hogy a
virágosítás mellett folyamatosan
odafigyel a környezet rendezettsé-
gére is. Õket, „azokat a jó embere-
ket, akik a virágot szeretik”, kö-
szöntötte elsõként Vigh László or-

szággyûlési képviselõ. Balaicz
Zoltán polgármester, miközben
gratulált a nyerteseknek elmondta,
a város a környezetvédelmi alap-
ból biztosítja a meghívottak díjazá-
sát, s utalt rá, hamarosan új irányt
vesz a város zöldstratégiája. Hor-
váth István, a pályázatot kiíró Vá-
rosgazdálkodási Kft. ügyvezetõje
büszkén jegyezte meg, a verseny
beváltotta a hozzá fûzött reménye-
ket és nagy népszerûségnek ör-
vend, töretlen résztvevõszámmal.
Tolvaj Márta alpolgármester pedig
arra utalt, szerencsések a zala-
egerszegiek, mert már az elõdök
is mindig ügyeltek a virágosításra,
az õ fáradozásaik megõrzése is a
feladatunk. 

Kategóriánként a következõk
részesültek díjazásban.

Családi házak (18 résztvevõ): 1.
Patkó utca 22., 2. Öveges utca 13.,
3. Erdész utca 38. Különdíjasok:
Nyerges utca 2. és Berek utca 2.

Társasházak (58 résztvevõ): 1.
Landorhegyi út 15., 2. Csutor utca
1., 3. Madách utca 18. Különdíja-
sok: Göcseji út 61., Berzsenyi út
28–30., Berzsenyi út 29–35. és
Toldi utca 16.

Intézmények (12 résztvevõ): 1.
Mikes Utcai Tagóvoda, 2. Napsu-
gár Utcai Tagóvoda, 3. Napsugár
Bölcsõde.

Kereskedelmi és ipari egysé-
gek (6 résztvevõ): 1. Reininghaus
Sörözõ és Pizzéria, 2. Gömby
Hobby Kreatív Kézmûvesbolt, 3.
Auto Elektro.

A sajtótájékoztatón elmondta:
sok pozitív visszajelzést kaptak a
Zalaegerszeggel történt együttmû-
ködést illetõen. Mint ismeretes, a
két település önkormányzatának
köszönhetõen az egervári és a za-
laegerszegi lakosok ebben az év-
ben ingyen látogathatták a várkas-
télyt, valamint kedvezményes je-
gyet válthattak a nyári színházi
elõadásokra. A két polgármester
megbeszélésének értelmében, ha
minden a tervek szerint alakul, ak-
kor az együttmûködés a jövõ év-
ben is folytatódik a két település
között. 

Zsuppán Beáta, az egervári
várkastély sajtófõnöke mindeh-
hez hozzátette: a közeljövõben
kezdeményezni fogják a zala-
egerszegi rendezvényszervezõk-
kel a 2016-os programok egyez-

tetését, összehangolását. Ennek
célja, hogy az egervári vár és a
megyeszékhelyen tartandó feszti-
válok, koncertek, események
egymást erõsítsék, és ne konku-
renciát jelentsenek a rendezõk
számára.

– pet –

A Nyitott Akadémia programso-
rozatának keretében dr. Vekerdy
Tamás pszichológus tartott elõ-
adást az Art Moziban „Belsõ Sza-
badság – Elég jó szülõ, elég jó
gyerek” címmel (ami egyúttal ké-
szülõ könyvének címe is). A nép-
szerû pszichológus, író elöljáró-
ban leszögezte: nem kell arra töre-
kedni, hogy tökéletes szülõ váljon
valakibõl, mert olyan nincs. Az a
lényeg, hogy senki ne váljon áldo-
zatos, mártír anyává, mert a gye-
reknek akkor jó, ha a szülõ is jól
érzi magát. Ha azonban az anya
vagy az apa állandóan szenved,
gyötrõdik, azt a gyerekek is meg-
érzik, és nem biztonságos, biza-
lomra épülõ környezetben nõnek
majd fel. A szakember szerint ki-
bírhatatlan az, hogy manapság
szinte csak az anya van a gyerek-
kel.

Míg a régebbi korokban jellem-
zõen egy nagycsalád és a felsõbb

társadalmi csoportoknál a cseléd-
ség is besegített az ifjú anyukák-
nak, most úgy néz ki, hogy a nõk
izolálódtak e téren. Az apa leg-
többször kora reggeltõl estig távol
van, a nagyszülõk nincsenek a kö-
zelben, így az anyára hárul min-
den, ami nem jó. Az ideális az len-
ne, ha az édesapák is otthon tud-
nának maradni, vagy ha a párok
meg tudnák osztani a különféle fel-
adatokat. A gyerek személyiség-
fejlõdésére ugyanis nagymérték-
ben hat az otthoni légkör, hiszen
mindent utánzással tanul.

Vekerdy szerint a belsõ sza-
badság kialakulásának különbözõ
lépcsõfokai vannak, az elsõ sza-
kasz pedig már a magzati korra te-
hetõ. Ha kialakul a magzat érzelmi
biztonsága, akkor kisgyermekkor-
ban erre már lehet építeni. Fontos,
hogy a szülõ ismerje fel a gyerek
életkoronként változó szükségle-
teit. A további fejlõdés fõleg azon
múlik, hogy 0–7 éves kor között
volt-e olyan pozitív szülõi minta,

amit a gyerek biztonsággal tudott
utánozni, lemásolni. Ha igen, ak-
kor a legzûrösebbnek tekinthetõ
kamaszkorban elkezd kialakulni
egy olyan új személyiség, aki is-
meri azt a gesztust, amivel már
önmagára is tud támaszkodni. Ez
hozza majd el azt a belsõ szabad-
ságot, ami megvédi a külvilág ma-
nipulációs technikáival szemben,
és képes lesz a fiatal saját ízlésé-
hez, elgondolásaihoz ragaszkod-
ni. Így elkerülheti, hogy a médiá-
ból, internetrõl áramló divathullá-

mok, vagy a kortárs csoportok be-
folyása alá kerüljön.

A pszichológus szerint lénye-
ges, hogy a szülõk ne zargassák,
ne szekírozák állandóan kamasz
gyereküket különféle kérdésekkel,
és afféle „mit kellene csinálnod”
utasításokkal, mert erre a válasz
hazugság vagy lázadás, tiltakozás
lesz; hiszen a gyerek számára ez
egy szabadságharcos kor. A leg-
jobb a kivárás, és az, ha elviseljük
a kamasz jelenlétét, miközben
megpróbálunk segíteni neki. A hu-
mor és a rugalmasság nagy szere-
pet játszik ebben. Az a jó szülõ,
aki trénerként és nem „megmondó
emberként” lép fel. Ha sikerül ki-
sebb zökkenõkkel átvészelni a ka-
maszkort, akkor egy kedves, fiatal,
ám öntudatos felnõtt néz ránk
vissza.

4 Kitekintõ

Ez utóbbi a mindenkit foglalkozta-
tó „határ-ósdi” és a „hol lét határozza
meg a tudatot” témáját boncolgatta, a
mûvész sajátos stílusában. A hetven
éven felüli humoralista briliáns me-
móriája ismét megmutatkozott az or-
szágos könyvtári napok alkalmával a
Deák-könyvtárban bemutatott mûso-
rában.

A hasat rengetõ nevetést kiváltó

beszólások, a szellemi munkát köve-
telõ, sokatmondó asszociációs lán-
cok, a kreatív nyelvi kifejezésmód
bravúrjai, a fájdalmas mosolyt okozó
gondolatsorok és a provokatív, de
idõnként már a bántó határát átlépõ
humor is elõkerült a közel másfél
órás egyszemélyes produkcióban,
mely egyértelmûen egyedi termék a
tömegkereslet korában. 

TALÁLKOZÁS SÁNDOR GYÖRGGYEL
Sándor György humoralista a pályán eltöltött ötven év során elõadott

értekezéseibõl adott válogatást, egy kis aktualitással megspékelve.

NE SZEKÍROZZUK A KAMASZT!
VEKERDY TAMÁS: A BELSÕ SZABADSÁGRÓL ÉS A JÓ SZÜLÕKRÕL

Mennyire vagyunk védve saját megfelelési, beilleszkedési
kényszereinkkel szemben? Van-e belsõ szabadságunk, és egyál-
talán hogyan formálható ez a szabadság már kisgyermek kortól.
Annál is inkább, mert ez vezetheti el az egyént egy kiegyensúlyo-
zottabb élet, illetve egy olyan lelki stabilitás felé, hogy képes le-
gyen kitartani saját ízlése mellett.

A Múzeumok Õszi Fesztiválja
keretében tartotta meg idei mú-
zeumpedagógiai évnyitóját a Gö-
cseji Múzeum. A rendezvényen
részt vevõ pedagógusokat Kaján
Imre igazgató köszöntötte, aki
elöljáróban leszögezte: a múzeu-
mok ma már nem afféle tudomá-
nyos elefántcsonttornyok, hi-
szen a cél az, hogy közérthetõen
tárják a közönség elé mindazt,
amit a múltról tudni érdemes.

– pet –

Persze meg kell találni a hite-
lesség és a könnyed, közérthetõ
közlésmód között az egyensúlyt;
legyen szó az idõsebb vagy fiata-
labb korosztályok múzeumba csá-
bításáról. Fontos, hogy a gyerekek
már minél kisebb korban megis-
merkedhessenek a múzeumok vi-
lágával, és késõbb maguk is szí-
vesen eljárjanak egy-egy kiállítás-
ra, vagy egyéb programra. A mú-
zeumpedagógiai foglalkozások ezt
a célt szolgálják, hiszen játékos
formában igyekeznek kiegészíteni
az iskolákban tanult anyagot, úgy,
hogy a tanulás, ismeretszerzés
egyúttal élménnyé is válik.

Az évnyitó keretében Straub
Péter régészeti osztályvezetõ a
múzeum egyik soron következõ
nagy tárlatáról számolt be. 2016
márciusában nyílik ugyanis az el-
múlt tíz év zalai régészeti feltárá-
sait bemutató és elemzõ tárlat,

mely a „Körárkoktól a kõfalakig” cí-
met kapta. A kiállítás közel 7000
év történetét meséli majd el az
elõkerült leletek alapján.

A következõ idõszak gyerekek-
nek szóló múzeumi foglalkozásai-
ról Kissné Kovács Ágnes mú-
zeumpedagógus számolt be. Mint
mondta: jó néhány korábbi prog-
ram még most is zajlik. A követke-
zõ év múzeumi órái pedig a már
említett régészeti kiállításhoz kap-
csolódnak. A múzeumpedagógiai
foglalkozásokat ugyanis úgy állí-
tották össze, hogy azok összhang-
ban legyenek az archeológiai tár-
lat anyagával, illetve az ott bemu-
tatott történelmi korszakokkal.

Az óvodások, valamint az álta-
lános és középiskolások így meg-
ismerkedhetnek a régész munká-
jával és a feltárásokon használt
eszközökkel. Terepbejárásra me-

hetnek, sírt bonthatnak, de a kora-
beli kultikus és kézmûves tárgya-
kat is szemrevételezhetik. Az ötfé-
le foglalkozás (Egyszer volt, régen
volt; A régész megtalálja; Az õsi
kézmûvesség mûvészete; Építsük
fel Zalaegerszeg várát; Az építé-
szet „Hamupipõkéje” – a tégla) jó
alkalom lesz arra, hogy a kisebb
és nagyobb korcsoportok interak-
tív, játékos módon tanulhassanak
a megye és a város fontosabb tör-
ténelmi idõszakairól, illetve egy-
egy kor építészetérõl.

A Múzeumok Õszi Fesztiválja
keretében a tanárok részt is vehet-
tek néhány bevezetõ múzeumpe-
dagógiai órán. Délután pedig a
„Rákosi börtönei” címû idõszaki ki-
állításhoz kapcsolódva Kiss Bó-
dog Zoltánnal hallhattak egy be-
szélgetést az érdeklõdõk, „A kom-
munizmus áldozatai” címmel.

FÓKUSZBAN A RÉGÉSZET
MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVADNYITÓ

ELISMERÉS
Az Országos Polgárõrszö-

vetség Elnöksége a polgárõr-
mozgalomban végzett tevé-
kenysége elismeréseként Ma-
kovecz Tamás, a Petõfi Sándor
és Dózsa György Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola igazgatóját az „Év
Polgárõr Pedagógusa” kitünte-
tésben részesítette.

A közelmúltban számolt be Gyerkó Gábor, Egervár polgármes-
tere a település elmúlt évi munkájáról, kiemelve a fejlesztéseket
és a kisebb beruházásokat is.

SZEMÉTGYÛJTÕ EDÉNYEK

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége, mint a gébárti
víztározó halgazdálkodásra jogosultja, három évvel ezelõtt célul
tûzte ki, hogy modern, a környezetbe illõ szemetesedényeket he-
lyez ki az egyre inkább látogatott tó partjára.

Az elmúlt két évhez hasonlóan idén õsszel is 16 darab új hulla-
déktároló kihelyezésére került sor az egerszegi önkormányzat tá-
mogatásával és a VG Kft. szakmai közremûködésével. A három év
alatt megvalósult projekt összértéke hárommillió forint, eredménye-
képpen mind a gyalogosok, a kerékpárosok, a tóparton futók, kirán-
dulók, a horgászok ötven méterenként kulturált edényt találnak a
hulladékok elhelyezésére – tájékoztatta lapunkat Makovecz Tamás,
a HEZMSZ elnöke.

EGERVÁRI KAPCSOLAT

VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT
A KÖRNYEZETKULTÚRA HATÁSAI

Ünnepélyes díjkiosztóval zárult az idei, immár 12. „Virágos Za-
laegerszegért” környezetszépítõ verseny. Kategóriánként osztot-
tak ki az elsõ három helyezetteknek elismeréseket, valamint kü-
löndíjakat a város dísztermében tartott rendezvényen.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Van olyan kép, ami horizontáli-

san mutat jól, így ezek egy-egy
szélesebb aljra – mondjuk lap-
szoknyára – kerülnek, míg más fo-
tók egy szûk egészruhán mutat-
nak jól. Ilyen a szomszédból meg-
szökött gyöngytyúk is, amit vélet-
len látott meg, és egybõl rohant a

fényképezõgépért. Megörökítette
és ruhára „költöztette” a zalaeger-
szegi kórház mellett tanyázó varja-
kat is, ezenkívül bécsi látképek,
budapesti panelek és természeti
képek díszítik a ruhákat. De egy
elegáns szoknyán például a jáki
templom egy részlete látható.

Fazonban inkább a szûkebb,
testhezállóbb formákat kedveli, a
napjainkban divatos over size nem
az õ világa. Anyagban a pamut és
selyem dominál, de vannak mele-
gebb, kevert szálas anyagból ké-
szült ruhái is; olyan sportosabb,
könnyen kezelhetõbb darabokat is
tervez, amik városi kerékpározás-
hoz ideálisak. A fotók a már emlí-
tett szitanyomáson kívül transzfer-
nyomással kerülnek az anyagra.

A tervezõ azt mondja, nem gon-
dolt még arra, hogy Zalaegersze-
gen üzletet nyisson, vagy hogy na-
gyobb közönséget bevonzzon, hi-
szen ez még a fõvárosban is rizi-
kós lenne. A mûhelye lehet, hogy
így kicsit rejtõzködõnek tûnik, de
nem bánja: a ruhák márkaneve

(Camou) amúgy is az angol
camouflage (álcázás, rejtõzködés)
szóból ered. Bár az elnevezés a
katonai terepmintákról jutott annak
idején eszébe.

Fehér Beatrix azért a bõrdísz-

mûvességgel sem szakított, annál
is inkább, mert a férjének épp ez a
szakmája. Na, és mert a ruhák
mellett azért õ is készít néha egy-
egy egyedi táskát, melyekre szin-
tén különleges képek kerülnek.

VARJAK A SZOKNYÁN
FOTÓ, DIVAT ÉS MÛVÉSZET TALÁLKOZÁSA

– pánczélPetra –

A Hevesi Sándor Színház a kö-
zelmúltban mutatta be Tom Lycos
és Stefo Nantsou Kövek címû kor-
társ drámájának színházi adaptá-
cióját, Sztarenki Pál rendezésé-
ben. Bár az elõadás elsõsorban a
fiatalabb korosztályoknak készült,
felnõtteknek is tanulságos. Pláne,
mert az egyik – ugyan ki nem
mondott, csak sejtetett – kérdése
az, hogy: hol a bánatban vannak a
felnõttek (szülõk, tanárok, tesók,
rokonok), akik foglalkoznának, be-
szélgetnének a gyerekekkel. A da-
rabban ugyanis csak két zsaru
„társalog” a kölykökkel, és nyilván
nem barátságos körülmények kö-
zött.

Egy hosszú mozgásszínházi je-
lenetbõl (mely Gyevi Bíró Eszter
koreográfus munkáját dicséri)
bontakozik ki a történet. Már-már
azt hisszük, egy némajátékot lá-
tunk majd a színpadon, ütõs ze-

nékkel kísérve. A szavak nélküli
felvezetés szépen illusztrálja azt,
hogy mindannyian burokból (vagy
akár sziklából, ha már kövekrõl be-
szélünk) kerülünk erre a világra,
aztán mindenféle külsõ hatások,
meg játszmák során dõl el, hogy
erõsek leszünk vagy gyengék, ál-
dozatok vagy hõsök, behódolók
vagy manipulátorok. Persze csak
ha nincs valamiféle kontroll.

A Kövekben az erõviszonyok
eldõltek. A tizenhárom éves Shy
Boy (Barsi Márton), mint azt a ne-
ve is mutatja, félénkebb és befo-
lyásolhatóbb, így mindent meg-
tesz, amire idõsebb társa, a tizen-
öt éves Yahoo (Mihály Péter) kéri.
Jó balhénak tûnik betörni egy rak-
tárba, felgyújtani egy macskát (er-
re végül nem kerül sor), meg le-
szedni egy zsír új Merci emblémá-
ját; ami sikerülhetne is, csakhogy
megszólal a riasztó. „Hõseink” új
kaland után néznek: köveket do-
bálnak a felüljáróról az autókra,

míg halálos balesetet nem okoz-
nak vele. Mit lehet tenni ezek
után? „Meg kell próbálni normális-
nak látszani”. Szépen haza men-
ni, másnap meg be a suliba, de
valami azért mégse stimmel; fõleg
ha a félénkebb fiúnak még lelkiis-
merete is van. Az egészet jó lenne
elmondani valakinek, de hol van
Anya?

A Barsi Márton–Mihály Péter al-
kotta páros innentõl kezdve a srá-
cok után nyomozó, õket vallató
zsaruk alakját is magára ölti, profi
alakítást nyújtva mind a két sze-
repben. Persze, ahogy a darabban
a két fiú karaktere elüt egymástól,
úgy a két rendõr sem egységes.
Az egyik azt mondja, bûnösök a
halálos balesetet okozó fiúk, a má-
sik szerint viszont még csak gye-
rekek õk, akik hibáztak. Egyáltalán
egy 13–14 éves gyerek elég nagy-e
már ahhoz, hogy tudja, mit csele-
kedett? Az esküdtszék szerint
nem, így felmenti a kölyköket.  Míg
a nagyobbik gyõzelemittasan tá-
vozik a tárgyalóterembõl (és büsz-
ke, hogy legalább az újságok cím-
lapjára kerülhetett), a másikat
gyötri a lelkiismeret; magába te-
metkezik, magába burkolózik, így
visszatérünk az elõadás nyitóké-

péhez. Csakhogy Shy Boy immár
egyedül fekszik a burokban.

Sztarenki Pál rendezõnek a mi-
nimáldíszletek és -kellékek között
sikerült maximálisan érzékeltetni
mindazt az ellentmondást és lelki
vívódást, amit a darab probléma-
ként felvet. Mindezt úgy, hogy a
diákok nyelvén szólt. Annak elle-
nére, hogy a zeneválasztás
(Strauss, Niel Young, Deep Purple
és jó néhány filmzene) nem pont
az õ korosztályukat célozza. A kor-

társ csoportra jellemzõ gesztus-
nyelv és szövegelés, valamint a
krimik  és videojátékok világára
utaló poénok (például a Halálos
fegyver bombahatástalanító jele-
nete, vagy a filmekbõl ismert „tipi-
kus” zsaru-karakterek) viszont be-
fogadhatóvá és átélhetõvé teszik
az alapvetõen nem könnyen
emészthetõ történetet.

Nem könnyen emészthetõ,
mert bármelyik gyerek fejében
megfordulhatnak efféle csínytevé-

sek. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy az eredeti sztori megtör-
tént esetet dolgoz fel, s szinte
nincs olyan ország, ahol ne lett
volna példa arra, hogy fiatalok kö-
veket hajigáltak mozgó jármûvek-
re vagy vonatokra. Hogy az una-
lomból elkövetett rosszaság bûn-
né fajul-e, azt mi, felnõttek döntjük
el: azzal, hogy képesek vagyunk-e
pozitívan hatni az utánunk jövõ
korosztályokra. Ugye, képesek
vagyunk...?

BÛNÖSÖK, VAGY HIBÁZTAK?
KÖVEK A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN

Az egyik megfelelési kényszeres, a másik asztmás (vagy csak
pánikbeteg?), mégis adja a nagyfiút. Két kamasz fiú valahol a vi-
lágban; két vagánykodó srác bárhol a világban. A suliból ismerik
egymást, unatkoznak, vagy csak nem figyel rájuk senki; és
ahogy az ilyenkor lenni szokott, keresik a balhét. A poénnak in-
duló csíny, aztán katasztrófához vezet.

Mihály Péter és Barsi Márton az elõadás egyik jelenetében.

PROGRAMAJÁNLÓ
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

KLASSZIKUS HANGVERSENYBÉRLET 2015–16

2015. NOVEMBER. 14.
Capella Savaria hangversenye
Mûsor: J. Haydn: C-dúr, „Alleluja” szimfónia, No. 30
W. A. Mozart: D-dúr hegedûverseny, K. 211 – Kalló Zsolt
W. A. Mozart: D-dúr csembalóverseny, K. 107 – Papp Rita
W. A. Mozart: A-dúr szimfónia, K. 134 
Mûvészeti vezetõ: Kalló Zsolt 

2016. MÁRCIUS 4.
Horgas Eszter fuvolamûvész és a Talamba Ütõegyüttes
Francia szerelem címû mûsora.
A mûsorban felcsendülnek Ravel, Bizet, Debussy és más,
népszerû francia zeneszerzõk fülbemászó dallamai.

2016. MÁJUS 17.
Kováts Kolos Kossuth-díjas, érdemes mûvész hangversenye 
Közremûködik: Teleki Miklós orgonamûvész
Mûsoron többek között:
Mozart: Varázsfuvola, Sarastro áriája
Verdi: Don Carlos, Fülöp király áriája
Csajkovszkij: Agyegin, Gremin herceg áriája
Erkel: Bánk bán, Keserû bordal

– b. k. –

Olyan szerzõrõl van szó, aki-
nek arca jól ismert a városban, hi-
szen könyvtárosként a Deák-
-könyvtárban nap mint nap talál-
kozhatnak vele az olvasók. Nem
csoda, hogy könyvbemutatója is
sok érdeklõdött vonzott. Az új ar-
ca, a prózaíró énje bemutatásá-
ban Szemes Péter, a könyv szer-
kesztõje, esztéta mûködött közre.
Aki mindjárt az elején megjegyez-
te, a szerzõ nem távolodott el a

költészettõl, hiszen a nevezett
írással egy idõben újabb verses-
kötete, az Exit is gazdagítja a Za-
lai Írók Szövetsége büszkeségeit.
Ez utóbbi egyesületnek Tóth Imre
nemcsak tagja, hanem jelenleg tit-
kára is. Akárcsak a mostani írásai,
korábbi verseskötetei is ennek
jogutódjaként mûködõ Pannon
Írók Társasága kiadásában jelent
meg. 

No, de miért az új vizekre eve-
zés? A szerzõ a könyvbemutatón
elmondta, voltak olyan tartalmak,

melyeket nem tudott versben meg-
írni. A téma pedig hasonló, mint
szabad formában megfogalmazott
költeményeiben, a pusztulás felé
induló világ kritikája az egykor volt
és eljövendõ aranykor. Szellemi
szöveg, szellemi kaland annak be-
fogadása. A hét novella önállóan
is megállja a helyét, de füzérré
kapcsolja õket a szereplõk sorsa,
a megjelenõ kétfajta létminõség és
a segítõ felsõbb erõ. Olyan világ,

ahol a tudás hatalom, a hétközna-
pi lét mellett jelen van az emelke-
dettség, ismertette Szemes Péter.
Érdekesség még, hogy a könyv-
ben más íróktól vett idézetek is ta-
lálhatók, szintén érdekes kaland
lehet ezek nyomán kutakodni. Így
klasszikus írások, õsi tudású és
kortárs írók szavai segítik Tóth Im-
re szereplõit a saját kert útjain.

A kötetbõl Pénzes Csaba
dramaturg olvasott fel részleteket. 

VERSEK UTÁN PRÓZA
PÁLYÁZATOT NYERT TÓTH IMRE
Rendhagyó módon irodalmi programra, könyvbemutatóra ke-

rült sor a Göcseji Múzeumban. Tóth Imre költõ, két verseskötete
után most prózával állt az olvasók elé. S ebben a mûfajban sem
mutatott kevesebbet, mint a tõle megszokott színvonal, A kert cí-
mû novelláskötete az idén elnyerte a Magyar Írószövetség által
meghirdetett pályázat díját.

Pénzes Csaba, Tóth Imre és Szemes Péter

Fehér Beatrix
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata nyílt árverés útján kívánja értékesí-
teni Kaszaháza városrészben a Kenyérgyár fe-
letti területen (Gólyadomb) a Széchenyi-terv
segítségével kialakított összközmûves építési
telkeit.

Az önkormányzat a telkeket két árverés alkal-
mával 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 életközös-
ségben élnek, és a pályázat benyújtásakor a há-
zastársak 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 in-
duló 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, az árve-
rési biztosíték befizetésének igazolása.

Árverési biztosíték: 1.000.000 Ft

Az árverési biztosítékot az OTP Bank Nyrt.-nél
vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlá-
ra 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.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó mó-

don kívánja elismerni 2015. évben is azon személyek, szerveze-
tek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárul-
tak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez,
akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gaz-
dasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értéke-
it.

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 egye-

sületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környe-
zetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéleté-
ben, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányza-
tában vagy közigazgatásában példaértékût 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 indokolás-
sal 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 városfej-
lesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humán-
szolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemel-
kedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg innovációs díj”-ra javaslatot tehetnek a köz-
gyûlés 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 programo-
kat.

A „Kultúra mecénása díj”-at elnyerõ személyre, cégre javaslatot a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város kulturá-
lis intézményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva 2015. október 30. napjáig
beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szerve-
zetnek, közösségnek többször is adományozhatóak.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu
portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása a www.zala-
egerszeg.hu/ városunk/városunkkitüntetettjei címszó alatt megta-
lálható.

Közös ügyfélszolgálati irodába
költözik négy önkormányzati köz-
feladatot ellátó gazdasági társa-
ság:

ZALAVÍZ Zrt.
– víziközmû közszolgáltatás

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
– hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tás
Városgazdálkodási Kft.

– parkolással kapcsolatos ügyin-
tézés

LÉSZ Kft.
– önkormányzati ingatlankezelés

Nyitvatartási idõpontok:
ZALAVÍZ Zrt., Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.:
H: 9.00–15.00
K: 9.00–17.00
SZ: 8.00–20.00 (hosszabb nyitvatart.)
CS: 9.00–17.00
P: 9.00–15.00

Városgazdálkodási Kft., LÉSZ Kft.:
H: 9.00–15.00
K: 9.00–17.00
SZ: 8.00–17.00
CS: 9.00–17.00
P: 9.00–15.00

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT

ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon személyek és

családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan ne-
héz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartá-
suk, lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-
illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztás-
mérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2015. október 30-ig a Zala-
egerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ-
ban: Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5. szám alatt.

Elérhetõségünk: Telefon: 92/316-930,
30/693-3950

E-mail-cím: csaladsegito@ zalaszam.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását
megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásá-
ban részesült.

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
nyílik Zalaegerszeg belvárosában

2015. november 2-án
Zalaegerszeg, Deák tér 3/C szám alatt.

NYÍLT NAP A SZOCIÁLIS KLUBBAN
Várnak minden érdeklõdõt a Pszichiátriai és Szenvedélybe-

tegek Nappali Intézményének munkatársai 2015. október 21-én
a Kosztolányi utca 23. szám alatti intézményben. 

A délelõtt tíz órakor kezdõdõ rendezvényen elõadásokat
hallhatnak a mentális egészségrõl, az egészséges táplálkozásról,
egészségfejlesztõ programról, de egészségsarkot is találnak a
vendégek: szobabiciklit és masszázsfotelt próbálhatnak ki,
vérnyomás- és testsúlymérésen is részt vehetnek. A nyílt nap
délután három óráig tart.

SZENIOR AKADÉMIA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõs-

ügyi Tanácsa, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási
Kara folytatja a Szenior Akadémia 2015/2016. tanév elsõ félévi
programját. 

Október 22-én (csütörtökön) 14.00 órától két elõadást is hall-
hatnak a szeniorkorú diákok: dr. Gubán Miklós fõiskolai tanár a
számítógép használatáról beszél, Balogh Csaba és Ujj Ferenc
gazdasági tanárok pedig az internet világába kalauzolják el az
érdeklõdõket gyakorlati foglalkozás keretében.

Novemberben is két alkalommal találkoznak a diákok, akkor az
önkéntes munka hagyományaival, az egészségügyi ellátás rend-
szerével és a modern kommunikációs lehetõségekkel ismer-
kedhetnek meg. A találkozások helye minden alkalommal a Gas-
parich úti gazdasági fõiskolai épület.

„HALLOTTAD-E
HÍRÉT...”

A Liszt Ferenc Általános
Iskola galériájában október
19-én nyílt régi zalaegerszegi
képeslapokból összeállított
kiállítás. A tárlatot a város 130
éves jubileuma alkalmából
rendezték, amely egészen
november 15-ig látható.

A hulladékokat a következõ módon kérjük kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum

1,5 m hosszúságban, kötegelve;
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunálishulladék-, fólia-, törmelék- stb. men-
tes) biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül. A
komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõ-
zsákokat a helyszínen hagyjuk.

GYÛJTÉSI NAPOK ÉS HELYEK:
Október 26., hétfõ:

Pózva, Nekeresd, Ságod, Neszele
Október 27., kedd:

Gólyadomb, Kaszaháza, Belváros
November 3., kedd:

Andráshida, Hatház, Vorhota, Erzsébethegy,
Öreghegyi u.

November 5., csütörtök:
Ola, Ebergényi u. (Dalos u. sarokig),
Landorhegy, Egerszeghegyi u., Nagycsarit u.,
Szívhegyi u., Hóvirág u.

November 9., hétfõ: Kertváros
November 10., kedd:

Zrínyi u. környéke, Besenyõ, Botfa

November 11., szerda:
Páterdomb, Becsali (fõút), Bazita (fõút),
Toposházi u.

November 12., csütörtök: Bozsok, Csács
Amennyiben a zöldhulladékgyûjtési akcióban

nem tud részt venni, vegye igénybe a városunk te-
rületén található két hulladékudvar valamelyikét,
melyekben 5 m3/lakóingatlan mennyiségig a zöld-
hulladékok térítésmentesen leadhatók.

HULLADÉKUDVAROK:
Zalaegerszeg-Búslakpuszta:
Nyitva tartás:
kedd–péntek 7.00–15.00 óráig,
szombat: 7.30–14.00 óráig.
Hétfõ, vasárnap, ünnepnapok: szünnap.

Parki u.:
(a volt szennyvíztisztító területén):
Nyitvatartás: 
kedd–péntek 9.00–17.00,
szombat 7.30–14.00 óráig.
Hétfõ és vasárnap, ünnepnapok: szünnap.

Felhívjuk a tisztelt zalaegerszegi lakosok figyel-
mét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
igénylésére. Érdeklõdni ezzel kapcsolatban a Zala-
Depo Kft.-nél lehet. 

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Az õszi zöldhulladékgyûjtési akciót idén 2015. október 26-tól november 12-ig tartjuk a város

azon részein, ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladék-gyûjtés is megoldott. 
A szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot kizárólag a meghirdetett napon,

kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgál-
tatónál a szállítási igényt be kell jelenteni a következõ elérhetõségen: Tel.: 92/598-940, 1-es, illetve
5-ös mellék.

ÕSZI NYITOTT

MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA
2015. OKTÓBER 25.

(VASÁRNAP)
14–18 ÓRA KÖZÖTT.

JÁTSZÓHÁZ
a  Kézmûvesek Háza
mûhelyeiben.
(Zalaegerszeg, Gébárti-tó)

Helyi kistermelõk vására
Bujtor Tibor fafaragó
vitrinkiállítása.

BELÉPÉS DÍJTALAN.



EREDMÉNYEK.
Diák II. korcsoport (2004–

2005) 35 kg: 1. Németh Viktor. 38
kg: 3. Tóth Dominik. 50 kg: 3.

Kajdi Kristóf. 54 kg: 2. Babati
Noel.

Diák I. korcsoport (2002–2003).
42 kg: 3. Orsos Attila. 50 kg: 3.

Takács Zalán. 58 kg: 3. Gyuk
Benedek. 76 kg: 2. Doszpoth Dávid.

Serdülõk. 50 kg: 3. Molnár
Bálint. 54 kg: 1. Németh
Zsuppányi Patrik. 3. Nemes Patrik.
69 kg: 2. Benkõ Roland, 3. Kaszás
Kristóf. 76 kg: 1. Bartáky Marcell. 

Edzõk: Gerencsér Zoltán,
Gerencsér Roland.

7Sport

BKV Elõre–ZTK FMVas 3:5 (3287-3431)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Budapest.

ZTE ZÁÉV–Tatabányai SC 6:2 (3305-3154)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

PVSK Pannonpower–Zalakerámia ZTE
81-62 (21-8, 23-15, 22-22, 15-17)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Pécs.

MKB Euroleasing Vasas–ZTE NKK
73-67 (16-18, 16-17, 19-11, 22-21)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.

Aqvital FC Csákvár–ZTE FC 3-2 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Csákvár.

Kalafa-Újbarok SE–Göcsej SK 3-4  (0-2)
NB II-es nõi futsalmérkõzés, Szár.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– A végérõl kezdeném, a sze-
nioroknál idén  Nagysolymosi Sán-
dor megnyerte  a veterán-Európa-
bajnokságot, a felnõtt magyar baj-
nokságon is elsõ lett súlycsoport-
jában. Zárásként a veterán-vb-n
lett bronzérmes. A többi korcso-
portokban is szereztek azonban
érmeket versenyzõink – kezdte
beszélgetésünket az eredmények
felsorolásával Varga  Zoltán  edzõ. 

– Miként kerültek kapcsolatba
a neves magyar versenyzõvel?

–  Egerszegre nõsült, ezután
vettük fel  vele  a kapcsolatot, és
szívesen segítette  szakmai taná-
csokkal, munkájával, versenyzé-
sével  klubunkat. Látta, hogy az
utánpótlás nevelésében nagy le-
hetõségek vannak. A város is fel-
karolta  egyesületünket. Együtt-
mûködési megállapodást kötöt-
tünk az önkormányzattal, amely-
nek célja, hogy minél több gyer-
mek megismerkedjen  a dzsú-
dóval. Az országos szövetség is
felfigyelt ránk, onnan  is kapunk
anyagi támogatást. Ennek ered-

ményeként sportágunk bekerült az
iskolák tananyagába. Három test-
nevelõ kapott  képzést, így szak-
szerûen tudják oktatni a sportágat.
Három iskolában, Egerszegen a
Landorhegyiben, a Dózsában, il-
letve Nagykapornakon folyik szer-
vezett tantervi keretek között a
dzsúdó oktatása.

– Mekkora a klub létszáma?
– Százhúszan látogatják az

edzéseket, ebbõl  hatvanan vállal-
ják fel a versenyzést. Vannak, akik
csak szabadidejüket akarják
hasznosan eltölteni, ezért járnak

hozzánk, de akadnak olyanok,
akik önvédelmi céllal. Nem hiá-
nyoznak klubunkból a lányok sem,
õk is felfedezték a dzsúdó szép-
ségeit. 

–  Akadnak már  a klubnál
olyanok, akikbõl jó  dzsudós le-
het?

– Mi már látjuk azokat  a fiatalo-
kat, akikbõl jó dzsúdós lehet. Eh-
hez természetesen  sok minden-
nek össze kell jönnie. Vidéki klub-
ként – már hangsúlyoztam – a ne-
velést vállalhatjuk fel. Ifjúsági korig
mi is tudjuk menedzselni a sporto-
lókat, és Nagysolymosi Sándor ér-
kezésével a magas szintû szakmai
munka feltétele is  adott.

– A 120 fõs létszám magas,
hány edzõ  dolgozik a klubnál?

– A legkisebbekkel, az óvodás-
korúakkal és az 1–2. osztályosok-
kal Korpos Judith foglalkozik, Kõ-
szegi József, Nagysolymosi Sán-
dor és jó magam foglakozunk a
többiekkel.

TANANYAG A SPORTÁG OKTATÁSA
SZÍNVONALAS SZAKMAI MUNKA A DZSÚDÓSOKNÁL

Magas szintre kerültek a Zalaegerszegi Dzsúdó Klub verseny-
zõi, edzõi. Nemcsak eredményeik miatt, hanem fizikai értelemben
is. Az egyesület edzéseit a számviteli fõiskola egyik épületének
harmadik emeletén tartják. A gyerekektõl a szenior korosztályig
minden korcsoport megtalálható náluk.

– Elég kövér gyerek voltam.
Édesapám mondta: kezdjem el a
súlyemelést, a sportág átalakít,
erõsödni fogok – emlékezett a kez-
detre Bakos Erik. – Elõször nem
nagyon hittem benne, de igaza lett.
Ahogy jöttek az eredmények, annál

inkább beláttam, hogy ugyan szülõi
tanácsra, de jó döntést hoztam. 

– Melyek voltak eddigi leg-
jobb eredményeid?

– Az országos diákolimpián
súlycsoportomban, 77 kilóban, el-
sõ lettem. Az ob-n korosztályom-
ban szintén aranyérmet szerez-
tem. Az Alpok–Adria versenyen el-
ért csapat bronzérmet is értékes-
nek tartom.

– A Zrínyi-gimnáziumba
jársz, ahol magasak a követel-
mények. Számodra is feltehe-
tõen elsõ a tanulás, utána jöhet
a sport...

– Pórbálok mindkét helyen
helytállni, maximálisan odatenni
magam. Tudom, a súlyemelésbõl
nem lehet megélni, de számomra
talán az anyagiaknál is fontosabb,
hogy bekerültem a korosztályos
magyar válogatottba. Nyáron vol-

tam a válogatott edzõtáborában, jól
teljesítettem, ami további munkára
sarkall. Remélem, többször meghí-
vást kapok a keretedzésre. Szeret-
nék eljutni világversenyekre, Euró-
pa-bajnokságra, világbajnokságra.

– Megszeretted a súlyeme-
lést, kedvenced lett?

– Hála édesapámnak, jó sport-
ágat választottam, jó kedvvel edzek,
de több más sportágat is ûzök, ame-
lyek kapcsolatba hozhatók a súly-
emeléssel. Ökölvívásba, birkózásba
is belekostóltam, iskolámban, a Zrí-
nyiben, pedig a labdasportágakban
is megállom a helyem.

– A súlyemelésben két fogás-
nem van, szakítás és lökés. Me-
lyikben vagy erõsebb, és miben
kell fejlõdnöd?

– A lökés áll hozzám közelebb,
mivel a szakemberek szerint erõ-
bõl versenyzek. A szakítás viszont
nagyobb technikai felkészültséget
igényel. Összességében mindkét
fogásnemben van még tanulniva-
lóm, a szakításban több.

– Mi leszel, ha nagy leszel?
– A súlyemelést annyira meg-

kedveltem, ha egyszer abbaha-
gyom, edzõ szeretnék lenni. Civil-
ben vonz a testnevelõi pálya, a
rendészeti dolgok is érdekelnek,
szóba jöhet ezen a téren az egye-
tem vagy fõiskola.

– Mi lesz a következõ fõ ver-
senyed?

– Az országos ifjúsági bajnok-
ságon szeretnék jól szerepelni,
ahová védõként érkezem, de lesz
egy kemény ellenfelem. Jó lenne a
címemet megvédeni. Igazából vi-
szont új egyéni csúccsal lennék
elégedett, mert megerõsítene,
hogy jó úton járok, évrõl évre jobb
eredményeket érek el.

– Nagyon jó partner a munká-
ban – vette át a szót Papp Péter,
Erik edzõje. – Tehetséges sporto-
ló, ha még többet tudna edzeni,
elõrébb tartana. Azonban tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a fiatalok
számára elsõ a tanulás, utána jö-
het a sport. Remélem, ha a késõb-
biek során a tanulást, a sportot
még jobban össze tudja egyeztet-
ni, súlyemelésben is szép jövõ vár
rá.

SZÜLEI TANÁCSÁRA DÖNTÖTT
TANULÁSBAN ÉS A SÚLYEMELÉSBEN IS HELYT AKAR ÁLLNI

A súlyemelés  a kemény, a  kitartó, a  szorgalmas emberek
sportja, sajnos, manapság kevesen választják. Bakos Erik, a ZTE
emelõje is egy kis  ráhatás után lépett az erõs emberek táborába.

Nagysolymosi Sándor, Horváth Evelin
(diák A ob ezüstérmes) és Varga Zoltán.

– b. k. –

– Az elmúlt egy hónapot nehéz
összefoglalni, annyi minden tör-
tént, annyi érzelem, amit nem le-
het még reálisan értékelni – kezd-
te ismertetõjét, majd leszögezte: a
mostani két úszás pozitív vissza-
jelzés az elmúlt évek munkájáról.

Egy kis visszatekintésként:
2013-ban a La Manche-csatorna
átúszásával vett rajtot, 2014-ben
pedig elsõ magyarként és a vilá-
gon is mindössze tizenhar-
madikként a legnehezebb
távnak tartott Tsugaru-szoro-
son kelt át. Szintén nem kis
feladat volt idén Hawaii-n a
Molokai-csatorna meghódítá-
sa, melyet mindössze 33
úszó tudott eddig teljesíteni.
Dacára az extrém körülmé-
nyeknek, 3 méteres hullámok
között, éjszaka, medúzacsí-
pésekkel és folyamatos cá-
paveszély közepette 12 óra 5
perces világrekorddal (két
percet javítva a korábbi
csúcsidõn) tejesítette az 54
km-es távot. Bevallása sze-
rint, bár megjárta a poklot, és
a tervezettõl eltérõen, tudtán
kívül, cápáktól hemzsegõ
parton jött ki a szárazföldre, kelle-
mes fáradtságot érzett.

Aztán kizsigerelt szervezetére
utalva, ma már hibának tartja,
hogy 12 nappal késõbb teljesítette
a következõ feladatot, Los Ange-
les mellett a Catarina-szoros át-
úszását. Ilyen rövid idõ alatt még
senki meg sem kísérelte ezt az
Ocean' Sevens történetében.

– Itt már nem tudtam értékelni,
ami történt, azt sem tudom, ho-
gyan fejeztem be az úszást, mi-
lyen erõ vitt a végén – mondja a
sportoló, hozzátéve, jelenleg még
a szükséges vérvizsgálatot sem
tudják rajta elvégezni, mert le-
gyengült szervezetének az is túl
megterhelõ lenne. – 12 ezer kaló-
riát égetek el egy úszás alatt. Ez
nem egy normális dolog és a szer-
vezet is így reagál. Nagyon magas

szinten éli fel a vitamin- és nyom-
elemkészletet.

– Erre az extra teljesítményre
is az egerszegi uszodában ké-
szült fel?

– A fizikai kondíciót kell erõsíte-
ni. Ha óceán mellett laknék, akkor
is uszodában tenném ezt. A többit
meg nem lehet gyakorolni, impro-
vizálni kell. Azt azért nem gondol-
tam, hogy ilyen rossz lesz, a po-
kolba kerültem – mondja, s meg-
jegyzi: a Molokai-úszásról nincs is

videofelvétel, hiszen a kísérõi, Ta-
kács András, Tompa Gábor, Ko-
vács György is ennél fontosabb
problémákkal küzdöttek a kísé-
rõhajón. A segítõknek éppen Attila
épsége miatt kellett eltávolodni tõ-
le, nehogy a hullámzás a propel-
lerhez csapja az úszót.

– Rólam szólnak az eredmé-
nyek, de én ezt egyedül nem tud-
tam volna megcsinálni. Ez csapat-
munka volt. Sokan nem látják, mi-
csoda teljesítmény van mögöttünk,
mennyi mindent kalkulálni kell. Éj-
szaka, ilyen távolságon, azt sem tu-
dom merre kell menni. Teljesen a kí-
sérõ kajakosra vagyok utalva, akit
akkor látok életemben elõször. Bíz-
nom kell benne, s ez mentálisan ter-
helõ a fizikai kihívások és szenve-
dések mellett. A csapat a hajón pe-
dig állandóan nézi az áramlatokat,

ami Hawaii-nál a korábbi földrengés
miatt nagyon erõs volt, figyelik a
szél sebességét, a légnyomást. De
van valami, amit nem tudnak mérni.
Ez az élõvilág. Az óceán, ahol én
vagyok a betolakodó, az itt élõk
csak a területüket védik. S be kell
látni, nem én vagyok itt a táplálék-
lánc csúcsa. Ezt el kell fogadni.
Ahogy azt is, hogy a természet nem
fárad el. Egy csapattárs feladhatja,
a természet nem, elõbb-utóbb fel-
õröl. Szembesülni kell azzal, milyen
kicsi porszemek vagyunk a világ-
ban, és hatalmas dolog megélni a
természet erejét. Szóval én a kísé-
rõimre vagyok utalva. Nekem nem
kell kalkulálni, nem kell tengeribe-
tegnek lenni. Csak úszni kell, leve-
gõt venni, forgatni a kezem. Nekem
a legkényelmesebb – tette hozzá, s

persze emberfeletti teljesítményét
ezzel nem tudja kicsinyíteni
Mányoki Attila.

A hét állomás közül két különö-
sen nehézen már túl van. A követ-
kezõ idõpont 2016. augusztus,
amikor az Északi-csatorna 10 fo-
kos vizében kell optimális esetben
„csak” 9–10 órát úsznia. Még nem
tudja, ezt hogyan lehet. A felké-
szülést egy hónap pihenõ után
kezdi, a szokásoknak megfelelõen
az egerszegi uszodában, majd a
nyáron megy edzõtáborba.

A sikeres hosszútávúszót haza-
érkezésekor Balaicz Zoltán pol-
gármester köszöntötte. Los Ange-
lesben pedig a nagykövetségen
tartott ünnepségen kapott elisme-
rõ oklevelet, Magyarország és a
magyar úszósport hírnevéért tett
kiemelkedõ teljesítményéért.

„CSAK ÚSZNI KELL”
MÁNYOKI ATTILA VILÁGREKORDJAI

Az Ocean' Sevens, hét csatorna és szoros átúszását jelenti,
melyet eddig a világon hat ember tudott teljesíteni. Mányoki Atti-
la Zalaegerszegi hosszútávúszó is ez irányba szeli a vizet. Négy
állomást már megtett, közben több leg-et begyûjtve, az utóbbi
kettõvel világrekordot állított fel. Az erõsen lemerült fizikai álla-
potú sportoló sajtótájékoztató keretében idézte fel a természeti
erõkkel vívott emberfeletti csatáját.

TIZENNÉGY ÉREM A TERÜLETI BAJNOKSÁGON
Kaposváron rendezték meg a délnyugat-magyarországi területi

szabadfogású birkózóbajnokságot. A versenyen 162 korosztályos
versenyzõ, köztük a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai léptek
szõnyegre, akik tizennégy érmet szereztek.



8 Hirdetés

„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

8900

HÍVJON MOST!
TTEELLEEFFOONN::  0066//2200  22224499227788

E-mail: holzbutor@gmail.com • Honlap: holz-butor.hu

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

AKCIÓ: INGYENES ELMÉLET!


