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A helyi érték

– pet –

A rendezvényen részt vett az
EMMI Közgyûjteményi Fõosztálya
és a Könyvtári Intézet is. Mint is-
mert, a KRSZ a falvak lakói szá-
mára közvetíti a hazai könyvtári
rendszer által nyújtott szolgáltatá-

sokat. A bõ tíz éve kialakított prog-
ram esélyt teremt arra, hogy a kis-
települések lakói is ugyanahhoz
az információ- és dokumentumál-
lományhoz férhessenek hozzá,
mint a nagyobb városokban élõk.

A szakmai találkozó résztvevõit
Balaicz Zoltán polgármester, majd

Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója kö-
szöntötte. Elhangzott: 2013 fordu-
lópontot jelentett a helyi intézmé-
nyek életében, hiszen az addig me-
gyei fenntartású múzeum, skanzen
és könyvtár a zalaegerszegi önkor-
mányzathoz került. 2016. január el-
sejétõl pedig a ZVMK-ban (koráb-
ban Apáczai ÁMK) mûködõ könyv-
tár is a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárhoz kerül.

A konferencia elsõ elõadója,
Sepsey Tamásné dr. Vígh Anna-

mária, az EMMI Közgyûjteményi
Osztályának vezetõje néhány kül-
földi gyakorlatot is említett a kiste-
lepülési ellátással kapcsolatban.
Mint mondta: általánosan megfi-
gyelhetõ, hogy a könyvtári ellátás
rendszere minden országban iga-
zodik a változó demográfiai muta-
tókhoz, illetve egy-egy település
munkaerõpiaci helyzetéhez, la-
kosságának összetételéhez. Az
Európai Unióban ennek megfele-
lõen érdekes ellátási modellekre
találunk példát. Dániában önki-
szolgáló (vagyis könyvtárosok
nélküli), nyitott könyvtárak mûköd-
nek sok helyen 2007 óta (az or-
szág 450 könyvtárából 18 ilyet ta-
lálni). A nyitottság alatt azt is kell
érteni, hogy reggeltõl egészen 22
óráig nyitva vannak a könyvtárak.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KÖZELEBB AZ OLVASÓHOZ
KÖNYVTÁROSOK KONFERENCIÁJA ZALAEGERSZEGEN
Országos szakmai napot tartottak Zalaegerszegen a megyei

könyvtárak, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KRSZ) haté-
konyabb mûködésével kapcsolatban. Az Arany Bárány Hotelben
megrendezett kétnapos konferencián fõleg a kistelepülések könyv-
tári ellátásáról, illetve annak fejlesztési lehetõségeirõl esett szó.

– pánczéPetra –

Tényleg, miért kell mindig vala-
hány évesnek lenni ahhoz, hogy
ennyi ember összejöjjön egy tér-
ben. Miért nem lehet csak úgy se-
hányévesen kiállni, kiállítani. Per-
sze mindig kell egy apropó, de le-
gyen ez inkább most maga a
frimmeli (csoda)világ. Ami egy-
szerre szürreális és mértanilag
pontos, absztrakt és figurális, sõt
idõnként határozottan tárgyszerû,
már-már realista.

„Gyula egy geométer” – mond-
ja róla volt fõiskolai osztálytársa,
Lábass Endre. Hiszen a fél grafi-
katanszék geometriavizsgáját
Frimmel írta meg. Ezzel a tehet-
séggel akár tudós vagy földmérõ is
válhatott volna belõle, de õt job-
ban érdekelték a sokszorosító

technikai eljárások. A ’80-as évek-
ben a zalai nyomda alkalmazott
grafikusaként dolgozott, majd
1988-tól szabadfoglalkozású grafi-
kus lett; saját mûteremmel.

„Rajzai nemcsak laza kézzel
vannak papírra vetve, hanem olya-
nok, mint a hegymászás; valami-
nek a meghódításai” – folytatja a
tárlatot megnyitó egykori csoport-
társ. S valóban, alkotásaiban min-
dig van valami izgalmas fesztült-
ség, hiszen elsõ látásra többségük
olyan, mintha két különálló képet
néznénk. Részletek, töredékek ke-
rülnek egymás mellé, furcsának
tûnõ rendszerben. Ismerõs alakok,
formák (aktok, arcok) kapcsolód-
nak valami idegen, álomszerû vi-
lághoz, távoli bolygóhoz vagy mér-
tani elemhez...

(Folytatás az 5. oldalon.)

GYULA, A GEOMÉTER
FRIMMEL 60 A ZSINAGÓGÁBAN
Frimmel Gyula hatvan lesz. Jubileumi kiállítás, összegzés: kö-

zel ötven kép az elmúlt huszonöt évbõl. Zsúfolásig megtelt hang-
verseny- és kiállítóterem. Barátok, kollégák, tanítványok köszön-
tik közelgõ születésnapja alkalmából a grafikusmûvészt és ta-
nárt. Közben mindenki megjegyzi – a tárlatot megnyitó Balaicz
Zoltán polgármester és Lábass Endre író, festõmûvész éppúgy,
mint az egyszeri látogatók zöme –, hogy ez lehetetlen, hiszen tí-
zet, húszat simán letagadhat.

– Antal Lívia –

– Az egész gyermekosztály csa-
ládbarát szemléletet követ, ugyanis
az újszülött- és a koraszülött-inten-
zív, valamint a gyermekosztályon
és a rehabilitációs részlegen már
nagyon régóta együtt lehetnek az
anyukák gyermekeikkel.  Ez a lehe-
tõség a gyermekintenzíven azon-
ban csak részben tud teljesülni;
anyukák ugyan ott lehetnek akár 24
órán át, az osztály jellegébõl adó-
dóan aludni, pihenni viszont nem
tudnak – avat az elõzményekbe dr.
Gárdos László osztályvezetõ fõor-
vos. – Ezért gondoltuk azt, hogy
baba-mama házat alakítunk ki egy
meglévõ, de igencsak lepusztult
épületbõl, mely eredetileg mama-
szállás volt. 

Az épületben két, kétágyas szo-
ba áll majd rendelkezésre számuk-
ra, hiszen akár heteket is kénytele-
nek eltölteni gyermekeik mellett az

intenzív osztályon. Továbbá két
apartmant is kialakítunk egy lakás-
hoz hasonló felszereltséggel, tévé-
vel, számítógéppel valamint kony-
hával, fürdõvel és mosóhelyiséggel.

(Folytatás a 3. oldalon.)

BABA-MAMA HÁZ JÁTSZÓTÉRREL
INTENZÍV ÉS REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN

RÉSZESÜLÕ GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA

Baba-mama házat alakít ki a Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány a zalaegerszegi megyei kórházban, az infek-
tológiai osztály szomszédságában. Az alapítvány emellett egy ját-
szóteret is szeretne létesíteni, ahol speciális játszóeszközök szol-
gálnák a mozgásban akadályozott gyerekek kikapcsolódását.

Dr. Gárdos László

Utolsó simítások a Baba-mama házon.



– B. K. –

Szakál István immár második
könyvével gazdagította a szûkebb
és tágabb lakóhely történelmének
dokumentációját. 2002-ben Zala-
besenyõ 1000 éves múltját vetette
papírra. Ebbõl a kötetbõl kimaradt
az életmód bemutatása, melyet
most a nyelvi emlékeken keresztül
igyekezett felidézni.

A megjelenteket elsõkét Balaicz
Zoltán polgármester köszöntötte, aki
a könyv ajánlóját is írta. 

– Szakál István helytörténész-
ként nagyon sokat tett. Két könyve
mellett a helyi címer megalkotásá-
ban is segédkezett. Értékmegõrzés
a kötet megjelentetése, s talán az
utolsó pillanatban fogta meg a gö-
cseji Besenyõ nyelvi világát, hagyo-
mányait. Már kevesen vannak kö-
zöttünk, akik még beszélik ezt a
nyelvet, de a könyv segítségével a
következõ generációknak is megõr-
zõdik mindez, õk is megérthetik
ezen kifejezéseket, nyelvi fordulato-
kat. A nyelv élõ szövet, melyet ápol-
ni kell. A globalizálódó világ a nyel-
vet koptatja, s ezzel valamit elvesz a
lélekbõl is. Küldetést is teljesít tehát
a könyv. Mivel a város kulturális, tu-
risztikai koncepciója is a gyökerek-
hez való visszatérést fogalmazza
meg, az önkormányzat támogatta a
könyv megjelenését – mondta a pol-
gármester, miközben köszönetét fe-
jezte ki a helytörténeti munkáért.

Velkey Péter, a humánigazgatási
osztály vezetõje, mint a könyv lekto-
ra volt jelen. Nyelvtanári tudásának
köszönhetõen színes, ízes példákat
hozott a magyar tájnyelvek sajátos-
ságairól, köztük Göcsejérõl is. Pél-
dául jellegzetes, hogy az itt élõk haj-
lamosak a rövidítésekre, az „l” betû
elhagyására (vótam a bótba).

– Olyan kincset ajánlok, melynek
nincsen párja. Kincsesládikó ez a
könyv. Érdemes benne keresni, ku-

tatni, s így a benne lévõ szavak akár
az aktív szókészletbe is visszakerül-
hetnek, ha használjuk õket. 

Végül a szerzõ mutatta be leg-
részletesebben a könyvét. A külcsín
is érdekes, Szakál Pista bácsi jelleg-
zetes apró betûs kézírásából idéz.
Elhangzott, eredetileg az egész szó-

tár részt kézírásosra tervezte. A
megértést segítõ ábrákat unokája,
Szakál András készítette. A kiad-
vány a Besenyõ a 2000-es Években
Alapítvány gondozásában jelent
meg. 

– A könyv nagyobbik része csa-
pongásra való, kisebbik része folya-
matos olvasásra. Elõször saját fe-
jembõl akartam megírni a szótárt, de
végül segítséget kértem (a könyv
név szerint felsorolja azokat, akik
akárcsak egy szóval is hozzájárultak
a szógyûjtemény minél teljesebbé
tételéhez). Tartalom szerint tájsza-
vak, azok ejtése, szókapcsolatok,
közmondások, szólások, mondó-
kák, népi megfigyelések (babonák),
régi népi játékok, névcsúfolók és
egyéb érdekességek kaptak helyet.
Mára a falu hagyományos életvitelé-
vel együtt a tájnyelv is szinte kive-
szett. Ilyen fokú köznyelvromlás,
mint az utóbbi idõkben, a magyar

nyelv történetében még nem volt.
Zavaros lett a nyelv, s vele zavaros
lett a gondolkodás is. A magyar egy
rendkívül tehetséges nép, és a ma-
gyar észjárást, az úgynevezett józan
paraszti észt, értékelni kellene. Sok
mindent felszínre hoztam, de ez egy
befejezetlen könyv. Megkésett és
abbahagyott munka, hiszen napon-
ta jönnek elõ újabb szavak és szó-
fordulatok, amik már nem kerültek
bele. Elégedett egy tekintetben le-
hetek, eleget tettem annak a foga-
dalmamnak, hogy a magyarázó
szövegekben nem fordulnak elõ ide-

gen szavak – mondta a dedikálás
elõtt Szakál István.

A könyv elérhetõ a Széchenyi téri
Tourinform-irodában.

2 Közélet
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Balaicz Zoltán polgármester ün-
nepi köszöntõjében elmondta: jó öt-
letnek tartották a közös ügyfélszol-
gálati irodát, hiszen ezáltal a Deák
téri környék akkor is élõvé válhat,
ha nem éppen a piacra sietnek az
emberek. Jelezte: a közeljövõben a

szomszédságba költözik a belváro-
si körzeti megbízotti iroda. Az ügy-
félszolgálati iroda mûködésérõl

Gecse Péter alpolgármester szólt,
majd a város vezetése jelképesen
átadta a kulcsot Pais Kornélnak, a
LÉSZ Kft. ügyvezetõjének. 

Az iroda 14 munkatárssal dol-
gozik, reggel 9 órától várja az ügy-
feleket. A Zalavíz Zrt. szerdai na-
pokon reggel 8-tól este 8-ig várja
az ügyfeleket hosszabbított nyitva-
tartással. 

KÖZÖS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
SEGÍTIK AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÜGYINTÉZÉSÉT

Négy önkormányzati cég fogott össze, és közös városi ügyfél-
szolgálati irodába költözött a Deák tér 3/C szám alatt. A Zalavíz
Zrt., a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Városgazdálkodási
Kft. (parkolással kapcsolatos ügyintézés) és a LÉSZ Kft. közfel-
adatainak ellátásával egy helyen és egy idõben segíti és meg-
könnyíti a zalaegerszegi lakosok ügyintézését.

A megállapodást dr. Király Mik-
lós dékán és dr. Sorok Norbert, a
Zalaegerszegi Törvényszék elnö-
ke látta el kézjegyével.

A határozatlan idõre szóló szer-
zõdésben a törvényszék vállalta,
hogy szakmai gyakorlati helyet
biztosít az egyetem diákjainak,
hogy elõtanulmányaiknak megfe-
lelõ munkahelyen megismerked-
hessenek a tanultak gyakorlati ol-
dalával, illetve a tanulmányaikhoz
megszerezhessék a szükséges
munkatapasztalatokat.

A joghallgatók, illetve más alap-
vagy mesterképzésben részt vevõ
diákok elõzetes egyeztetés alap-
ján a törvényszéken, annak cégbí-
róságán, a közigazgatási és mun-
kaügyi bíróságon, illetve a zalai já-
rásbíróságokon tölthetik el a kép-
zési program szerinti gyakorlatu-
kat.

A törvényszék korábban a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Jo-
gi Karával és a gyõri Széchenyi
István Egyetemmel is kötött ha-
sonló megállapodást.

A Zalaegerszegi Törvényszék 2015 novemberében szakmai
gyakorlatot biztosító együttmûködési megállapodást kötött a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karával.

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ELTE-VEL
JOGHALLGATÓK A BÍRÓSÁGON

TÁJSZAVAK, SZÓLÁSOK, BABONÁK
NYELVÉSZETI KINCSESLÁDA BESENYÕBÕL

Besenyõ és környékének, mint a Göcsejnek nevezett vidék egy
részének tájszótárát vetette papírra több éves munkával Szakál Ist-
ván magyar–történelem szakos nyugdíjas pedagógus. A város ve-
zetõi, a könyv kiadásában részt vevõk, támogatók, egykori tanítvá-
nyok és a helybeli érdeklõdõk gyûltek össze a településrész közös-
ségi házában, a tájszótár ünnepélyes átadására, november 7-én.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester az
átadási ünnepségen ezzel kap-
csolatban elmondta, alapos felmé-
rés, imázskutatás, a vállalkozókkal
való egyeztetés elõzte meg az új
turisztikai koncepció készítését,

így olyan anyagot tudnak a de-
cemberi közgyûlés elé vinni, amit
valóban minden érintett fél tud tá-
mogatni. Az új turisztikai koncep-
ció a Gébárti-tó környékének fej-
lesztését is tartalmazza, melyre a
TOP-programból 250 millió forintot
szeretnének fordítani. Ebbõl a

meglévõ híd helyére egy teljesen
új fahidat építenek, ahogy új hidat
létesítenek a tó másik ágára, ahol
ez eddig hiányzott. Továbbá építe-
nek gyalog- és kerékpárutat, hogy
a tó körbejárható legyen. A Hor-
gászegyesületek Zala Megyei
Szövetségének fejlesztési terve
pedig a horgászturizmus és ver-
senyhorgászat fellendítését szol-
gálja, ami szintén fontos elem a tu-
risztikai kínálatban.

A polgármester a termálfürdõ
beruházásáról azt mondta, hogy a
szauna és a szintén újonnan léte-
sített, de már téliesített mini-
golfpálya új lehetõségeket kínál a
kikapcsolódásra, a pihenésre.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az
idegenforgalmi fejlesztéseknek
akkor van értelme, ha azok „együtt
tudnak mûködni”. Balaicz Zoltán
reményét fejezte ki, hogy a régóta
tervezett hotel is megépülhet a fe-
dett termálfürdõ mellé az elkövet-
kezõ években. A város idegenfor-
galmi kínálata ezzel válhat teljes-
sé, amelyre minden szereplõ
büszke lehet, jegyezte meg.

A TERMÁLFÜRDÕ ÚJ SZAUNÁJA
NEGYEDMILLIÁRD FORINTOT SZÁNNAK A GÉBÁRTI-TÓ FEJLESZTÉSÉRE

Új szauna épült a Zalaegerszegi Termálfürdõ kinti élménymeden-
céjének szomszédságában. Az önkormányzat célja a Gébárti-tó
környékének fejlesztése, ami a termálfürdõ látogatottságának nö-
vekedésére is kedvezõen hathat. 

HAZAJÁRÓ
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A ZALAEGERSZEG BARÁTAI

EGYESÜLET ÉS

A PRO ZALAEGERSZEG KULTURÁLIS

EGYESÜLET TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

HAZAJÁRÓK
CÍMÛ TELEVÍZIÓS MÛSOR

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓJÁRA

NOVEMBER 23. HÉTFÕ 18 ÓRAKOR

A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS

KIÁLLÍTÓTEREMBE

(ADY U. 14.).

KÖSZÖNTÕT MOND:
BALAICZ ZOLTÁN polgár-
mester, BALI ZOLTÁN és
BÖJTE SÁNDOR ZSOLT, a két
egyesület elnöke

Az esten közremûködik:
IFJ. HORVÁTH KÁROLY nép-
zenész és a Zalai Tánc-
együttes táncosai.

Fotó: Seres Péter



Mint ismert, a városi közgyûlés
áprilisban fogadta el az épít-
ményadóról szóló rendeletet,
amely július elsején lépett hatály-
ba. A tavaszi hónapokban szá-
mos egyeztetést folytattak szak-
mai szervezetekkel, észrevételeik
közül számosat figyelembe vett
az önkormányzat. Az e héten
sorra kerülõ közgyûlésen az épít-
ményadó módosításáról szavaz
a képviselõ-testület.

2015. október 31-ig 1803 adó-
alany összesen 3471 darab épít-
ményrõl adott bevallást. Az adó-
zók összesen 1.017.670 négyzet-
méterrõl tettek bevallást, amely
éves szinten 1 milliárd 231 millió
310 ezer forint adó került kivetés-
re, ez az év második félévére en-
nek az összegnek a fele, 615 mil-
lió 655 ezer forint. Október végéig
524 millió 219 ezer forint épít-
ményadó folyt be a számlára, a
kintlévõség mintegy 91 millió fo-
rint, melynek nagy része határidõn
túli tartozás.

Az önkormányzat a feldolgozott
építményadó-bevallások szakmai
adatai, illetve a bevezetésekor
szerzett tapasztalatok alapján ha-
tározza meg a 2016. évben alkal-
mazható maximális adómértéket.
A javaslat szerint az építményadó
négyzetméteres adómértékét évi
1200 forint helyett 900 forintra
csökkentik. Javasolják továbbá,
hogy a 1852 forint/négyzetméte-
res adómértéket pedig 1848 forint-
ra mérsékeljék. 2016-ban ez a ma-
ximálisan alkalmazható legmaga-
sabb adómérték. 

Pontosításra kerül egy fogalom
is: magánszemély üzleti célt szol-
gáló építménye: olyan magánsze-
mély tulajdonában álló épület,
épületrész, amit a magánszemély,

vállalkozó vagy vállalkozás bevé-
tel, nyereség, jövedelem szerzése
érdekében létesít, használ, hasz-
nosít vagy ezzel kapcsolatosan
költséget számol el.

A város településfejlesztési
céljait támogatva a zöldfelületi
stratégia jövõképét az alábbiak-
ban fogalmazták meg: „élhetõ,
versenyképes és fenntartható te-
lepülési környezet megteremté-
se, a zöldfelület eszközeivel”.
Fontosnak tartja az önkormány-

zat az esztétikai értékek gazdagí-
tását.

Jövõre tovább folytatódik a
belváros zöldfelületének fejlesz-
tése, a Kossuth utcán elhelyezett
virágládák beültetése. Sor kerül a
Petõfi-iskola elõtti zöldterület fel-
újítására, a ruhagyári ABC elõtti

terület rendezésére, a Varkaus tér
felújítására. Ugyancsak felújítás-
ra kerül a Berzsenyi utcai körfor-
galom zöldfelülete, és sor kerül a
Dózsa utca fasorának cseréjére
is. Folyamatos az AquaCity virá-

gosítása, és a tervek szerint a
csácsi településkapu rendezése
is megtörténik a következõ év-
ben. 

Mint ismert, kiemelkedõ sikert
ért el Zalaegerszeg a virágos váro-
sok versenyében. Saját kategóriá-
jában (50 ezer feletti  lakosú tele-
pülések) elsõ helyezést ért el. Az
elismerés több év kitartó munkájá-
nak köszönhetõ és a zalaegersze-
gi polgároknak, akik figyelnek a la-
kókörnyezetük szépítésére, gon-
dozására.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek jelentõsége az, hogy re-

habilitációs centrumunk nemcsak a
Dunántúlról, hanem az egész or-
szágból fogad gyerekeket, akiknek
felgyógyulása hónapokat, akár fél

évet is igénybe vehet. A szülõk
ugyan együtt lehetnek velük, de egy
kórházi szoba hosszú távon nem fe-

lel meg a mindennapi életvitelnek,
hiszen például nem tudnak mosni.
A két apartman az õ kényelmüket
hivatott szolgálni a kezelés hosszú
ideje alatt. 

A baba-mama ház a rehabilitáció

sikeréhez is hozzá tud járulni. Dr.
Gárdos László óriási lépésnek te-
kinti, hogy az épület mellé egy ját-

szóteret is létesítenek fejlesztõ ját-
szóeszközökkel, ahol a kerekes-
székes gyerekek is kikapcsolódhat-
nak. A játszótér a gyógytornászok
és a rehabilitációs csapat számára
új terápiás helyszínként jelentkezik,

hiszen jelenleg csak a négy
fal között tudják tevékeny-
ségüket végezni.

– Az építési beruházás
húszmillió forintba kerül, a
Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány erre
fordítja most minden erejét.
A speciális játszótér aránya-
iban sokkal nagyobb költsé-
get jelent, melynek forrását
alapítványunk több pályá-
zati lehetõségbõl kívánja
biztosítani. Úgy vélem, az
alapítvány részérõl óriási
teljesítmény a zöldmezõs
beruházásnak tekinthetõ
építkezés megvalósítása. A
lehetõség köszönhetõ an-
nak is, hogy az alig pár éve

megalakult szervezetet a zalaeger-
szegi és környékbeli cégek, magán-
emberek befogadták, amit mutat az

is, hogy 2015-ben jelentõsen meg-
nõtt az egyszázalékos felajánlás
összege. Az év végére kész lesz az
épület, ahol már a belsõ munkála-
tok zajlanak. Ha eredményes lesz
gyûjtésünk, be is tudjuk rendezni.
Bízunk a pályázati sikerben, és ak-
kor a játszóteret is megépíthetjük.
Úgy számolunk, hogy a jövõ év elsõ
negyedévében megnyílhat a baba-
mama ház. 

Dr. Gárdos László elmondta, az
építési munkák befejezéséhez, a
berendezések megvásárlásához to-
vábbra is várják az adományokat.
Ennek egyik eseménye lesz az ad-
venti vásár, ahol tavaly is sok ado-
mányt gyûjtöttek össze önkénte-
seik. Idén is kint lesznek orvosok-
kal, nõvérekkel a Dísz téren, ahol
kulturális mûsorral és meglepetés-
sel is várják a segíteni szándékozó-
kat. A másik esemény a koraszülött
alapítvány februári jótékonysági bál-
ja, melyen a zalaegerszegi lokálpat-
riótáknak köszönhetõen igen jelen-
tõs támogatással (Tündérkéz-díj és
Gyógyító mosoly orvosi ösztöndíj)
köszönhetik meg nõvéreik, orvosaik
kiemelkedõ szakmai munkáját.

Adó 1 százalék felajánlás: 
Koraszülöttmentõ és

Gyermekintenzív Alapítvány
Számlaszám:

11749008-20181978- 00000000
Adószám:

18019137-2-20

BABA-MAMA HÁZ JÁTSZÓTÉRREL
INTENZÍV ÉS REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕ GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK SZÁMÁRA

– liv –

A propagandának köszönhe-
tõen az utóbbi idõben kétségtele-
nül egyre népszerûbbé váltak a
hagyományos fehér cukrot helyet-
tesítõ, természetesnek nevezett
termékek, mint a nád- vagy a nyír-
facukor. Ám ezek jóval drágábbak
a sima kristálycukornál. Vajon
egészségesebbek is? Utánanéz-
tünk.

A nádcukor és a répacukor
semmiben sem különbözik egy-
mástól, mert mindkettõ szacharóz,
amit nálunk elsõsorban cukorrépá-

ból, a trópusi országokban pedig
cukornádból állítanak elõ. Téve-
dés tehát azt hinni, hogy csak a fe-
hér, kristályos szerkezetû cukorfaj-
ta nevezhetõ szacharóznak, hi-
szen a porcukor, a nádcukor, a
barna cukor, a kandiscukor is ide
tartozik.  

A másik, szintén drága termék,
a nyírfacukor (xilit), ami nem cu-
kor, hanem cukoralkohol. Régen a
nyírfa kérgébõl állították elõ, de
ma már a kukorica szárából, hi-
szen nincsen annyi nyírfa, ami
elég lenne. Tagadhatatlan, hogy a
nyírfacukor glikémiás indexe
(egyes élelmiszerek vércukoreme-
lõ képessége) jóval kedvezõbb a
kristálycukorénál, mivel az egy tel-
jesen más anyag. 

Sajnos elmondható, hogy a
barna cukor is ugyanabból a cu-
korrépából készül, mint a fehér,
ezért semmivel sem egészsége-
sebb. A színe abból származik,
hogy kevésbé tisztítják meg, így a
cukorban lévõ melasz nagyobb
mennyiségben marad benne. De
elõfordul az is, hogy ételfestékkel
érik el a kívánt színt. Mivel a fehér
cukor és a barna cukor ugyanazon
anyag, ezért glikémiás indexe is
ugyanaz. 

Mi a helyzet az édesítõszerek-
kel? A cukor hizlal, az édesítõszer
pedig tele van káros anyagokkal,

gyakori vélemény. Az alacsony ka-
lóriájú édesítõszerek anyagcseré-
re gyakorolt hatásáról gyakorta lát-
szólag egymásnak ellentmondó
tudományos megállapítások lát-
nak napvilágot. Íme két mellette
szóló, friss hír. A Bristoli Egyetem
kutatói elsõ ízben összegezték ku-
tatási eredményeiket a szacharin,
az aszpartám, a szukralóz és a
sztívia rövid és hosszú távú hatá-
sairól. Az adatok egyértelmûen
alátámasztották, hogy az alacsony
kalóriájú édesítõszerek használa-
ta a cukor helyett segít csökkente-
ni a relatív energiabevitelt és a
testsúlyt a gyerekeknél és a felnõt-
teknél egyaránt. 

A 12. európai táplálkozási kon-
ferencián a kutatók abban értettek
egyet, hogy az alacsony kalória-
tartalmú édesítõszerek nem cso-
daszerek, de hasznos eszközei le-
hetnek az egészséges testsúly
megõrzésének. A világméreteket
öltõ „elhízásjárvány” kapcsán
megrendezett berlini fórum egyik
központi kérdése az volt, miként
maradhat normális a testsúlyunk
és lehetünk egészségesek, hogy
közben ne kelljen lemondanunk az
édes ízekrõl.

Ez az összeállítás nem kíván
sem az egyik, sem a másik véle-
mény vagy kutatási eredmény
mellett állást foglalni. Vélhetõen az
a legszerencsésebb, ha semmifé-
le édesítõbõl vagy cukorból nem
fogyasztunk túl sokat és hagyjuk
ételeinkben, italainkban a termé-
szetes ízeket érvényesülni.

NAGY CUKORKÉRDÉSEINK
FEHÉR VAGY BARNA, ESETLEG ÉDESÍTÕSZER?

A túlzott cukorfogyasztás bizonyítottan nem tesz jót szerveze-
tünknek. A nagy cukorkérdés az, mennyit használjunk belõle, és
vajon melyiket. Fehér vagy barna változatával, illetõleg édesítõ-
szerrel édesítsük-e ételeinket, italainkat? 

VÉDENI A VÁROS ZÖLDFELÜLETEIT
TERVEZETT PROGRAMOK, FELADATOK 2016-BAN

A városi közgyûlés legutóbbi ülésén elfogadta a város zöldfe-
lületi stratégiájának jövõ évi cselekvési tervét. A jövõ évi költség-
vetési tervezet a lehetõségek figyelembevételével, mintegy 12
millió 400 ezer forintot biztosítana e célra. 

– B. K. –

Többek között Bach, Schubert,
Händel, Rossini, Offenbach mûvei
csendülnek majd fel a kertvárosi,
az olai (december 12.), a Mária
Magdolna (december 5.) templo-

mokban és a Mindszenty-iskola
kápolnájában (december 19.) ad-
vent idején, a közel egyórás, „Lel-
künk hangjai” elnevezésû koncer-
tek során. Farkas Alexandra,
szoprán énekes, a program szóvi-
võje elmondta, már nyár óta keres-
ték a lehetõséget az együtt zené-
lésre, csak megfelelõ alkalmat vár-
tak hozzá.

– A zalaegerszegi publikumnak
szeretnénk kedveskedni klasszikus
zenével, mert bár tanulmányaink
elszólítottak ebbõl a városból, de
mindannyian itteni születésûek va-
gyunk. Az adventi templomi kon-
certek szép teret adnak zenei gon-
dolataink kifejezésére. Olyan él-
ményt szeretetnénk ajándékba ad-
ni, amellyel ritkán lehet találkozni a
mai pop kulturális világban.

– Elõször csak a nagytemplom-
ba terveztünk koncertet, de késõbb
úgy gondoltuk, ne csak a belváro-
siaknak, hanem a Kertvárosban és
Olában is legyen módjuk az embe-
reknek erre a zenei élményre – tet-
te hozzá Tóth Barnabás, aki klari-
néton játszik, és a csapat egyetlen
középiskolás tagja.

– Patai Rebekával, aki a zongo-
rásunk, hárman alkotjuk az együt-
tes állandó tagságát, melyet egyes
koncerteken vendégfellépõk egé-
szítenek ki egyetemi hallgatótár-
saink körébõl – tette hozzá Ale-
xandra. – A koncerteken, bár a kö-
zönségnek kívánunk pozitív él-
ményt nyújtani, mi magunk is erõt
kapunk lelkiekben. 

A fiatalok közremûködnek majd
december 24-én az éjféli mise
elõtti zenés áhítatban a zalaeger-
szegi Mária Magdolna-templom-
ban.

Különleges élménnyel lepi meg a zalaegerszegi közönséget né-
hány tehetséges fiatal zenész. A Pécsi Tudományegyetem Mûvé-
szeti Karának hallgatói négy templomi koncerttel segítik advent
idején az ünnepi ráhangolódást. Hangversenyeikre a komolyzene
kedvelõit várják. A nyitány a kertvárosi templomban lesz novem-
ber 28-án.

TEMPLOMI KONCERTSOROZAT

CSÖKKEN AZ ÉPÍTMÉNYADÓ

Szobabelsõ – látványterv.

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált au-
tók javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

Archív



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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. november 26.

Kék zsák: 2015. november 27.

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

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! 

2 + félszobás, azonnal

beköltözhetõ, jó állapot-

ban lévõ családi ház

Zalabéren a falu központ-

jában eladó. 

Érd.: 30/9595-181

Zalabéren, a falu köz-

pontjától öt percre, lakha-

tó hétvégi ház gyümöl-

csössel eladó.

Érd.: 30/9595-181

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

APRÓHIRDETÉS



(Folytatás az 1. oldalról.)
Végül mégis összeállnak egy

harmonikus képpé, egésszé. Hol
elvágyódás érzetét keltve, hol meg
titkos vágyakat gerjesztve.
De az is lehet, hogy alakjai
csak leselkednek éppen
az idegen világ, vagy a
szomszéd kertje felé.

Amilyen nyitottságot,
felkészültséget és gazdag
fantáziavilágot igényel
Frimmel képeinek befoga-
dása, olyan türelem kell
magához az alkotáshoz. A
mûvész ugyanis leggyak-
rabban a mezzotinto grafi-
kai eljárást alkalmazza, ami egyál-
talán nem egyszerû. Egy-egy kép
elkészítése hosszú hetekig is el-
tart. Egy speciális acélszerszám-
mal rézlemezt érdesít, s addig bor-
zolja a felületet, míg az smirglisze-
rû nem lesz; ez adja majd a legsö-
tétebb tónusokat. A simább ré-
szeknél viszont világosabb lesz a

kép. Frimmel Gyula a kilencvenes
évek eleje óta alkalmazza ezt az
eljárást, korábban fa- és rézmet-
szeteket is készített, de elõfordul

az is, hogy képinek egyes elemei
más-más módszerrel jönnek létre.

Hosszasan lehetne sorolni e
különleges (a 18. században nagy
népszerûségnek örvendõ, és nap-
jainkban újra felfedezett), borzolá-
sos eljárással készült képeinek cí-
mét. Annál is inkább, mert Frim-
melnél maga a névadás is egy kü-

lön mûfaj. Gyakran emeli irodalmi,
mitológiai vagy éppen filmmûvé-
szeti magasságokba a nézõt.

Egy jubileumi tárlat éppenség-
gel nem alkalmas arra,
hogy a zsúfolt kiállítótér-
ben az ember meg-meg-
álljon, és hosszan elmé-
lázzon egy mû elõtt (eh-
hez inkább vissza kell tér-
ni a helyszínre), azonban
néhány kép (és cím)
mégis megtorpanásra
készteti a látogatót. Mert,
hogy lehet az, hogy há-
rom pompásan megfor-
mált üvegcse egy õsrégi

(ám a maga korában roppant nép-
szerûségnek örvendõ) western-
film után a Jó, a Rossz és a Csúf
nevet kapta? Ebben a kontextus-
ban mi lehet jó és rossz: a küllem
vagy netán a használhatóság?
Vagy csak szimplán tréfát ûz ve-
lünk az alkotó és azért e cím, mert
a három különbözõ formájú és ka-
rakterû üvegtárgyról ez jutott
eszébe.

Akárhogy is, Frimmel Gyula
munkái igazi talányok, a metsze-
tek ikonográfiai sokrétûsége szel-
lemi és lelki kalandozásra hívja a
nézõt. És ha valami örökre rejtve
marad, az sem nagy baj. A grafi-
kus önmagát is szereti álcázni…
turbán alá rejteni.

A tárlat január 9-ig látogatható
a Városi Hangverseny- és Kiállító-
teremben.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Norvégiában ezzel szemben a

siker tényezõjének a könyvtár köz-
ponti elhelyezkedését tartják;
vagyis iskolák, óvodák és más fon-
tos intézmények közelében épül-
tek a könyvtárak.

Az osztályvezetõ szerint ha-
zánkhoz leginkább az angliai el-
látási rendszer hasonlít, sõt az
angolok talán még több nehéz-
séggel küzdenek, mint mi. A
könyvtárak szerepe ott is átala-
kulóban van. Egyre fontosabbá
válik, hogy a közgyûjtemények
tanulási és élményközpontok le-
gyenek. Kistelepülések esetében
pedig a társadalmi interakción, a
közösségek újjáépítésén és a di-

gitális technológia fejlesztésén
van a hangsúly. 

Vígh Annamária elõadásában
rávilágított arra, hogy 2013 óta
Magyarországon a könyvtári ellá-
tás terén a differenciált szolgálta-
tások menedzselése zajlik. Bár a
regisztrált olvasók aránya telepü-
lésenként és régiónként változó
képet mutat, sok pozitív változás
történt. Bõvült a könyvtárközi köl-
csönzés rendszere, az elektroni-
kus feldolgozottság, emelkedtek a
nyitvatartási idõk, egyre több épü-
let vált akadálymentessé az inf-
rastrukturális fejlesztéseknek kö-
szönhetõen. Habár az épületek
korszerûsítése érdekében még
sok a tennivaló. Mint ahogy az 500
fõ alatti településeken dolgozó
könyvtárosok képzettségén is le-
hetne még javítani.

Összességében a könyvtárak a
stabilizálódás évei után a minõsé-
gi fejlesztés évei elé néznek, ami-
nek egyik mozgatója a „közelebb
az olvasóhoz” jelmondat.

KÖZELEBB AZ OLVASÓHOZ
KÖNYVTÁROSOK KONFERENCIÁJA ZALAEGERSZEGEN

Laczó Henriette magával hozza
kiváló mûvész barátját, Takács Ka-
talin színmûvészt, aki színészdip-
lomájával a kezében a Veszprémi
Petõfi Színháznál kezdte pályafu-
tását 1975-ben. 2012-ben a kapos-
vári Csiky Gergely Színházhoz
szerzõdött. Számos hazai filmben
is emlékezetes alakításokban lát-
hatta a közönség. Szerepelt pél-
dául a Ballagó idõ, a Szerencsés
Dániel filmekben, a Kisváros és a
Szomszédok tv-sorozatokban is.
Zalaegerszeghez is fûzik színházi
és emberi szálak. 1996-ban a
Paolo Magelli rendezte Liliom címû

színdarab Muskátnéjaként láthat-
tuk színházunkban.

A színházi-irodalmi miliõt Ta-
kács Nikolas muzsikája teszi tel-
jessé, aki hegedû és klasszikus
ének szakon végzett a Pozsonyi
Állami Konzervatóriumban, majd a
Kõbányai Zenei Stúdióban
dzsesszéneket tanult. Igazán is-
mertté a 2010-es X-Faktor tv-mû-
sor tette. A zenész a Zalai Kanapé
második felvonásában adventre
hangoló háromnegyed órás kon-
certjével zárja a mûsort.

Az est házigazdái ismét Karáth
Anita és Turczi István lesznek.

FOLYTATÓDIK A TALKSHOW
DÍSZLETTERVEZÕ ÉS X-FAKTOROS IS JÖN

November 25-én, szerda este 19 órától ismét benépesül a Zalai
Kanapé kulturális talkshowja a Zsinagógában. Vendégük ezúttal
a zalaegerszegi Laczó Henriette jelmeztervezõ, aki a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház munkatársa volt 2007-ig. Stílusok, ko-
rok, mûfajok, anyagok szerteágazó ismerete jellemzi. Kreatív lá-
tásmódja, kiváló stílusérzéke és színes egyénisége miatt a szak-
ma napjaink legelismertebb jelmeztervezõi között tartja õt szá-
mon. Legutóbbi munkája a budapesti József Attila Színház
Othello címû darabjához készült.

– b. k. –

A nevezett rendezvények kö-
zül a karácsonyfa-díszítõ verseny
büszkélkedhet legrégebbi múlttal.
Az intézmény nyitásával egyidõs,
1987-ben rendezték az elsõ
ilyent, 35 csapat részvételével.
Az idén is meghirdetik a progra-
mot az általános iskolások részé-
re a ZVMKK-ban. Szintén közel
30 éves múltú a karácsonyi ját-
szóház, melyre 1988 óta várják a
kertvárosiakat. Az adventi ünnep-
kört nyitó Tarka Lepke Kis Mese
vers- és prózamondó verseny két
évtizede hagyomány az egykori
oktatási intézményben. A városi
és a városkörnyéki kisdiákok szá-
mára hirdetik meg, a szakmai
zsûrit Turbuly Lilla író-költõ
elnökli. 

Az Énekmondó együttes az idén
nemcsak a 2001 óta hagyományos
ünnepi koncertjére várja majd a kö-
zönséget november 28-án, hanem
decemberben új CD-bemutatóra is.
Ez utóbbi megújulás a zenekar mû-
fajában, úgynevezett „gyógyító mu-
zsikát” visznek színre, ifj. Horváth

Károly népzenész vendégfellépé-
sével. 

Kovács Krisztián tollrajzkiállítá-
sa kínál majd esztétikai élményt,
lesz Kertvárosi Mikulás a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek számá-
ra és ünnepi süteménykészítés
cukrászok irányításával. Ez utóbbi
eseményeken a helyi nyugdíjas-
klub tagjai mûködnek közre. S vé-
gül december 24-én délután, im-
már második alkalommal, fogad-
ják be a családokat „angyalvárás-
ra”, amíg otthon teljes pompájúvá
válik az ünnep.

A csácsi és andráshidai város-
részekben fõként a helyi óvodások
és iskolások bevonásával zajlanak
majd a szintén hagyományos
programok. Így például András-
hidán november 29-én óriás ad-
venti koszorút állítanak. De mind-
két helységben lesz karácsonyi
koncert is. 

A programok fõbb elemeirõl tá-
jékoztató anyag készült. A rendez-
vények a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósulnak meg a
ZVMKK és az Énekmondó Alapít-
vány szervezésében.

Adventi programjaikról tartottak sajtótájékoztatót a Zalaegersze-
gi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtárában. Kiderült, a
Kertvárosban, Csácsban és Andráshidán számos, többségében
már évek óta hagyományos program várja az érdekelõdõket.

ADVENTI PROGRAMOK

Szerénység, visszafogott-
ság és titokzatosság lengte
körül alakját, és ez tükrözõ-
dött vissza festményein is.
Mûveltsége sokakat (kollégá-
kat, diákokat) lenyûgözött,
csendességébõl elõtörõ fa-
nyar, intelligens humora min-
dig a megfelelõ pillanatban
ütött. Tudásával és tehetségé-
vel sosem kérkedett. „Csak”
festett és gyakran verseket írt;
mélyrõl jövõ látomásokat,
gondos precizitással.

– pP –

Hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után csácsi otthonában el-
hunyt Gábriel József festõmû-
vész. A söjtöri születésû (1952)
alkotó a pécsi tanárképzõ, majd a
budapesti Képzõmûvészeti Fõis-
kolán végzett. Évekig volt a zala-
egerszegi Deák Ferenc Szakkö-
zépiskola, majd az Ady-iskola ta-
nára. 1999-ben az Amerikai
Egyesült Államokba költözött, ám
Zalával és Zalaegerszeggel fo-
lyamatosan kapcsolatban volt;
évente többször is haza látoga-
tott és kiállításai is nyíltak. De-
cemberben épp Söjtörön lett vol-
na tárlata...

2012-ben, 60. születésnapján
a Göcseji Múzeumban nyílt impo-
záns, jubileumi kiállítása. Egy év-

vel ezelõtt, 2014-ben pedig a
csácsi Izsák ÁMK-ban vállalt
mentorságot az újonnan felava-
tott, diákoknak készült mûvészeti
mûhely munkájában. Ez alkalom-
ból este egy beszélgetésre is invi-
tálták a mûvészt az iskolába, ahol
elmesélte: pályája kezdete nem
volt zökkenõmentes. Élete elsõ
rajzát (egy lovat) ugyanis addig
javítgatta, míg ki nem lyukadt a
papír (a ló feje). Aztán elvégezte
a Képzõt, és tagja lett a Fiatal
Képzõmûvészek Stúdiójának is.
Eleinte grafikákkal, rézkarcokkal
foglalkozott, majd fokozatosan a
festészet felé fordult. Képeit ké-
sõbb nemcsak Magyarországon,

hanem külföldön is bemutatták. A
'90-es évek végén felfigyelt rá
egy dallasi galériatulajdonos is.
Bár nagyon félt a repüléstõl, még-
is felült a gépre; s az utazás
egész életét megváltoztatta. Fe-
leségre és új otthonra lelt, de iga-
zi hazája mindvégig Zala maradt.

Gábriel mûvészetére az érzé-
kenység, a sejtelmesség a jel-
lemzõ; alakjai mintha a homály-
ból, a fátyolszerû ködbõl bonta-
koznának ki. Bár a 60. születés-
napjára készült kiállításon új ké-
peket is láthatott a közönség: az
addig álomszerû homályból elõ-
bukkanó alakok határozottabbá
váltak, a színek harsányabbak, a
vonalak erõsebbek lettek.

Gábriel József egyszer la-
punknak azt nyilatkozta a sejtel-
mességgel kapcsolatban: „Az
ember nem tudja megtagadni ön-
magát. Hogy ez jó, vagy rossz,
nem tudom. Ez van!”

Nemes László festõmûvész
pedig a fehérségbõl elõbukkanó
alakjait egyik tárlat alkalmával
úgy kommentálta: kissé kilúgo-
zott, derült felületekkel találkoz-
hatunk, melyeken csak úgy fel-
rebbennek, felvillannak a figurák.
Látszólag pillanatnyi idõre. Utána
csak a csend és a zönge van...

Gábriel Józsefet lapunk meg-
jelenésével egyidõben Söjtörön
helyezik örök nyugalomra.

CSAK A CSEND ÉS A ZÖNGE VAN
ELHUNYT GÁBRIEL JÓZSEF FESTÕMÛVÉSZ

Adventre hangolódó kiállítás
nyílt a Göcseji Múzeum idõszaki
kiállítótermében. A Megtestesü-
lés misztériuma címet viselõ tár-
lat anyaga a Molnár C. Pál Em-
lékmúzeumból és a kecskeméti
Katona József Múzeum Kortárs
Keresztény Ikonográfiai Bienná-
léinak munkáiból érkezett. A
mûveket dr. Kostyál László mû-
vészettörténész, a múzeum igaz-
gatóhelyettese válogatta, és õ
rendezte a tárlatot is.

– pet –

A mûvészettörténész a tárlat-
nyitón elmondta: bár a téma egy-
séges (hiszen Krisztus születése,
illetve az azt megelõzõ angyali üd-
vözlet, és az azt követõ Egyiptom-
ba menekülés áll a fókuszban), a
kiállítás mégis kettõs. Az elsõ, kie-
sebb teremben Molnár C. Pál fes-
tõmûvész (1894–1981) képeibõl
látható ízelítõ, ami egy klasszikus

felfogásban készült anyag. A kiállí-
tótér második részébe viszont Ma-
gyarország legjelentõsebb kortárs
ikonográfiai biennáléjának pálya-
mûveibõl érkezett egy válogatás. A
Megtestesülés misztériuma tárlat
tulajdonképpen egy klasszikus és

egy kortárs anyag „ütköztetése”,
ami Kostyál László szerint egy kí-
sérlet arra, hogy lehet-e egyáltalán
hidat képezni egy téma kapcsán a
két formai megközelítés között.

Tóth Csaba festõmûvész (az
NYME Savaria Egyetemi Központ

oktatója) a kiállítást megnyitva úgy
fogalmazott: 2015 adventjének
elõestéjén azért kell a teremtésrõl
és megtestesülésrõl beszélnünk,
mert olyan idõket élünk, ami még
nem volt. Az európai ember identi-
tástudata mélyponton van; Európa
egy arctalan és világkép nélküli

embertömeggé vált. Ezért is iz-
galmas látni az itt bemutatott
kétféle megközelítési módot.
Míg Molnár C. képei a hagyo-
mányos ikonográfia eszközei-
nek segítségével közelítenek a
témához, addig a kortárs
anyagban már egy más – átvit-
tebb értelmû – szemlélet vélhe-
tõ fel. Ez utóbbi azért is érde-
kes, mert nem mindegy, hogy
mai képzõmûvészek hogyan
reagálnak erre a megváltozott
európai világképre, és mi az,
amit megörökítésre érdemes-
nek találnak a keresztény ha-
gyományokból, s mindezt mi-
lyen eszközökkel teszik.
A megnyitón részt vett Csillag

Péter, Molnár C. Pál unokája, az
emlékmúzeum vezetõje, aki katoli-
kus diakónusként egy negyedórás
meditációt is tartott, melyhez nagy-
apja képei adták a szellemi alapot.

A tárlat december 23-ig látogat-
ható.

KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS MEGTESTESÜLÉS
KARÁCSONYI TÁRLAT A MÚZEUMBAN

GYULA, A GEOMÉTER

Lábass Endre a tárlatnyitón.
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TÉRKÕ JAVÍTÁSA A BELVÁROSBAN
Megkezdõdött a Széchenyi tér–Kossuth utca megsüllyedt,

letöredezett sarkú térkõelemeinek javítása.

November 12-tõl várhatóan november 23-ig a Berzsenyi utcától
a Kisfaludy utcáig teljes útzár lesz érvényben.

Kérjük szíves megértésüket.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH M. U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET: HATÁROZOTT IDÕRE (2017. 06. 30-IG)

KONYHAI KISEGÍTÕ, VALAMINT HATÁROZATLAN IDÕRE TAKARÍTÓ

MUNKAKÖRÖKBE.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség; Fizikai munkára való képesség;
Megbízható, felelõsségteljes munkavégzés; Ápolt megjelenés;
Büntetlen elõélet; Cselekvõképesség.

A jelentkezéshez csatolandó: önéletrajz.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek Otthona
vezetõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683-as telefon-
számon vagy személyesen az intézményben.

Pályázatok beadási helye és határideje: 
ZGK Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.);
2015. november 25.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az adott munkakörben
szerzett tapasztalat.

Az állások az elbírálást követõen azonnal betölthetõk.

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. december 1. (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. december 7-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

B lh. fsz. 16. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh. II/45. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

RENDEZVÉNYSZERVEZÕK

FIGYELMÉBE
Zalaegerszeg hivatalos weboldala – a www.zalaegerszeg. hu –

hírportálként is funkcionál, azaz a kezdõoldalon 0–24 óráig olvas-
hatók a várost érintõ legfrissebb hírek, események és programok. 

A városi portál életre hívásával hosszú évek óta mûködik az a fo-
lyamat, hogy a városban mûködõ kulturális és sportintézmények, rendez-
vényszervezõ cégek, civil szervezetek elküldhetik a szerkesztõségbe a
tervezett rendezvényeik idõpontját és a programok részleteit. 

A programajánló azonban még nem teljes, így ezúton kérjük Önö-
ket, mihamarabb küldjék el a következõ e-mail-cím egyikére a 2016.
évi rendezvényükrõl szóló néhány soros ismertetõjüket:

sajto@ph.zalaegerszeg.hu vagy zalaegerszeg@tourinform.hu
Az elküldött programokról szóló leírást felhasználjuk a város

2016. évi rendezvénynaptárhoz és szerepeltetjük a város turisztikai
weboldal programajánlójában is.

Együttmûködésüket köszönjük!

A VÁROS KARÁCSONYFÁJA
VÁRJUK A FELAJÁNLÁSOKAT

Hosszú évek óta advent idején a városháza elõtti teret a
város karácsonyfája díszíti. Õsszel érkeznek a felajánlások,
egy-egy zalaegerszegi család kertjébõl kivágott fa költözik a
belvárosba. Idén a Kis Utcai Óvoda pedagógusai és munka-
társai készítik lelkesen a díszeket.

Várjuk azon családok jelentkezését, akiknek az udvarát kinõtte a
féltve gondozott fenyõfa, s szívesen felajánlanák a város kará-
csonyfájának. Elõnyt élveznek a szabadon álló, formás, 10–15 mé-
ter magas, könnyen megközelíthetõ tûlevelûek, a fa lehet akár luc-,
douglas-, ezüst- vagy jegenyefenyõ.

Kérjük, a felajánlásokat a következõ telefonszámon jelezzék:
92/502-126. E-mail: muszaktitkar@ph.zalaegerszeg.hu vagy
szekelyrobert@ph.zalaegerszeg.hu

Köszönjük!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI TOURINFORM-IRODA

MAGASABB VEZETÕI

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
büntetlen elõélet
cselekvõképesség
felsõfokú szakirányú végzettség
legalább 5 éves Tourinform-irodai szakmai tapasztalat
legalább 5 éves vezetõi gyakorlat
angol/német középfokú nyelvismeret

A pályázathoz csatolni kell
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatá-
rozott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített máso-
latát,
az elõírt szakmai gyakorlat igazolását,
a pályázó szakmai önéletrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vál-
lalásáról,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálása során
zárt ülés tartását nem kéri. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 6.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete,
a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása
és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, mun-
káltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett,
gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.) A
névhasználati kézikönyvben meghatározott feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 2., a maga-
sabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december 31-ig
szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv., rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármester-
éhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöl-
tendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bi-
zottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszá-
mon kérhetõ.

A zalaegerszegi Csány László Szakközépiskola csapata nyerte
meg a takarékossági világnaphoz kapcsolódó országos Stat Wars II.
vetélkedõt Szegeden.

A versenyzõ diákok statisztikai, pénzügyi, logikai és ügyességi
feladatokon keresztül ismerkedtek a takarékosság kérdéskörével, il-
letve a gazdasági világválságok társadalmi és gazdasági hátterével.
A fotón a nyertes csapat tagjai: Baranyai Bianka, Tormássy Laura,
Tóth Krisztina és Takács Bence. Felkészítõ tanáruk: Török János.

KÖZGYÛLÉSI

ELÕZETES
2015. november 19-én

(csütörtökön) 9.00 órától ke-
rül sor Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
soron következõ ülésére a
város Széchenyi téri díszter-
mében. Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a ZTV min-
den alkalommal élõben köz-
vetíti az eseményt. 

NÉHÁNY KIEMELT TÉMA
A NAPIRENDEK KÖZÜL:
• Az építményadóról szóló

10/2015. (IV. 24. ) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tása

• A magánszemély kommu-
nális adójáról szóló
16/2015. (V.  22.) számú
önkormányzati rendelet
módosítása

• Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Sportkoncepciója és
Sportfinanszírozási kon-
cepciója 2016–2019.

• Közmûvelõdési és könyvtá-
ri intézményrendszer átala-
kítása

• Zalaegerszegi Duális Szak-
képzõ Központ koncepciója

• A közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkez-
ményeirõl szóló 11/2013.
(IV. 17.) önkormányzati ren-
delet módosítása

• A helyi jelentõségû termé-
szeti értékek védelmérõl
szóló 32/2001. (X. 26.) ön-
kormányzati rendelet mó-
dosítása

– A vásárokon és piacokon al-
kalmazott területhasználati
díj, helybiztosítási díj, hely-
pénz és óvadék mértéké-
nek felülvizsgálata, vala-
mint a vásárokról és pia-
cokról szóló 50/2004. (XII.
03.) önkormányzati rende-
let módosítása



Az elsõ kört már megrendezték
az idei idénybõl. A Somogyjádon
lebonyolított körben a ZTE a házi-
gazdáktól és a tavalyi másodosz-
tályú bajnoktól – EHÖK SC Sze-
ged – egyaránt 3:1-re kikapott.

– Egy ideig úgy nézett ki, hogy
a másodosztályban is oda-vissza
alapon két csoportban zajlik le
majd a bajnokság. A keletibe be-
osztott együttesek közül végül
csak a Szeged vállalta az NB II-es
szereplést. Maradt az egy csoport,
és a tornarendszer, ami nekünk
nem fekszik – hangoztatta Merth
Attila, a ZTE RK elnöke. 

– Végül is kik szerepelnek a
másodosztályban?

– Rajtunk kívül az NB I-bõl ki-
esett Gyõr, a Szeged, a Szombat-
hely, a Székesfehérvár és vala-
mennyi egyetemistacsapat, akik
sokat tudnak edzeni. A Somogy-
jádot régi, rutinos élvonalbeli játé-
kosok alkotják. 

– Milyen erõsségû a bajnok-
ság, hová várják a ZTE RK-t?

– Kiegyenlítettebb lett a me-
zõny, bárki lehet bajnok és végez-
het az utolsó helyen is. Nincsen ki-
esõ, így nem is tûzünk célt a csa-
pat elé. Játszanak felszabadultan
a játékosok. Minél több mérkõzést
szeretnénk megnyerni, aztán
meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

– Mennyire alakult át a játé-
koskeret?

– A csapat gerince együtt ma-
radt, Rumpler Gábor Angliába tá-
vozott, Kiss Gergely pedig a Gyõr
csapatát erõsíti a jövõben. Mind-
össze egy feladónk maradt, sze-
rencsére sikerült megnyernünk a
csapat egykori NB I-es játékosát,
Markó Gábort, õ segít nekünk a
feladó poszton. A Kaposvár junior-
bajnok csapatától érkezett hoz-

zánk Horváth Dávid, valamint tár-
gyalásban vagyunk egy dunaújvá-
rosi játékossal is. A nevét egyelõre
nem mondanám, de bízom benne,
hogy nálunk folytatja, mivel elég
szûkös a játékoskeretünk.

– Milyen erõsségû a ZTE
játékoskerete? A tavalyi volt
jobb vagy az idei?

– A jelenlegi keret hasonló tu-
dású, mint a tavalyi, de hangsúlyo-
zom, kiegyenlítettebb lett a baj-
nokság. Egy csapat sem mehet
biztosra a másik ellen.

– Biztosított lesz a mûködés-
hez a pénzügyi forrás?

– A vezetés azon lesz, ha szû-
kösen is, de rendelkezésre álljon a
szükséges összeg. Az önkor-
mányzat is támogatja a csapatot,
fõleg az utánpótlás nevelését. Pá-
lyázatok útján is igyekszünk pénz-
hez jutni, az anyagiakon nem mú-
lik a csapat jó szereplése.

7Sport

Zalakerámia ZTE KK–EGIS Körmend
88-75 (26-19, 23-28, 11-16, 28-12)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
PEAC Pécs NKK–ZTE NKK 71-64 (24-5, 20-12, 17-15, 10-32)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Pécs.
Rákoshegyi VSE I–ZTE ZÁÉV 5:3 (3346-3308)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
ZTK FMVas–Répcelaki SE 2:6 (3488-3540)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
ETO FC Gyõr–Tarr Andráshida SC 5-0 (2-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Gyõr.
ZTE FC Angels–PVSK 7-0 (4-0)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE RK–Gyõr 2:3 (22, 21, –20, –24, –12)

ZTE RK–Székesfehérvár 3:1 (–20, 21, 25, 13)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

ZÁRÁSKÉNT
EGY ÉREM

TÁJFUTÓ-OB A BÜKKBEN
A tájékozódási futók idei

utolsó országos bajnokságát
rendezték meg a Bükk hegy-
ségben.

A pontbegyûjtõ csapatbajnok-
ság az a verseny, ahol a háromfõs
csapatok számára kiadott felada-
tot közösen kell megoldani, a köte-
lezõ szakaszt mindenkinek teljesí-
teni kell, miközben az önálló pon-
tokat elosztva azt egyénileg kell
érinteni. Zala megyét a TRIÓ
Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE
csapatai képviselték.

Zalába ezúttal egy érem került,
a TRIÓ Egerszeg ZTC szeniorcsa-
pata (Uhlir Péter, Mitró Zoltán és
Somogyi Zoltán) jóvoltából, akik a
legerõsebb szenior kategóriában
taktikusan versenyezve, szoros
versenyben csípték el a bajnoki
bronzérmet jelentõ 3. helyet. 

A többi zalai csapat közül a
ZTC hat, míg a Göcsej KTFE öt
csapata végzett bajnoki pontszer-
zõ helyen.

ERÕSEBB LETT A BAJNOKSÁG
A CÉLKITÛZÉS: MINÉL TÖBBSZÖR NYERNI

Az elmúlt idényben a második helyen zárt a röplabda NB II-ben
a ZTE RK férficsapata. Az új bajnokság is tornarendszerben bo-
nyolódik le, amely tavaly sem kedvezett a zalaiaknak, mivel ama-
tõrcsapat lévén, nem tudnak annyi edzést tartani, mint a java-
részt egyetemistákból álló ellenfeleik. Az elsõ mérkõzés után
rendre kijön az erõnléti különbség.

Az ünnepélyes megnyitó után a
sportolóké lett a fõszerep. Csapat-
ban az utánpótlás-együttesek in-
dultak, egyéniben pedig több kor-
osztály képviselõi.

A gyõzelmet az Oroszlány
együttese szerezte meg 737 pont-

tal, második lett a ZTE 675 (ifjúsá-
giak, 77 kg: Bakos Erik 215
(95+120) kg, serdülõk, 56 kg: Kára
Erik 116 (53+63) kg, 62 kg: Varga
Kristóf 146 (68+78) kg). Harmadik
helyen zárt a Haladás VSE I., a
negyedik a Haladás VSE II. lett.

Különdíjasok: Legjobb utánpót-
láskorú leány versenyzõ: Boros
Viktória (Haladás). A legjobb után-
pótláskorú fiú versenyzõ: Bakos
Erik (ZTE). Az utóbbi elnyerte a
legjobb egerszegi versenyzõnek
felajánlott díjat is.

Egyéni eredmények: Felnõttek.
Nõk. +75 kg: Danicser Anita 116
(53+63) kg. Férfiak. +105 kg: Györ-
kös Milán 265 (115+150) kg. 77 kg:
Babics Norbert 175 (80+95) kg.

AZ ALAPÍTÓRA IS EMLÉKEZTEK
KISS RÓBERT-EMLÉKVERSENY

A zalai súlyemelés létrehozója elõtt tisztelgett a Kiss Róbert-
emlékversennyel a ZTE. – Csodálatos dolog, ahogy édesapámról
minden évben megemlékeznek – mondta ifj. Kiss Róbert, az egy-
kori alapító fia. – Örvendetes, ahogyan ápolják örökségét. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ rövid bevezetõjében hang-
súlyozta, hogy a politikai vezetés
mindent elkövet ezután is, hogy a
labdarúgók megfelelõ körülmé-
nyek között készülhessenek fel az
erõpróbákra, a futballt szeretõ kö-
zönséget pedig olyan környezet
fogadja, hogy szívesen látogasson
ki a mérkõzésekre. 

Csank János, a ZTE FC veze-
tõedzõje annak a véleményének
adott hangot, hogy az elmúlt évti-
zedekben a szomszéd országok
jelentõsen fejlesztették létesít-
ményhálózatukat, részben ebbõl
is következõen csapataik játéktu-
dása is jelentõsen fejlõdött. Nem
lehet ugyan pár év alatt behozni
60 év lemaradását, de mindenkép-
pen örvendetes, hogy most végre
lépünk elõre

Kocsárdi Gergely klubigazgató
annak a reményének adott han-
got, hogy a felújítás befejezése a
nézõszám növekedésével jár majd
együtt.

A felújítás jelenlegi állásáról
Ágoston Zoltán ügyvezetõ igazga-

tó adott tájékoztatást. Elmondta,
hogy befejezõdött a pálya talajá-
nak cseréje, elkészült öntözõrend-
szere, vízelvezetése, jelenleg a fû-
tési csõhálózatot fektetik le, s két
hét múlva helyére kerülhet a gyep-
szõnyeg. Azt is elmondta, hogy
több beruházás is folyamatban
van, így többek között több öltözõ
is kialakításra került, s új pályák is
épülnek. Reményeik szerint nem

lesz akadálya annak, hogy a tava-
szi szezon hazai mérkõzései a
ZTE Arénában kerüljenek megren-
dezésre.

Az 1,2 milliárdos stadionre-
konstrukció kivitelezését közbe-
szerzési pályázaton a ZÁÉV Zrt.
nyerte el. A munkálatok a jövõ év
elején elkezdõdnek, nyárra már lát-
ványos lesz a megújulás, 2016. év
végéig pedig megépül az új, északi
lelátó is, így egy minden igényt ki-
elégítõ, 11.200 fõt befogadó, nem-
zetközi szintû létesítménnyel gaz-
dagodik Zalaegerszeg.

PÁLYABEJÁRÁS A ZTE ARÉNÁBAN
RÖVIDESEN FEKTETIK A GYEPSZÕNYEGET

Ragyogó, napsütéses idõben pályabejárás keretében tekinthet-
ték meg a ZTE Aréna felújítási munkálatait, s kaphattak tájékozta-
tást a munkák jelenlegi állásáról a sajtó képviselõi.

– Nagy kihívás volt számomra
a sérülésem utáni idõszak. Bár-
mennyire furcsán hangzik, meg
kellett tanulnom újra járni, futni,
felugrani. Meg kellett erõsítenem
a combizmomat. Pályafutásom
során felépítettem magam, súlyos
sérülésem után mindent kezdhet-
tem elölrõl – emlékezett vissza
Gáspár Dávid. – Nulláról kellett is-
mét felépíteni magam. Bár már
pályára léptem, a rehabilitációm
még tovább tart. Játékra alkalmas
a lábam, de még korántsem tu-
dom azokat a mozgásokat elvé-
gezni, mint elõtte. Sérülésem
megviselt idegileg is, mivel nem
tudtam játszani. Közben a csapat
vergõdött. Nehéz volt feldolgoz-
nom, hogy nem mozoghatok úgy,
mint régen. Például, ha egy kutya
megkergetett volna az elsõ 4 hó-
nap során, nem tudtam volna el-
futni. 

– Végig bíztál a visszatéré-
sedben?

– Természetesen. Már csak
azért is, mivel hasonló sérülésen
átesett játékosok is biztattak. Az
orvosok, a rehabilitációmat segítõ
kis csapat, mindenki biztatott,

hogy van visszaút. Jómagam is
hittem benne.

– Volt már ilyen súlyos sérü-
lésed?

– Soha. Kisebb szalagszakadá-
saim – amik 3–4 hét alatt gyógyul-
nak – olyanok igen. Az utóbbiak
kosárlabdában gyakran elõfordul-
nak.

– Féltél, amikor ekkora kiha-
gyás után pályára léptél?

– Elõször is köszönöm a szur-
kolóknak a fogadtatást. Nagyon jól
esett. Rendkívül lámpalázas vol-
tam. Izgultam, milyen lesz a lábam,
milyen teljesítményt nyújtok. Nem
akartam, hogy a védekezésben én
legyek a „lyuk”. A jövõben sokkal
higgadtabban kell játszanom.

– Félelem nincsen benned,
hogy újból megsérülsz?

– Nincsen, inkább az zavar,
amit már mondtam. Nem elég erõs
a lábam, a sérülésem elõtti moz-
gásom szintjét még nem értem el.
Nagyon remélem, hogy mire a re-
habilitációm – amelybõl 4 hónap
van még hátra – végére érek, is-
mét a régi Gáspár Dávid lehetek.
Nem szeretném még abbahagyni
a játékot.

– Hosszú évek után jól kezd-
te a ZTE a bajnokságot. Szép
idényre számíthatnak a szurko-
lók?

– Alakulóban vagyunk, hullám-
zó a csapat teljesítménye. Véghez
viszünk extra bravúrokat, de kika-
punk a közvetlen riválistól is. Egy
biztos, lépésrõl lépésre kell halad-
nunk. Legfontosabb a biztos bent-
maradás, utána jöhet a többi. Ha
netán bekerülnénk a legjobb 8 kö-
zé, az lenne a hab a tortán. Szá-
momra az lenne az igazi öröm, ha
tevékenyen hozzájárulhatnék a
ZTE jó szerepléséhez. Ami azt je-
lentené, jó a térdem, bírja a terhe-
lést és még kosárlabdázhatok. 

SZINTE ELÖLRÕL KEZDETT MINDENT
VISSZATÉRT A CSAPATKAPITÁNY

Egy sportoló számára aktív pályafutása során a legnagyobb
veszélyt a sérülés jelenti. Keveseknek adatik meg, hogy verseny-
zõként nem kell szembe néznie a borzalmas „rémmel”, amely
sokszor egy pályafutás végét is jelentheti. Gáspár Dávid, a
Zalakerámia ZTE kosárlabdacsapatának csapatkapitánya szívós
munkával – 10 hónap után – a Szeged ellen visszatért a pályára. 



8 Hirdetés

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok javítását

vállalom SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

Zalaegerszegen, a város-
központ közelében 18 m2+4
m2 galéria+25 m2 pince na-
gyon kedvezõ feltételekkel
és áron KIADÓ!

ÉRDEKLÕDNI:
92/319-425 (8–16 óra között),

illetve 92/695-243.

HÍVJON MOST!
TTEELLEEFFOONN::  0066//2200  22224499227788

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

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT
ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816


