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Mint azt a kötetbemutatón Mol-
nár András szerkesztõ, a zalai le-
véltár igazgatója elmondta: közel
száz családot kerestek meg az el-
múlt egy esztendõben, akiknél
még fellelhetõk voltak a zászlóaljt

érintõ dokumentumok. Lassan tá-
vozik az a korosztály, amelyik a
doni ütközetet átélte, sõt már gyer-
mekeik is nyugdíjaskorúak, így
fontosnak érezték, hogy a közel-
múlt helytörténeti vonatkozással is
bíró históriáját feldolgozzák. Sok
barát, rokon és családtag segített

a dokumentumok felkutatásában,
ami azért volt nagyon nehéz, mert
a tárgyi emlékek döntõ része még
akkoriban megsemmisült. Ezért
kellett a honvédek rokonainak se-
gítségét kérni, hiszen a családi ha-
gyatékokban számtalan korabeli
írásos dokumentum, levél és fo-
tográfia rejtõzött. 

A magyar királyi 2. honvéd had-
sereg 9. könnyû hadosztályának
zalaegerszegi (17/III.) zászlóalja
1942. május 2-án vonult el a kele-
ti hadszíntérre.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ZALAEGERSZEGIEK A DONNÁL
KÖTETBEN A HARMADIK ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban került bemuta-
tásra a „Zalaegerszegi honvédek a Donnál – A magyar királyi 17.
honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története” címû kötet, mely
az 1942–43 közötti idõszak történéseit dolgozza fel. A könyv a
Zalai Gyûjtemény sorozat 74. számaként jelent meg, nagy össze-
fogás eredményeképpen.

EPERNAP A PIACON
PERCEK ALATT ELFOGYTAK AZ EPRES SÜTIK

A felújított piactéren tavaly kezdõdtek hagyományteremtõ szándékkal azok a közösségi prog-
ramok, melyek egyrészt a helyi termékek – és a belõlük készült ételek – fontosságára hívják fel
a figyelmet, másrészt pedig élettel töltik meg a teret.

A múlt héten az eperszezon idején került sor a II. Egerszegi epernapra, ahol a helyi õsterme-
lõk különbözõ eperfajtáiból lehetett válogatni. Ezenkívül palántavásár és epressüti-kóstoló is
várta a közönséget. A rendezvényt Balaicz Zoltán alpolgármester nyitotta meg.

A keszthelyi Cadillac Mú-
zeum és a Hevesi Sándor
Színház, a Made in Hungária
szereplõivel közösen szerve-
zett autós felvonulást péntek
délután a belvárosban.

A rock and roll korszakot
idézõ, öreg Cadillac-csodákból
álló menet a színház elõtti tér-
rõl indult, majd a Dísz térre
ment, onnan pedig vissza a
színház elé, hogy fogadja a
Made in Hungária elõadás utol-
só nézõit. A hét végén került
sor ugyanis a darab „temetésé-
re”. A vidám délutáni progra-
mon a járókelõk találkozhattak
a musical szereplõivel, beül-
hettek az autókba, illetve fotó-
kat is készíthettek.

A konvojt egy 1959-bõl
származó coupe vezette, mely-
nek jellegzetes farokkiképzése
a rock and roll korszak ameri-
kai szimbólumává vált. Felvo-
nult ezenkívül két 60-as évek-
beli cabrio is, a sort pedig egy
1974-es Calais Coupe zárta. A
színház ezen a héten zárja az
idei évadot, így a menettel a
nyári szünet idejére a közön-
ségtõl is búcsút vettek.

FELVONULÁS

Rigó Csaba megyei kormány-
megbízott, a Zala Megyei Védel-
mi Bizottság elnöke sajtótájékoz-
tatón számolt be a segítségnyúj-
tás részleteirõl.  Mint fogalmazott,
vészhelyzet van, és az árvíz által
veszélyeztetett települések meg-
segítésére intézkedést adott ki.
Eszerint felmérésre került, hogy a
hivatásosok mellett hány önkén-
tesre lehet szükség a rekord
mennyiségû árhullám megfékezé-
sére. Így a zalai járási hivatalok-
tól, a katasztrófavédelemtõl, a
rendõrségtõl, a honvédségtõl, a
pénzügyõröktõl, a karitatív szer-

vezetektõl és a víziközmû-cégek-
tõl naponta gyûjtik az adatokat a
bevethetõ létszámról. Az önkén-
tesek jelentkezését a nap 24 órá-
jában várják a 92/549-560-as te-
lefonszámon.

Már a múlt héten az országos
fõkapitány intézkedése alapján
egy századnyi tartalékerõt képez-
tek a megyei rendõr-fõkapitánysá-
gon. Autóbuszokkal és más esz-
közökkel rendelkeznek, és azon-
nal riaszthatók. A zalai víziközmû-
cégek szintén napi kapcsolatban
vannak a megyei védelmi bizott-
sággal. Õk szivattyúkat, jármûve-

ket ajánlottak fel. Június 5-én
megalakult a Nemzeti Humanitá-
rius Koordinációs Tanács, ide ado-
mányokat lehet küldeni. (Számla-
szám: 11711711-22222222. Tele-
fon: 1357).

Az árvízhelyzetre való tekintet-
tel a zalaegerszegi Fidelitas se-
gélynyújtó akciót szervezett, és
kéri a lakosságot, támogassák a
nehéz helyzetben lévõ területek
lakóit. A támogatásból gyûjtött
összeget (leadható a Fidesz Kosz-
tolányi utca 8. szám alatti irodájá-
ban) a Nemzeti Összefogás szám-
lájára utalják. Az MSZP megyei
szervezete is közleményt adott ki,
melyben hangsúlyozzák: felfüg-
gesztenek minden pártpolitikai ak-
tivitást, amíg a vészhelyzet el nem
hárul.

VÉSZHELYZET A GÁTAKON
ZALAI HIVATÁSOSOK ÉS ÖNKÉNTESEK IS SEGÍTENEK

Bár Zala megyében nincs és a közeljövõben nem is várható
árvízveszély, a katasztrófavédelem helyi szervezetei már az el-
múlt héten közel kétszáz fõvel elindultak segíteni a dunai árvíz
miatt veszélyeztetett megyékbe.
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Zalaegerszeg és Marosvásár-
hely polgármesterei 1996-ban ír-
ták alá a testvérvárosi együttmû-
ködési megállapodást. Azóta min-
den évben számos közös rendez-

vényre került sor az oktatás, a kul-
túra, a sport és a gazdasági élet
területén. A város több iskolája
rendelkezik már marosvásárhelyi
testvériskolával, és felvették egy-
mással a kapcsolatot a rendõrség,
a pénzügyõrség és a tûzoltóság
szakemberei is. A sor most egy
újabb kapcsolattal bõvült, hiszen
a hivatalos delegáció és a Zala-
egerszeg–Marosvásárhely Baráti
Társaság küldöttsége mellett Ma-
rosvásárhelyre utazott a Zala Me-
gyei Kórház sürgõsségi osztályá-
nak képviseletében több orvos és
nõvér is. Az egészségügyi szférát
képviselõ delegáció a marosvá-
sárhelyi kórház sürgõsségi osztá-
lyával vette fel a kapcsolatot.

A hivatalos delegáció feladata a
képviselet biztosítása mellett elsõ-
sorban kulturális és ifjúsági ügyek
intézésére vonatkozott, így annak
vezetõje Balaicz Zoltán alpolgár-

mester volt, tagjai pedig Gecse
Péter önkormányzati képviselõ, az
oktatási, kulturális és sportbizott-
ság elnöke, valamint Velkey Péter
humánigazgatási osztályvezetõ.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács szervezésében fórumra is
sor került sor a Demokrácia Köz-
pontban a magyarság jelenérõl és
jövõjérõl, melyen a tanács vezeté-
sén túl részt vett a Zalaegerszeg–
Marosvásárhely Baráti Társaság
képviseletében Gecse László (a
társaság elnöke), dr. Hóbor Erzsé-
bet (a társaság korábbi elnöke,
Marosvásárhely Pro Urbe Díjasa)
és dr. Gyimesi Endre országgyûlé-
si képviselõ, miniszteri biztos (Ma-
rosvásárhely Pro Urbe-díjasa). A

vendégeket Cseh Gábor, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács Maros
megyei elnöke, a Marosvásár-
hely–Zalaegerszeg Baráti Társa-
ság elnöke köszöntötte.

A Marosvásárhely tegnap és
ma” címû szabadtéri kiállítás meg-
nyitója és a városligeti mûvészeti
program után az erdõvidéki Barótra
utazott a zalaegerszegi delegáció.
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TRIANONRA EMLÉKEZTEK

Zalaegerszegen, az Október 6. téren, a Hõsök Kertjében emlékeztek a 93
évvel ezelõtt aláírt trianoni békeszerzõdésre. Június 4-e a nemzeti összetar-
tozás napja, a békedekrétumra országszerte megemlékeztek. A Hõsök Kert-
jében Deák Milán, a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat elnökségi tag-
ja beszédében utalt rá: Magyarországra az európai nagyhatalmak a triano-
ni békeszerzõdéssel nagy csapást mértek. Ugyanakkor Trianon összeková-
csolta a magyarságot. Az ország a történelmi tragédia után talpra tudott áll-
ni és megújulni. A megemlékezésen többek között koszorút helyezett el Ri-
gó Csaba kormánymegbízott, Zalaegerszeg önkormányzata nevében pedig
Balaicz Zoltán alpolgármester.
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Elhangzott: az elmúlt néhány
évben Zalában nem a könyvvá-
sárra, hanem sokkal inkább az
írók és olvasók közötti személyes
kapcsolat építésére helyezõdött a
hangsúly a könyvhetek alkalmá-
val. Halász Albert szerint nap-
jainkban is szükség van fáklyavi-
võkre, ám az írót igazán az olvasó
teszi azzá, ami. Az internet és az
okostelefonok korában nagyon
sokat olvasunk, hiszen állandóan
információra van szükségünk,
azonban fontos, hogy a szépiro-
dalomra is fordítsunk elég idõt. A
líra és a próza segít ugyanis meg-
tisztítani a gondolatainkat, és mi-
kor olvasunk, teljesen magunkkal
lehetünk – folytatta a muravidéki
szerzõ.

A megnyitó után Pannon Tükör
Junior címmel, fiatal zalai költõk és
prózaírók mutatkoztak be. Sza-
kony Dorinával, Gerencsér Milán-

nal, Horváth Lászlóval és Horváth
Márkkal két ifjú pályatárs, Csik Ve-
ronika és Kaj Ádám beszélgetett.
A szerzõk részt vettek a zalai és
muravidéki fiatal íróknak és költõk-
nek szervezett nyári táborban, és
többször publikáltak már a Pannon
Tükörben vagy a Hévíz folyóirat-
ban.

A négy ifjú író még pályaválasz-
tás elõtt áll, ám abban biztosak,
hogy továbbra is szeretnének írni.
Eddig fõleg versekkel, novellákkal,
vagy blogszerû prózaversekkel és
afféle „sûrített” elbeszélésekkel
próbálkoztak; méghozzá életkoru-
kat meghazudtoló érettséggel. A
stílusok jó része klasszicizáló, a
tartalom és a témafelvetés mégis
friss, 21. századi.

Hogy mely írók inspirálják
õket? Széles a spektrum. A
klasszikusok (Mikszáth, Marqez,

Dosztojevszkij, Tolsztoj, Hrabal,
Kassák) mellett a fantasy nagy-
mestere, Tolkien is megjelenik, na
és persze Péntek Imre költõ, a
Pannon Tükör fõszerkesztõje. A
hallgatóság soraiban ülõ felnõttek
közül pedig többen meglepõdtek,
hogy vannak manapság olyan fia-
talok, akik szeretik az Anna
Kareninát, vagy a Félkegyelmût.
(De, hát miért ne lennének?) A
beszélgetésen a szülõföld szere-
tete is szóba került. A szerzõk kö-
tõdnek Zalához és a Muravidék-
hez, bár mûveikben ezt direkt mó-
don nem feltétlen nyilvánítják ki.
A táj szépségére és a szülõföld
fontosságára inkább akkor döb-
bentek rá elõször, mikor távol ke-
rültek tõle. Szövegeikben így in-
kább csak hangulatok, emlékké-
pek, sztorik jelennek meg minder-
rõl.

Mi is az a bizonyos zalai szelle-
miség? Hát, ahogy azt Horváth
Márk – aki a groteszk irodalomban
utazik – precízen megfogalmazta:
a göcseji nyelvjárásból eredeztet-
hetõ végtelen káromkodás, bor és
prósza mellett. (És tényleg…:)

JUNIOR SZERZÕK, ÉRETT SZÖVEGEK
MEGNYÍLT A 84. KÖNYVHÉT

Június 6-án nyolcvannegyedik alkalommal nyílt meg Budapes-
ten és az ország több városában is az ünnepi könyvhét. Zala-
egerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Balaicz
Zoltán alpolgármester, Kiss Gábor igazgató és dr. Halász Albert
költõ, a Lendvai Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte az ér-
deklõdõket a könyvünnepen.

Zalaegerszegi hivatalos testvérvárosi delegáció látogatott az
erdélyi Marosvásárhelyre, a XVII. Marosvásárhelyi Napok rendez-
vénysorozatra, amely 2013. május 27. és június 2. között zajlott.

ERDÉLYBEN JÁRTAK

Gellei Imre, egykori szövetségi
kapitány, aki jelenleg az MLSZ-
ben az utánpótlásképzést és az
akadémiákat felügyeli, köszöntötte
a jelenlévõket, felidézve annak az
idõszaknak jeles labdarúgóit, akik
az õ edzõsége alatt játszottak a
ZTE-ben. 

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere örömét fejezte ki,
hogy a közel 30 millió forintos költ-
séggel – melybõl mintegy 10 millió
forint volt a város önrésze – elké-
szült beruházás nagyon sok fiatal-

nak nyújt majd mozgási, sportolási
lehetõséget. Mint mondta, a 2012-es
program keretében már három
ilyen létesítmény megépült a vá-
rosban, de a mostani átadást kö-
vetõen sem állnak le további pá-
lyák létrehozásával. Fontosnak
tartotta elmondani, hogy ugyanak-
kor ennek a pályának a világítása
már nem a hagyományos fényfor-
rásokkal történik, hanem az ener-
giatakarékos LED-égõkkel. – Le-
gyetek ti is nagy bajnokok és játé-
kosok, és sportoljatok olyan nagy

mester keze alatt, mint Gellei Imre
– mondta végezetül a polgármes-
ter.

– Bár nagyméretû pályát szeret-
tünk volna, de ez is hatalmas lehe-
tõség a diákok, fiatalok, sõt a fel-
nõttek számára is – mondta
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a város-
rész önkormányzati képviselõje, az
Izsák Imre Általános Iskola igazga-
tója. – Majd hozzátette, hogy a mû-
füves pálya mellé lelátót szeretné-
nek építeni, illetve sportcentrummá
akarják bõvíteni. Az iskola célja,
hogy szeptembertõl elindítsa sport-
programját, melyben az óvodás-
kortól kezdve vehetnek részt a fia-
talok. Reményét fejezte ki, hogy a
4 éve megalakult Csácsbozsok-

Nemesapáti sport-
egyesületnek komoly
utánpótlásbázisa ala-
kulhat ki az iskolá-
ban a pályának kö-
szönhetõen. Majd a
következõ mondás-
sal fejezte be: „Ha
mozog a labda, rúgj
bele, ha nem mozog,
addig rúgd, amíg
nem mozog”.

Furján Gellért
atya megáldotta a
pályát, majd az ün-
nepélyes szalagát-
vágást követõen a
fiatalok birtokba ve-
hették. A foci mellett
bemutatókra, ügyes-
ségi sportversenyek-
re került sor, ezt kö-
vetõen pedig az
Izsák-party változa-
tos rendezvényein
szórakozhattak a je-
lenlévõk.

IZSÁK-PARTY ÉS MÛFÜVES FOCIPÁLYA
LEGYETEK TI IS NAGY BAJNOKOK!

A hagyományos Izsák-party fõ eseményeként adták át rendel-
tetésének az MLSZ által meghirdetett országos pályaépítési prog-
ram keretében elkészült, 20x40 méteres mûfüves focipályát a
csácsbozsoki Izsák Imre Általános Iskolában.

Baróti városvezetõkkel.

Fotó: pP



– Antal Lívia –

– Két nappali és két levelezõs
osztállyal indult el a képzés az in-
tézményben, mely elõször a zárda
épületében kapott helyet. 1963
márciusában költözött a Gaspa-
rich útra, az akkori épületben
mindössze négy tanterem állt ren-
delkezésre. Külön érdekesség,
hogy csak három mûszaki tanár
alkotta a tantestületet, Sereg Jó-
zsef igazgató, Koller Nándor igaz-
gatóhelyettes és Tóth József mû-
helyfõnök. A közismereti tantár-
gyakat oktató tanárok a Ságvári-

gimnáziumból jöttek át – idézi fel a
kezdeteket Vargáné Bérczes Ber-
nadett igazgató. – A letelepedést
követõen az iskola dinamikus fej-
lõdésnek indult. Szinte nem volt
olyan év, amelyben valamilyen új
épületrésszel ne gyarapodott vol-
na. 1970-ben adták át a négyszin-
tes tanmûhelyt, ami akkor a leg-

korszerûbbnek számított. Abban
az évben megtörtént a névadás,
így neve ezután Ganz Ábrahám
Gépészeti Szakközépiskola lett.
Az intézményért, az oktatás színvo-
nalának emeléséért sokat tettek a
mindenkori igazgatók is: Sereg Jó-
zsef után Vas Gyula, Vajda László,
Tóth István és Baján Antal.

– Milyen szakmák közül vá-
laszthattak a diákok?

– Géplakatos, szerszámkészítõ
és mûszerész szakmákban koráb-
ban szakmunkásképzés is volt,
1970-tõl azonban már csak érett-
ségi vizsgára épülõ szakközépis-

kolai szakképzést folyt, és folyik a
mai napig. 1977-ben pedig négy
autóforgalmis osztály került át a
Zrínyi-gimnáziumból. Az iskola
életében jelentõs változást hozott
a 2003-as esztendõ. Ekkor vonták
össze a Munkácsyval, neve Ganz
Ábramám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskola és Szakiskolára
változott. 

– Az elmúlt ötven évben sok
változást megélt a szakképzés,
ami most jelentõs változás elõtt
áll.

– Valóban, a technikumi kép-
zéstõl eljutott a 4+2 éves képzési
formáig. Az utóbbinak az volt a
hátránya, hogy a diákok elég ké-
sõn illetve kevés gyakorlati isme-
reteket szerezhettek egy-egy
szakmáról. Most azonban egy na-
gyon kedvezõ változás elé né-
zünk. A következetõ tanévtõl elin-
díthatjuk a gyakorlatorientált ága-

zati képzést, a diákok négy év
után ágazati, vagyis szakmai érett-
ségit tesznek, és egy év alatt meg-
szerzik a technikus végzettséget.
Nagyon jelentõs ez a változás,
ugyanis mire végeznek, elsajátít-
hatják, megszerethetik a választott
szakmájukat, ami várhatóan elhe-
lyezkedésüket is jobban segíti
majd.

Az önkormányzat által beveze-
tett szakképzési ösztöndíj felkeltet-
te a diákok érdeklõdõsét a mûsza-
ki, gépészeti szakmák iránt. Ennek
köszönhetõen a következõ tanév-
ben a szakközépiskolában és a
szakmunkásképzõben egyaránt
plusz egy-egy osztály indulhat.

– Több zalai ismert ember is
itt tanult az iskolában.

– Gyutai Csaba polgármester,
Vigh László országgyûlési képvi-

selõ, bár õk nem marad-
tak mûszaki vonalon. De
ide járt dr. Németh Árpád
egyetemi adjunktus, a
zalaegerszegi mûszaki
fõiskola igazgatója,
Kamondi László gépész-
mérnök, aki a miskolci
egyetemen tanít, Busa
Csaba pedig a Zala Vo-
lán vezérigazgató-he-
lyettese. Sorolhatnám
még a neveket, a teljes-
ség igénye nélkül. 

– Az iskola a színvo-
nalas szakképzés mel-
lett sikeres pályázati
tevékenységet is foly-
tat.

– Az elnyert uniós va-
lamint szakképzési tá-

mogatások nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy az iskola, a tanmûhe-
lyek felszereltsége folyamatosan
megújulhatott, bõvülhetett. Köszö-
net illeti azokat a partnercégeket,
melyek adományokkal és gépfel-
ajánlásokkal segítették fejlesztési
szándékainkat. Egyúttal fontos
számunkra diákjaink jó közérzete,
szabadidejük hasznos eltöltését
szolgáló programok szervezése.
Most futó pályázati projektünkben
délutáni sportfoglalkozásokon ve-
hetnek részt a gyerekek, lesz foci-
tábor, s felújítjuk a konditermet. 

– Ami a jövõt illetõi?
– Továbbra is ott kívánunk len-

ni a mûszaki szakképzés élvonalá-
ban. Iskolánknak éppen ezért nem
lehet más a feladata, minthogy
megfelelõ felkészültségû szakem-
bereket adjon az iparnak. Ez a leg-
fontosabb, munkánkban ennek
rendelünk alá mindent.

3Aktuális

A Zalaegerszegi Zsidó Hitköz-
ség képviseletében Siklósi Vilmos
elnök idézte fel a borzalmakat,
majd arra figyelmeztetett, hogy új-
ra visszhangzanak a
gyûlölet szavai, a meg-
bélyegzés, a kirekesztés
újra jelen van a médiá-
ban, az utcán és a politi-
ka színterén. Az elnök a
város és a helyi zsidó
közösség kapcsolatát
méltatva elmondta, a de-
portálás 70. évfordulójá-
ra hamarosan egy köny-
vet jelentetnek meg,
amely a helyi zsidóság
életét dolgozza fel nap-
jainkig. A zsinagógában
pedig egy örök interaktív
kiállítás emlékezteti
majd az odalátogatókat
a városért anyagi, szel-
lemi értékeket teremtõ,
magyar, zalaegerszegi
zsidóságra. A város idén
augusztusban helyet ad
a Magyar–Izraeli Baráti Társasá-
gok és Körök konferenciájának. 

A gyászmegemlékezésen,
mely valamennyi magyar áldozat
tiszteletére gyertyagyújtással kez-
dõdött, Nagy Tamás, a megyei

közgyûlés tagja, valamit Doszpoth
Attila, Zalaegerszeg alpolgármes-
tere emlékezett a XX. század leg-
nagyobb borzalmára. Mindent el
kell követni annak érdekében,
hogy a közbeszéd, a közgondolko-
dás és végül mindennapjaink is
mentesek legyenek a zsidóelle-
nességtõl, hangsúlyozták.

Schönberger András fõrabbi
beszédében úgy fogalmazott:
egyedül a Teremtõ képes arra,
hogy ítéletet mondjon népek és

emberek felett, egyedül õ képes
belelátni a szívekbe. Ezért hozzá
fordulunk a gyász perceiben, mi-
kor azokra emlékezünk, akiket el-
hurcoltak. Részesei voltak egy
olyan történelmi kornak, amikor
megbélyegezték õket, elvették
vagyonukat, hazájukat és életü-
ket. A magyar kultúrán nõttek fel,
magyarnak vallották magukat,

magyarok voltak a szabadság-
harc idején is, és a hazáért õk is
sokat szenvedtek, mint a többi
magyar. 

A fõrabbi végül azt hangoztatta,
minden bûn, legyen az bármilyen
színezetû, bûn marad. Tagadni, át-
írni és feléleszteni rémtetteket: en-
nél nagyobb bûn nincs.

A megemlékezésen pártok,
egyházak, közintézmények és tár-
sadalmi szervezetek is képvisel-
tették magukat.

A BÛN BÛN MARAD
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

A holokauszt 69. évfordulóján koszorúzással és megemléke-
zéssel rótták le kegyeletüket a résztvevõk a magyar, köztük a
több mint 1200 zalaegerszegi áldozat elõtt, elõbb a temetõben,
majd a zsinagógában, ahol a haláltáborokban elhunyt helyi lako-
sok neveit fehér szalagokon tüntették fel. 

ESÉLY-
EGYENLÕSÉG

A sérült, hátrányos helyze-
tû, illetve az egészséges és
jobb módú emberek közele-
dését célozta meg újból a
hagyományos zalaegerszegi
Esélyegyenlõségi Nap. Az
önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetõen a belvá-
ros szívébe, a Dísz térre vár-
ták az érintetteket és az ér-
deklõdõket a szervezõk, azaz
az Autista Sérültekért Zalá-
ban Alapítvány, illetve a hoz-
zájuk az idén csatlakozó Zala
Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház.

Az egész délutánt átölelõ
rendezvény figyelemfelkeltõ fu-
tással indult, profi sportolók
csatlakozásával. A megnyitón
Kauzli Józsefné képviselõ, az
önkormányzat szociális, egész-
ségügyi és esélyegyenlõségi bi-
zottsága tagja mondott köszön-
tõt. Majd a segítõ szervek infor-
mációs pontokon nyújtottak fel-
világosítást. A kikapcsolódást
kézmûves-foglalkozások és
színpadi produkciók biztosítot-
ták. Ez utóbbiban nemcsak ön-
kéntesek léptek fel, hanem né-
hány fogyatékkal élõ gyermek,
illetve felnõtt szereplõ is. 

A jó helyen, jó ügyért zajló
program sok embert csaloga-
tott, de az idõjárás miatt csak
részlegesen sikerült lebonyolí-
tani a tervezett rendezvényt.

A MÛSZAKI SZAKKÉPZÉS ÉLVONALÁBAN
50 ÉVES A GANZ ÁBRAHÁM SZAKKÖZÉPISKOLA

Ünnepi mûsorral, öregdiákok találkozójával és díjátadásokkal
zárult a zalaegerszegi Ganz Ábrahám Szakközépiskola alapításá-
nak 50. évfordulójára szervezett éves programsorozat. Az intéz-
mény 1962 szeptemberében, mint általános gépipari technikum
kezdte meg mûködését.

A magyar és horvát partner-
séggel megvalósuló projekt célja,
hogy segítse a határtérség sze-
repelõit – a kis- és közepes vál-
lalkozásokat, non-profit szerve-
zeteket, magasan képzett mun-
kanélkülieket – saját projektjeik
kidolgozásában, és felkészítse
õket a jövõbeli európai uniós for-
rások lehívására.

Elsõ lépésként 2013. május
7–8-án a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány Vo-
nyarcvashegyen szervezett tré-
ninget, melyen a projektpartnerek
megismerhették az Európai Unió
által finanszírozott programokat
és a jelenlegi programozási idõ-
szak magyar tapasztalatait.

2013. május 28–29-én, Csák-
tornyán folytatódott a képzés,
melynek témája az Európai Bi-
zottság által kidolgozott „Practical
Guide” (PRAG) gyakorlati alkal-
mazása volt. Ez az Európai Kö-
zösségek külsõ segítségnyújtás-
ra vonatkozó szabályozását je-
lenti.

A képzések során szerzett is-
meretek továbbadása érdekében
a projektpartnerek újabb tan-
folyamokat szerveznek õsszel a
határ mindkét oldalán az önkor-
mányzatoknak, civil szerveze-
teknek, a kis- és közepes vállal-
kozásoknak valamint a magasan
képzett munkanélkülieknek. A
témakörök pályázatírás, uniós el-
járások, pályázati rendszerek
ismeretanyagai lesznek. 

A magasan képzett horvát
munkanélkülieknek olyan képzést
is tartanak, ahol virtuális pályáza-
ti felhívás elkészítése és az érté-
kelési kritériumok kidolgozása
lesznek a feladatok. 

Emellett egynapos tanulmányi
utat szerveznek Horvátországba
a trénerek és a pályázati felhívás
nyertesei részére, akiknek egy
gyakorlati hetet is biztosítanak
Magyarországon. 

A projekt vezetõ partnere a
PORA Drávamente és Prigorje
Fejlesztési Ügynöksége. A part-
nerek: a Medimurje Megye Fej-
lesztési Ügynöksége, Varasd Me-
gyei Gazdasági Kamara valamint
magyar részrõl a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, továb-
bá a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány.

Az elmúlt évben sikeresen lezárult EU Compass projekt
eredményeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 keretében
EU Compass2 elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.

EU Compass2 – horvát–magyar projekt

HATÁROKON ÁT
AZ UNIÓS FORRÁSOKÉRT

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók

javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



– V. Zs. –

„Ezért úgy gondoltuk, folytatjuk
a megkezdett hagyományt, és in-
diai napot szervezünk. Az indiai
nagykövetséggel közösen alakí-
tottuk ki a programsorozatot,
amely az esõs, kellemetlen idõ el-
lenére remekül sikerült, vala-
mennyi programunk telt házas
volt” – fogalmazott Nagy Johanna,
a Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem igazgatója. Úgy gondolja, a
rendezvénysorozat folytatásra ér-
demes, így jövõre is szeretnének
bepillantást nyújtani, például vala-
melyik ázsiai ország életébe, kul-
túrájába. 

Június elsõ napján, szombaton
ebéd után kezdõdött és késõ estig
tartott az elsõ „India-nap” Zala-
egerszegen. Indiai kézmûves piac,
hennafestés, gyermekfoglalkozás
és teaház várta az érdeklõdõket,
majd jógaelõadás és -bemutató. A
rendezvény ünnepélyes megnyitó-

ján Gyutai Csaba polgármester és
Gauri Shankar Gupta, India ma-
gyarországi nagykövete köszön-
tötte az egybegyûlteket, és mivel
indiai szokás lámpást gyújtani
minden jelentõs esemény elõtt, így
a megnyitó is ezzel kezdõdött.  

Gyutai Csaba India történelmé-
rõl, jelentõsebb eseményeirõl
szólt, kiemelve a magyarországi
kapcsolatokat. Utalt arra, hogy a
zalaegerszegi ipari parkban indiai
befektetõk is jelen vannak, ezért a
nagykövetnek és kíséretének be is

mutatták a hely-
színt. A polgár-
mester reményét
fejezte ki, hogy a
gazdasági kap-
csolatok tovább
folytatódhatnak.
Gauri Shankar
Gupta India kultu-
rális sokszínûsé-
gére hívta fel a kö-
zönség figyelmét,
majd szólt a két
ország szoros po-

litikai és gazdasági kapcsolatáról.
Zalai vonatkozásban megemlítette
a „kanizsai Brunnereket”, az indiai
festõmûvészet magyar kötõdésû
nõi alkotóit. Ezt követõen került
sor Török Ildikó India címû fotóki-
állításának megnyitójára. A civil-
ben közgazdász fotós szabadide-
jében, ha teheti, járja a világot, és
lencsevégre kapja a pillanat törté-
néseit. Az elmúlt évben 16 napot
töltött Indiában, és megörökítette
az ott élõ emberek mindennapjai-
nak egy-egy pillanatát. Ezeket lát-
hatta a közönség: városrészeket,
arcokat, utcai életképeket.

Nagy sikere volt a filozófus
nagykövet elõadásának, a test és
lélek, a tudomány, az õsi bölcses-
ség kapcsolatáról. „Kik vagyunk,
hol vagyunk, van-e túlvilági lét, mi
történik a lelkünkkel halálunk
után?” – kérdezte és válaszolt az
embereket mindig is foglalkoztató
kérdésre, ahogy õ látja és gondolja. 

Az est folyamán a Calcutta Trió
koncertjén a klasszikus indiai zene
mestereivel ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk. Az együttes több
mint 35 éve játszik nemcsak Ma-
gyarországon, hanem Indiában és
a világ számos más koncertpódiu-
mán is. A Sivasakti Kalánanda
Táncszínház Dél-India klasszikus
táncát, a bharatanátjamot ismer-
tette meg a közönséggel. Az indiai
nap bollywoodi  filmvetítéssel ért
véget.   

4 Kitekintõ

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
LAST MINUTE AJÁNLATAI

KÁRPÁTALJA kincsei júl. 18–21. 40.500 Ft/fõ
(félpanzió)

BAJORORSZÁG másképpen júl. 19–22. 53.900 Ft/fõ

PALÓCORSZÁG látnivalói júl. 19–21. 28.400 Ft/fõ
(SZÉP-kártya)

SVÁJC gazdagon júl. 30–aug. 4. 113.900 Ft/fõ

Zakopane–Krakkó–Auschwitz aug. 1–4. 45.500 Ft/fõ

LONDON és a királyi rezidenciák
aug.  5–11. 123.500 Ft/fõ

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
aug. 6–11. 66.400 Ft/fõ

Üdülés Dél-Dalmáciában–Montenegró
(szálloda+ félpanzió) aug. 18–24. 99.900 Ft/fõ

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda) aug. 24–29. 95.900 Ft/fõ

KERESSE TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT,
ILLETVE EGYNAPOS PROGRAMJAINKAT IS.
(AZ AKCIÓ VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES.)

Az intézmények közötti össze-
köttetés és a rendszeres oda-
vissza látogatás a testvérvárosi
kötelék egyik hozadéka. A gim-
názium 28 éves kapcsolatot ápol
a kuseliekkel, a Páterdombi
Szakképzõ Iskola egy éve csatla-
kozott a diákcsereprogramhoz.

Helyi komolyabb és lazább
rendezvények, kirándulások és
családi napok adják az itt-tartóz-
kodás keretét, tájékoztatott
Simkó Balázs szervezõ tanár. 

Minden évben valamilyen mot-
tó mentén zajlik ez a találkozó.
Ebben a tanévben a „Technikai

változások, technikai fejlõdés” a
központi téma, de volt, amikor a
gasztronómia vagy valamilyen
történelmi évforduló adott apropót
egymás jobb megismeréséhez. A
találkozások, utazások a nyelv
élõ használata mellett a kapcso-
latépítést is szolgálják. A 28 év
alatt akadt példa egykori csere-
diákból lett pedagógusra, aki im-
már felnõttként vesz részt a prog-
ramban. A siker másik mutatója
az a kellemes probléma, hogy vá-
logatni kell, olyan sok jelentkezõ
élne ezzel a lehetõséggel –
mondta Simkó Balázs.

KUSELI DIÁKOK EGERSZEGEN

A Kölcsey-gimnázium és a Páterdombi Szakképzõ Iskola
vendégeként kuseli tanulók tartózkodtak kilenc napig Zala-
egerszegen.Nõvérének is köszönheti,

hogy ma csodaszámba menõ
képességgel bír. Négyéves ko-
rában tanult meg olvasni testvé-
rétõl, majd írni két nap alatt
édesanyjától. Most, ötévesen
ovis társait is tanítgatja. A kö-
zelmúltban a József Attila Váro-
si Tagkönyvtár által rendezett
„Olvasó Manó” versenyt õ nyer-
te, 46 könyv elolvasása révén.

– B. K. –

A szövegértelmezésre építõ „Ol-
vassunk együtt!” versenyben pedig
harmadik-negyedik osztályos kor-
osztállyal összemérve ért el meg-
osztott harmadik helyezést (nõvére

másodikként végzett). A zalaeger-
szegi Goldfinger Blanka szeptem-
berben kezdi az elsõ
osztályt.

– Mindannyian
szeretjük a könyve-
ket, a tévé és számí-
tógép-használat mini-
mális nálunk –
mondják a családta-
gok, miközben Blanka
kedvenc könyveivel
van elfoglalva. Az
elõzményekhez tarto-
zik, hogy míg nõvérét
táncórákra vitték,
Blanka a könyvtárban
múlatta az idõt, ké-
sõbb, amikor már ol-

vasni tudott (elsõ osztályos szin-
ten négyévesen), egyre több és

több idõt töltött a könyvek birodal-
mában. Eleinte a sok képes, kevés
szöveges olvasmányok voltak na-
pirenden, mára azonban bizton-
sággal és gyors tempóban olvassa
a negyedikesek kötelezõ olvasmá-
nyát, mely szintén a nõvérétõl,
Adéltól került hozzá.

– Az olvasási versenyeken a
könyvekhez kapcsolódó feladatla-
pokat is önállóan értelmezte és írta
meg a válaszokat. Egyébként, ha
valamilyen könyvet nem ért, akkor
azt szóvá teszi, és nem olvassa
tovább – mondják a szülõk. De az
oviban (Kis utcai) is szívesen olvas
fel a társainak, sõt próbálja õket is
tanítgatni. Általában kiemelkedõek
az értelmi képességei, de ügyes a
mozgása is. S hogy mi lesz vele
szeptembertõl, az még nagy kér-
dés, hogy áldás vagy nehézség
lesz majd ez az elõrehaladottság.
Javasolták, hogy második osztá-
lyosként kezdje az iskolát (Dózsa),
de ezzel a lehetõséggel nem kí-
vánnak élni a szülõk. Bíznak a
leendõ tanító nénikben.

ÍR, OLVAS ÖTÉVESEN
ÓVODÁS KISLÁNY NYERTE AZ OLVASÁSI VERSENYT

A zalaegerszegi falumúzeum
adott otthont a közel 1500 fõ (400
család) részvételével zajló prog-
ramnak, mely a koraszülötteket

nevelõ családok számára kínált
együttes idõtöltést. Az idén a PIC-
nik valódi piknikké vált, fõ témája
ugyanis az egészséges táplálko-
zás volt, mely a hátrányból induló
koraszülött gyermekek esetében
még hangsúlyosabb. A rendez-
vény háziasszonya Borbás Mar-
csi, televíziós mûsorvezetõ, az or-
ganikus táplálkozás híve volt. De
helyi szakács, Pál János is a
résztvevõk rendelkezésére állt a
nevezett témában, ételbemutató-
val és számos információval szol-
gálva. Valamint a kórház két mû-
tõssegédje nagy sikerrel sütötte az

ingyen lángost. A skanzen portáin
õstermelõk kínáltak kóstolót, az
egészséges helyi, idénytermé-
nyekbõl szintén nonprofit módon.

A Kávásról érkezett önkéntes csa-
pat paprikás krumplijára, manglica
zsíros kenyerére is nagy volt a ke-
reslet. S kiemelendõk azok a gyer-
mek és felnõtt önkéntesek, akik
önszervezõ módon kapcsolódtak
a rendezvényhez, tettek felajánlá-
sokat, így nagy értékû tombola-
nyereményt.

Nem hiányoztak a korábbi
években már megszokott színes
programok sem, a rendõrségi és
tûzoltó-bemutatók, kézmûves-fog-
lalkozások. A jól bevált új helyszínt
a városi önkormányzat támogatá-
sával használhatták a rendezõk.

PIC-NIK A SKANZENBEN
400 CSALÁD A RENDEZVÉNYEN

Immár harmadik alkalommal, a megszokott nagy részvétel mel-
lett, de új helyszínen várta kellemes PIC-nikre az érintett családo-
kat a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány, a Korán
Érkeztem Egyesület, a Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív
Centrumának munkatársai és számos önkéntes. 

INDIA VARÁZSA A ZSINAGÓGÁBAN
HENNAFESTÉS JÓGABEMUTATÓ ELÕADÁS

AZ ÕSI BÖLCSESSÉGRÕL FOTÓKIÁLLÍTÁS KONCERT
A távoli kultúrák világa érdekli az embereket, szeretnének mi-

nél többet megtudni egy-egy nagy ország életérõl, mûvészetérõl,
mindennapjairól. A kilencvenes évek elején dél-amerikai napokat
szervezett a zsinagóga, aztán jó pár év kihagyása után tavaly
nagy sikert aratott a japán nap. 

FELHÍVÁS
HATNAPOS, HORGÁSZATTAL EGYBEKÖTÖTT,

KELLEMES VÍZPARTI SZABADIDÕS PROGRAMRA!

A zalaegerszegi Hunyadi Horgász Egyesület
a tanév befejezése után, 2013. július 8–13-ig

naponta 8.00–17.00 óráig tartó elfoglaltsággal

HORGÁSZTANFOLYAMOT
SZERVEZ A GÉBÁRTI-TÓ PARTJÁN,

melyre 7-tõl 14 éves korig várunk fiúkat és lányokat.

A hat nap költsége: 15.000 Ft személyenként.
A tanfolyam zárónapján horgászverseny!

JELENTKEZNI LEHET A 06-30/454-6704-ES

TELEFONSZÁMON JÚLIUS 5-IG.
Hunyadi Horgász Egyesület vezetõsége
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A hagyományos protokolltól
mentes tárlatnyitón drMáriás fes-
tõmûvész, zenész (a Tudósok
együttes frontembere) mondott
volna köszöntõt, ám végül még-
sem tudott Zalaegerszegre utazni,
így Balogh Tamás színmûvész tol-
mácsolta gondolatait. Mint Bukta
Imrérõl és mûveirõl írta: minden
kornak vannak látnokai, akik láttat-
nak és tudomásunkra hoznak dol-
gokat. Bukta olyan mûvész, aki az
igazat mutatja fel rólunk, így képeit
csak az érti, aki szívvel, mégpedig
tiszta szívvel nézi azokat. Alapve-
tõ kérdéseket mozgat meg, me-
lyek adott esetben a politikusokat
is kenyértörésre késztetik. „Vihart
kelt, mert a lényegrõl szól: arról,
hogy hiszünk-e az igazságban,
mely a szépséget, a hibát, a rom-
bolást és építést egyaránt magába
foglalja" – fogalmazott. Aki rendü-
letlenül hisz ebben az igazságban
és annak felvállalásában, az rend-
kívüli emberré válik, és többet kap
a szentlélekbõl.

Bukta mûvészete ilyen: a
szentlélek egyedülálló és kitöröl-
hetetlen megnyilvánulása. Persze
igazat mondani nem hálás dolog,
sõt olykor veszélyes is; könnyen

keresztet szül. drMáriás utalt a
festõmûvész közelmúltban véget
ért, Mûcsarnok-béli kiállítására is,
amin sokan felháborodtak, mások
viszont örültek, hogy egy különös
és senkivel össze nem hasonlítha-
tó alkotó munkásságáról kaphat-
nak átfogó képet.

A zalaegerszegi kiállítás a
Völgyi–Skonda házaspár kortárs
gyûjteményében helyet kapó
festményeit vonultatja fel. Az
olajképek zöme az elmúlt tíz év-
ben készült. Bukta Imre
Mezõszemerén született, és ta-
valy ünnepelte 60. születésnap-
ját, ennek apropóján nyílt õsszel
egész munkásságát bemutató
tárlat a Mûcsarnokban.

1975-ben teremtette meg a sa-
játos, úgynevezett mezõgazdasá-
gi mûvészetét, hiszen a falusi vi-
lág, az állami gazdaságok légköre
nem áll távol tõle. Annál is inkább,
mert miközben rajziskolába járt,
egy állami gazdaságban dolgo-
zott. Késõbb megismerkedett a

Vajda Lajos Stúdió mûvészeivel,
diplomát szerzett Pécsett, majd
habilitált a Moholy-Nagy Mûvésze-
ti Egyetemen. Az elmúlt évtizedek-
ben az ország több mûvésztele-
pén is megfordult, a hetvenes
évek végén Zalaegerszegen is
járt.

Mûveit szemlélve elsõ látásra
sokan talán a szocialista realizmus
téeszeket, mezõgazdasági mun-
kásokat bemutató és felmagaszta-
ló festményeire asszociálnak, ám
ne hagyjuk magunkat megtévesz-
teni. Mûvészete ugyanis többek
között a posztavantgarde mozgal-
makból merítkezik, a falusi lét
egyes pillanatait pedig bõséges
iróniával tárja elénk. Vagyis az elv-
társi megrendelésekre festõ szo-
cialista realista alkotókkal ellentét-
ben õ nem akar tökéletes hõsöket
formálni a falusi emberekbõl,
„agrárprolikból”, munkásokból.

Bukta, mivel jól ismeri és érti e
világot, az igazat festi; melyben az
esetlenségnek, a pusztulásnak, a
drámának és a túlzásoknak egy-
aránt helye van. Persze reagál a
21. századra is, így kerülhet vá-
szonra például a baromfitelepen
terjedõ madárinfluenza.

A kiállítás szeptemberig láto-
gatható a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A levéltár igazgatója a könyv-

bemutatón beszélt a zászlóalj Za-
laegerszegre telepítésérõl (az
egykori Rákóczi úti határõrség
épületében állomásoztak), az el-
sõ mozgósításokról, valamint a
doni elõretörésrõl és az állások
elfoglalásáról, õrzésérõl. A zász-
lóalj személyi állománya közel
1500 fõ volt. 1943 januárjában a
honvéd alakulatok közül utolsó-
ként, a 2. hadsereg utóvédjeként
hagyták el a doni állásokat, sú-
lyos veszteségeket szenvedve.
Az állománynak körülbelül

egyhetede tért csak vissza szülõ-
földjére.

Balaicz Zoltán alpolgármester a
kötet megjelenését üdvözölve el-
mondta: személyesen is érintett,
hiszen nagyapja vitéz Balaicz Ven-
del szintén a zászlóalj honvédje
volt. Magyar királyi õrmesterként
pedig a zászlóaljparancsnok, vitéz
Závodszky István közvetlen be-
osztottja. A parancsnok néhány

hete, a város napi rendezvény ke-
retében posztumusz díszpolgári
címet kapott a megyeszékhely ön-
kormányzatától, melyet unokája,
Bódis Péter vett át. A címmel járó
félmillió forintos összeget a zalai
levéltárnak ajánlotta fel, melyet to-
vábbi, a második világháborút
érintõ kutatásokra fordítanak
majd.

A könyvbemutatón részt vett dr.
Szabó Péter hadtörténész, a Hon-
védelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézetének munkatársa, aki a
zászlóalj tisztikarának életrajzi
adatait dolgozta fel, és Erõss
Krisztina levéltáros, aki a veszte-
séglistát állította össze.

A könyv nemcsak a zászlóalj
mozgósítását, harcait és haza-
térést dolgozza fel, hanem port-

rékat is közöl a legénység állo-
mányából, bepillantást nyújt Né-
meth József tizedes harctéri
naplójába, s részletesen közli a
személyi veszteségek listáját. A
kötetet több tucat korabeli fotó
is illusztrálja, melyek segítségé-
vel megelevenednek a doni
harctér és a katonaélet egyes
pillanatai.

– pet –

A 2001-ben nagy visszhangot
kiváltott Pletykaanyu, és a tavaly-
elõtt megjelent népszerû Mellet-

tem elférsz címû kötetek szerzõjé-
vel Turbuly Lilla író beszélgetett.
Grecsó Krisztián egy Csongrád
megyei faluban, Szegváron szüle-
tett, és ott is nõtt fel. Békéscsabán
járt fõiskolára, majd Szegeden
egyetemre. Jelenleg Budapesten
él. A helyek – legyen az város
vagy falu – meghatározóak életé-
ben, és mint Turbuly Lilla kérdésé-
re válaszolta, sokáig voltak emiatt
identitásproblémái. A nagyváros-
ban ugyanis vidékinek számított,
falujában pedig különc mûvész-
nek; ráadásul édesapja után meg-
örökölte a falu bolondja kitüntetõ
címet is, persze jó értelemben. De
tudomásul kellett vennie, hogy egy
zárt, falusi közösségben õ furá-
nak, csodabogárnak számít, csak-
úgy mint balettmûvész öccse, és

édesapjuk, aki színész akart lenni,
és sokáig lila volt a haja.

A Pletykaanyu címû novelláskö-
tet többek között errõl a falu/város
ellentétrõl és identitáskeresésrõl is

szól. A Mellettem elférsz megírása
után azonban a szerzõ úgy érzi,
hogy sikerült rendeznie magában
ezt a problémát. Mint tréfásan fo-
galmazott: gyermekkora köti a vi-
déki életformához, a paraszti világ-
hoz, de már elfelejtette, hogyan
kell paradicsomot kacsolni.

Az említett könyvek közötti idõ-
szakban persze számos más
munkája is napvilágot látott. Jelent
meg verseskötete, két másik regé-
nye (Isten hozott, Tánciskola), írt
forgatókönyveket filmekhez és
színdarabokhoz, és számos ko-
moly díjat is besöpört. Szerkesztõ-
je volt a Nõk Lapjának, alelnöke a
Szépírók Társaságának, 2009-tõl
pedig az Élet és Irodalom munka-
társa. A Nõk Lapjánál töltött éveit
sokan furcsállják, de szerinte

azért, mert a mostani írónemze-
dék elitistán viszonyul ahhoz a
kérdéshez, hogy milyen munkát
vállalhat el egy mûvész. Krúdy ide-
jében ez még nem így volt, elég ha
csak az Álmoskönyv megírására
gondolunk. Önmagában nem is a
Nõk Lapjával volt baj – hiszen ott
mindig is dolgoztak írók, és szület-
tek igényes, kulturális és mûvé-
szeti témákat érintõ cikkek – ha-
nem azzal a bulváriránnyal, ami
felé elment a lap. 

Grecsó Krisztiánt mostanában
a családon belüli kapcsolatok,
férfi/nõ viszonyok érdeklik. Ezt
boncolgatta már a Mellettem el-
férsz kötet is. Úgy érzi továbbá,
hogy a társadalmi „kasztok”
visszatértek. Arra keresi a vá-
laszt, hogy a „kasztokon” belüli el-
térõ vágyak hogyan fogalmazód-
nak meg, illetve milyen formát öl-
tenek a 21. században, s ez mi-
lyen konfliktusokat szül. A szá-
zadelõn ennek a témának Móricz
Zsigmond volt a mestere, aki
Grecsó egyik kedvenc írója. A
kérdés mélyebb tanulmányozása
érdekében próbálkozik azzal,
hogy Móricz-regényekbõl újraír
jeleneteket, a mai kornak megfe-
lelõen. Mint mondta, ez egyálta-
lán nem könnyû feladat.

5Kultúra
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Nemes László legújabb képei-
rõl lapunknak elmondta: ez az
anyag színben és hangulatvilágá-
ban eltér az elmúlt évek munkáitól.
Míg korábban fõleg a négy elem-
hez – föld, víz, tûz, levegõ – kap-
csolódó színvilág ihlette alkotásait,
most szakított a globális Föld-ér-
telmezéssel. A színeket visszafog-
ta, és a figurativitáshoz tért vissza.
A képek hangulata a barna, szür-
ke, rozsda árnyalatok miatt legin-
kább a komor nagyvárosok miliõjét
idézi, a központban azonban a nõ
áll. A lecsupaszított, töredékes nõi
alakok korábban is megjelentek a
mûvész alkotásain.

„A nõ-motívum mindig fontos

volt számomra; itt most fõleg a
születéssel van kapcsolatban. A
nõi test egy kicsit mindig önmaga-
mat is jelenti, hiszen onnan szár-
mazom” – mondta. Hozzátéve: az,
hogy most sötétebb tónusokat és
színeket használ, nem azt jelenti,
hogy szomorú, bár sokan egybõl
erre asszociálnak. Inkább arról
van szó, hogy szeretné képein
megmutatni annak a 21. századi,
rohanó, zsúfolt, zajos, elidegene-
dett nagyvárosi létnek a hangula-
tát, melyben élünk. És amelytõl
adott esetben el is kell távolod-
nunk.

Nemes László ugyanis egyre
több idõt tölt Szentkozmadombján;
kertészkedik, sõt gyümölcsfát olta-
ni is megtanult. Érdekes, hogy míg

képein már nem az õselemek van-
nak fókuszban, addig a hétköz-
napokon épp a természethez tér
vissza. Mint mondta: mindig kell

alternatíva, mindig kell valami újat
tanulni, vagy épp vászonra vinni.

A bécsi kiállítás is csak meg-
erõsítette ebben, hiszen sok új ins-
piráció érte, és akkora örömmel és
szeretettel fogadták, melyben már
régen volt része. „Sokat lehetne

tanulni a külföldi mûvészeti körök-
tõl, kiállításszervezõktõl. Tiszta lé-
lekkel ki kell mondani: Zalaeger-
szegen leült a mûvészeti élet. Di-
cséretes, hogy a városvezetés né-
hány hete összehívta a helyi mû-
vészeket egy közös eszmecseré-
re, de nem feltétlenül a várostól
kell elvárni mindent." Nemes Lász-
ló úgy érzi, hogy a lélek, az akarat
és a csapatszellem adott esetben
sokkal fontosabb. Sok kiváló kép-

zõmûvész él itt, és átjárás is van
az egyes korosztályok között. Sze-
rinte ezeket a kapcsolatokat sok-
kal jobban ki lehetne használni, és
akkor egy-egy tárlat vagy pályázat
kapcsán közösségként, csapat-
ként tudnának fellépni. 

NAGYVÁROSI SZÍNEK NÕALAKKAL
ÚJ FESTMÉNYEK, BÉCSI TÁRLAT

Néhány hete a bécsi Galerie Time-ban nyílt kiállítása Nemes
László festõmûvésznek. Az alkotó a legfrissebb képeit vitte az
osztrák fõváros egyik közismert galériájába, ahol rendszeresen
fordulnak meg európai és közép-európai képzõmûvészek. A kiál-
lítóhellyel egykori tanítványa, Borbás Helga festõmûvész révén
került kapcsolatba, aki már évek óta Bécsben él.

PLETYKAANYU, KACSOLÁS ÉS ELITISTA ÍRÓK
BESZÉLGETÉS GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

Második alkalommal látogatott ebben az évben Zalaegerszegre
Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költõ, az Élet és Irodalom
munkatársa. Márciusban Dés Lászlóval és Dés Andrással egy kö-
zös zenés, irodalmi esten lépett fel a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben, most pedig a könyvhét alkalmából a József At-
tila Tagkönyvtár vendége volt.

ZALAEGERSZEGIEK A DONNÁL
KÖTETBEN A HARMADIK ZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETE

AZ IGAZAT FESTI A VÁSZONRA
BUKTA IMRE KIÁLLÍTÁSA A ZSINAGÓGÁBAN

A Mezítlábas Zenészek improvizatív játékával nyílt meg péntek
este a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Bukta Imre Mun-
kácsy-díjas képzõmûvész kiállítása. A Koltai Katalin gitármûvész-
bõl, Bodrogi Éva énekmûvészbõl és Bartek Zsolt klarinétmûvész-
bõl álló trió a galériától a földszinti nézõtérig „beénekelte” a teret,
különös kapcsolatot hozva így létre a közönség, a zenészek és a
kiállított mûvek között.

Fotó: pP
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE.

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.
2013.  június 21. (péntek) 

– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan a 2013. július hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

További információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

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

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. fsz. 6. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

A lh. I/20. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

A lh. I/25. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. I/26. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. II/38. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802 

A lh. II/39. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.444 

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

össz-
komfortos

179 6.086 

B lh. II/47. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

B lh. II/49. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802 

B lh. II/51. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 52. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 54. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 56. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 61. 42 2
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba, WC

össz-
komfortos 

179 7.518 

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ZALAEGERSZEGEN ÉS KÖRNYÉKÉN
KÖZELEDIK A VÁLTÁS DÁTUMA

A digitális átállás során a földi sugárzású analóg tv-adások
2013. július 31-ével megszûnnek. Ezért azok számára, akik
nem készültek fel a földi sugárzású digitális adások vételére, il-
letve nincs kábeltévé-, IPTV- vagy mûholdas-televízió elõfizeté-
sük, a fenti idõponttól megszûnik a mûsorvételi lehetõség.

Akik szociális helyzetük miatt saját erejükbõl nem tudnák meg-
valósítani az átállást, azokra a digitális átállás folyamatát irányító
Nemzeti és Hírközlési Hatóság különös figyelmet fordít, és szá-
mukra a digitális adások vételéhez szükséges eszközök beszerzé-
sét és beszerelését díjmenetesen biztosítja.

A digitális átállásban érintett azon személyek illetve intézmé-
nyek (pl. iskola, idõsek otthona stb.) számára, akik a díjmentesség-
re nem jogosultak, és így az átállást saját maguknak kell megolda-
niuk, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület díjmentes
szakmai segítséget kínál fel. E segítség célja az, hogy ezeket az
érintetteket hozzásegítse a tudatos, megalapozott, az igényeiket és
lehetõségeiket figyelembevevõ döntések meghozatalához.

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületet a követ-
kezõ elérhetõségeken lehet felkeresni:

E-mailben: digitalisatallas@hte.hu. Faxon: 52/319-735
Levélben: Schönherz Iskolaszövetkezet,

4025 Debrecen, Széchenyi utca 11. fszt. 2.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-

lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.

A pályázat jeligéje: „NLC garázsbérlet –130626”

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskeze-
lõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell el-
juttatni. További felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott alap bérleti díjtételek.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
• Bánatpénz befizetésérõl másolatot.

Pályázatok beadási határideje: 2013. június  25. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2013. június  26. (szerda) 11.00 óra

Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2013. június 27-tõl.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A bánatpénzt a LÉSZ Kft.  OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befi-
zetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtá-
sára meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület Alapár Fizetendõ óvadék
Fizetendõ bánatpénz
(havi bruttó bérleti díj)

Balatoni u. 3. iroda, mûhely 23,85 m2 1440 Ft+áfa/m2/hó 87.234 Ft 43.617 Ft

Balatoni u. 3. iroda, mûhely 17,80 m2 1440 Ft+áfa/m2/hó 65.105 Ft 32.553 Ft

Balatoni u. 3.

(együtt bérelhetõ)

iroda, mûhely 36,60 m2 1440 Ft+áfa/m2/hó 133.868 Ft

+ 7009 Ft

66.934 Ft

+ 3.504raktár 6,57 m2 420 Ft+áfa/m2/hó

Balatoni u. 3. raktár 7,00 m2 420 Ft+áfa/m2/hó 7.468 Ft 3.734 Ft

Jókai u. 34/b raktár 71 m2 300 Ft+áfa/m2/hó 54.102 Ft 27.051 Ft

Kispest u. 3. raktár 85 m2 400 Ft+áfa/m2/hó 86.360 Ft 43.180 Ft

Kispest u. 5. iroda, mûhely 34 m2 1120 Ft+áfa/m2/hó 96.723 Ft 48.362 Ft

Kispest u. 11. iroda, mûhely 79 m2 1120 Ft+áfa/m2/hó 224.739 Ft 112.370 Ft

Kispest u. 14. raktár 39 m2 400 Ft+áfa/m2/hó 39.624 Ft 19.812 Ft

Kossuth u. 36–38. raktár 26 m2 560 Ft+áfa/m2/hó 36.982 Ft 18.491 Ft

Kossuth u. 55. iroda 47 m2 1800 Ft+áfa/m2/hó 214.884 Ft 107.442 Ft

Landorhegyi u. 28.

(együtt bérelhetõ)

iroda, mûhely 29 m2 1120 Ft+áfa/m2/hó 82.499 Ft

+ 98.552 Ft

41.250 Ft

+ 49.276 Ftraktár 97 m2 400 Ft+áfa/m2/hó

Várkör 7. mûhely 17 m2 1647 Ft+áfa/m2/hó 71.117 Ft 35.559 Ft

Várkör 7. raktár  22,5 m2 570 Ft+áfa/m2/hó 32.576 Ft 16.288 Ft

Várkör 7. raktár 9 m2 570 Ft+áfa/m2/hó 13.030 Ft 6.515 Ft

Várkör 7. raktár 9 m2 570 Ft+áfa/m2/hó 13.030 Ft 6.515 Ft

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY – ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY – ZALAEGERSZEG

ISKOLAORVOSI SZOLGÁLAT

ISKOLAORVOS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

iskolaorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a 26/1997.
(IX. 3.) NM-rendelet alapján. 

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

Pályázati feltételek:
• egyetem, szakképesítés a 26/1997. (IX. 3.) NM-rendeletben

meghatározottak szerint, 
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• egyetem, iskolaorvostan–ifjúság-egészségügy szakvizsga. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, diploma és szakvizsga-bizonyítvány másola-

ta, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  dr. Lékai Ka-
talin nyújt, a 06-30-964-7540-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Intéz-
mény – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Za-
laegerszeg, Kis u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 32/2013, valamint a
munkakör megnevezését: iskolaorvos. 
Elektronikus úton dr. Lékai Katalin részére a eualapellatas@
zalaszam.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.

ÁLLÁSHIRDETÉS
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY KÖZPONTI ÜGYELETÉRE SZAKDOLGOZÓ

(ÜGYELETES NÕVÉR MUNKAKÖRBE) 
FELVÉTELT HIRDET KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBA, TELJES MUNKAIDÕBE. 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕ 2013. JÚLIUS 1-JÉTÕL.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: ZALAEGERSZEG, BOTFY U. 1.

Feltételek:  Ápoló (OKJ 54501201)/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/fel-
nõtt szakápoló/mentõápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt.
Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. 
Érdeklõdni lehet: Tel: 30/9647-540 • E-mail: eualapellatas@zalaszam.hu 
Jelentkezés írásban: Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetõ

8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.



– A vezetés az elsõ öt hely va-
lamelyikének megszerzését tûzte
a csapat elé – vágott a közepébe
Dobos Sándor edzõ. Ezek a he-
lyek értek valamilyen módon bent-
maradást az NB III-ban, a második
a mi szempontunkból a legjobb,
nem kell tovább izgulni, osztályo-
zót játszani. A bajnokság elsõ 7–8
fordulója után láttuk, hogy reális
esélyünk lesz az elsõ ötben vé-
gezni. A bajnokság hajrájában vi-
szont akár bajnokok is lehettünk
volna, de nincs csalódottság ben-
nünk. A csapat maximálisan telje-
sített. Jó képességû együttesek
sorát elõztük meg: többek között a
Balatonfüred, a Mosonmagyaró-
vár, a Csorna és a Sárvár csapa-
tait. A siker nem hullott az ölünkbe,
keményen megdolgoztunk érte.
Nagyon örülök annak, hogy a fiúk-
nak így sikerült megnyújtani nyári
szabadságunkat.

– A bajnokságot közel egyen-
letes formában játszotta végig
Andráshida…

– A fiúk megértették, hogy eb-
ben az osztályban nem lehet
könnyen az élcsoportban végezni.
Alaposan fel kell kötni azt a bizo-
nyost. A csapat hozzáállása,
edzésmunkája példás volt az
egész szezon során. Nem nézték
a játékosok, hogy kezdõk vagy
cserék, amikor a pályára léptek,
mindenki a maximumra töreke-
dett.

– Jön az újabb feladat: együtt
kellene tartani a csapatot, és
nyilván erõsíteni is kellene, mi-
vel három NB III-as csoport
lesz…

– A soron következõ NB III csak
nevében hasonlít a régire. Jóval
erõsebb lesz. Szeretnénk megerõ-
síteni a játékoskeretet, és együtt
tartani a csapatot. Elveink az iga-

zolás terén nem változnak. A jövõ-
ben is csak olyan játékosok jöhet-
nek szóba, akik emberileg és
szakmailag egyaránt beleillenek
közösségünkbe. A következõ évi

bajnokság erõsebb lesz, de nem
ennyire kiélezett, mivel nem lesz
ennyi kiesõ. Nem a közvetlen bent
maradást várnám a csapattól, ha-
nem a bajnokság során végig egy
számjegy szerepeljen a nevünk
elõtt. Ha így lesz, maximálisan elé-
gedett leszek.

Török Tamás csapatkapitány a
rutinos játékosok közé tartozik.

– A sikerünk záloga a csapat-
egységben rejlett – mondja. –
Rendkívül jó kollektívát alkottunk.
Vezetõink évek óta nagy odafigye-
léssel igazolnak. Olyan labdarúgó-
kat hoznak, akik minden szem-
pontból beleillenek a közössé-
günkbe. Személyes dologgal foly-
tatva, annak külön örülök, hogy ru-
tinos játékosként, kicsit a pályafu-
tásom vége felé, még mindig segí-
teni tudok a csapatnak. Tisztában
vagyunk vele, nagyon erõs har-
madosztály vár ránk, azonban itt is
meg akarunk felelni az elvárások-
nak A csapategységnek, a kon-

centrációnak még nagyobb szere-
pe lesz a következõ bajnoki idény-
ben. A fiatalok nagyon sokat fej-
lõdtek az elmúlt évben, jól felvet-
ték a magasabb osztály ritmusát.
Bizakodom, hogy fejlõdésük töret-
len marad, és megerõsítve a kere-
tet – osztva Dobos Sándor edzõ
véleményét – az elsõ kilenc hely
valamelyikén végzünk.

A bajnoki idény zárásaként a

csapat a Zala megyei Magyar Ku-
pa döntõjében hosszabbításban
gyõzte le a Zalaszentgrótot, a me-
gyei A-osztály bajnokát.

7Sport

Aranyérem az F14-es korosz-
tály áprilisi régiós versenyén, 2.
hely a 14 évesek között a május
elejei balatonboglári BBTC Kupán,
bronzérem a néhány héttel késõbb
ugyanott a 16 évesek számára
megrendezett versenyen, aztán a
májusi esztergomi Kerényi Kupán
az F14-es korcsoportban arany-,
az F16-os korcsoportban ezüst-
érem, legutóbb pedig elsõ
helyezés saját korosztályában
(F14) az elmúlt hétvégén Szom-
bathelyen megrendezett Babolat
Kupán – ezek szerepelnek többek
között nagybetûkkel a képzeletbe-
li 2013-as eredménylistán.

– Hatéves koromban ismerked-
tem meg a tenisszel – emlékezik
vissza Bence. – Bár eredetileg fo-
cizni szerettem volna, de amikor
szüleim levittek egy teniszedzés-
re, az is megtetszett. Ezután két
évig fociztam és teniszeztem is.
Miután azonban a két sportágat
egy idõben nem lehet versenysze-
rûen ûzni, döntenem kellett, s a te-
niszt választottam. Úgy érzem, jól
döntöttem.

Balázs Bencérõl annyit tudni
kell, hogy a Dózsa György Tagis-
kolában évek óta kitûnõ tanuló, s
most vették fel a Zrínyi-gimná-
ziumba. A ZTE Tenisz Klubban Ba-

kos György és Bakos Ádám irá-
nyítja edzéseit.

– Mi volt az eddigi legna-
gyobb sportélményed?

– Tízéves koromban egy szom-
bathelyi régiós versenyen 3. let-
tem, majd 2011-ben aranyérmet
szereztem a 14 éves korosztály-
ban a régiós megmérettetésen, s
ezt az eredményt azóta  kétszer
megismételtem.

– Példaképed  a teniszsportban?
– A spanyol Rafael Nadal,

ahogy játszik, ahogy a pályán vi-
selkedik, amilyen emberileg, az
csodálatos.

– További terveid? 
– Minél eredményesebben sze-

retnék teniszezni, de jelenleg a ta-
nulás az elsõ, aztán majd meglátjuk. 

NADAL A PÉLDAKÉPE
A FOCI HELYETT TENISZ

Az egerszegi teniszezõknél mostanában a lányok vannak ref-
lektorfényben, pedig a fiúk között is akadnak olyanok,  akiknek
teljesítménye megérdemli a nyilvánosságot.  Balázs Bence ered-
ményeinek felsorolására helyszûke miatt nem is vállalkozhatunk,
ezért csak az ideiekbõl adunk némi ízelítõt.

KÉT-KÉT
TEKEARANY
A hétvégén két helyszínen

megrendezett országos teke-
bajnokságon Csurgai Anita
(ZTE ZÁÉV) Zalaegerszegen,
Nemes Attila (ZTK FMVas)
pedig  Szegeden  a klasszikus
120 dobásos és az összetett
számban is aranyérmet nyert.

MEGYEI

KUPADÖNTÕ
Zalaszentgróti VFC–

Tarr Sprint Andráshida SC
1-2 (1-1, 1-1, 1-2).

Labdarúgó Magyar Kupa za-
lai döntõ. Zalaegerszeg, ZTE
Aréna, 1200 nézõ. Jv.: Lakics.
Gólszerzõk: Gál, Vittman, illet-
ve Ferenczi.

A CSAPATEGYSÉG DIADALA
ÚJONCKÉNT EZÜSTÉRMES AZ ANDRÁSHIDA

Hat év elteltével másodszor – most újoncként – lett második az
NB III Bakony-csoportjában a Tarr Sprint Andráshida SC együtte-
se. Ez az ezüstérem a korábbinál jóval értékesebb, mivel egy
rendkívül kiélezett bajnokságban érték el, ahol a csapatok több-
ségének búcsúznia kellett a harmadik vonaltól.

A múlt héten megtartott saj-
tótájékoztatón bemutatták a
Zalakerámia ZTE kosárcsapat
három új igazolását.

Bár Doug Plumb 195 cm ma-
gas irányító és hátvéd poszton be-
vethetõ játékos még Vancouverbõl
küldött videofelvételen üdvözölte
új klubját, Kámán Tamás pedig
csak igazolásnak új, játékosként
sikerekben gazdag pályafutása je-
lentõs részét Zalaegerszegen töl-
tötte,  s csak az Alba Fehérvártól
érkezõ Lekli József – 206 centimé-
teres magasságával még a szé-
ken ülve is a jelenlévõk fölé maga-
sodott – volt kifejezetten új játékos
a jelenlévõk között, az optimista
légkör szinte kitapintható volt.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere rövid értékelésben
hangoztatta, hogy bár kis szeren-
csével az elmúlt szezonban elõbb-

re végezhetett volna a csapat, já-
tékban, összefogásban jelentõsen
elõbbre lépett. Pozitívumként em-
lítette, hogy a klub mögé komoly
szponzori  háttér sorakozott fel,
ami lehetõséget teremt a tervszerû
építkezésre.

Urbanics Pál, a ZTE KK ügyve-

zetõje azt emelte ki, hogy tavaly
augusztustól nagyon komoly mun-
ka folyik a klubnál, hogy az vissza-
szerezze korábbi elismertségét.

Ezt követõen Kámán Tamás
és Lekli László szólt pályafutásá-
ról, majd Völgyi Péter vezetõedzõ

hangoztatta, hogy nehéz szezonon
vannak túl, az „átmeneti évben” tel-
jesítették a kitûzött célt, a csapat
gazdasági helyzete stabilizálódott,
a játékosok idõben megkapták fi-
zetésüket. Majd hozzátette, hogy a
csapat erõsítése még nem záró-
dott le.

PLUMB MÉG CSAK ÜZENT
HÁROM ÚJ IGAZOLÁS A ZTE KK-NÁL

– A csapatban a játéktudást ille-
tõen lényegesen több volt –
vélekedett Nagy Ferenc – a máso-
dik helyet illett volna megszereznie.
Itt az egész évi szezonra gondolok,
nem az edzõváltás utáni történé-
sekre. A játékosok valós tudása
alapján bíztam az ezüstéremben. 

– A játékoskeretbõl 8 labda-
rúgónak lejár a szerzõdése. Ki-
ket akarnak megtartani, kik tá-
voznak?

– A lejárt szerzõdésû játékosok
közül nem mindenki marad. Lesz-
nek távozók abból a körbõl is,
akiknek még él a szerzõdése. Az
elõbbiek közül négyet szeretnénk
megtartani, velük folynak a tárgya-
lások. Az sem titok, hogy szeret-
nénk 3–4 meghatározó tudású já-
tékost igazolni

– A ZTE egyik legértékesebb
játékosa Pavicsevics, aki élõ
szerzõdéssel rendelkezik…

– Pavicsevics csak
akkor távozhat, ha az ál-
talunk kért összegért
megvásárolják, mivel élõ
szerzõdéssel rendelke-
zik. Eddig komoly kérõ
még nem kopogtatott
nálunk.

– Jövõre egycso-
portos lesz az NB II,
amelyben minden valószínûség
szerint négy-öt csapat pályázik
a feljutást jelentõ helyekre. Ott
lehet köztük a ZTE?

– Ha az elkövetkezõ hetek-
ben sikerül megvalósítani, amit
tervezünk, ott lehet a ZTE a fel-
jutásért harcoló csapatok sorá-
ban.

– A tervek megvalósításához
pénzre lesz szükség. Az idei év-
ben nem cikkezhetett a sajtó a
ZTE anyagi gondjairól, ami ör-
vendetes, de mennyire látsza-

nak a jövõ évi költségvetés kör-
vonalai?

– Az idei évben csökkent a
kinnlevõségünk is, és az adósság-
állományunk is, ami örvendetes. A
már említett szakmai tervek mellé

sikerül az anyagi hátte-
ret biztosítani, lehet bíz-
ni a jó szereplésben. A
költségvetésünk viszont
még nem állt össze. Az
elkövetkezõ egy hónap
függvénye, hogy
mennyibõl gazdálkodhat
a  ZTE.

– A szurkolók álmo-
doznak. Van forgatókönyv arra,
ha a ZTE nem lehet ott a feljutá-
sért versenyzõ csapatok sorá-
ban? 

– A labdarúgás – többek kö-
zött – a szurkolók álmodozásáról
is szól. Mi vezetõk is azt szeret-
nénk, hogy a csapat minden talál-
kozót megnyerjen, de más a reali-
tás. Hangsúlyozni szeretném: az
elõttünk álló egy hónapban sok
minden eldõl. Igyekszünk mindent
megtenni, hogy a következõ
idényben jó csapat legyen a ZTE.

A KÖVETKEZÕ HÓNAPBAN MINDEN ELDÕL
NAGY FERENC NEM ELÉGEDETT A BAJNOKI SZEREPLÉSSEL

Véget ért a bajnokság az NB II-ben, mennyire  tetszett Nagy Fe-
renc elnöknek – egyben tulajdonosnak – a csapat  2012/13-as
idénye? Mit  várhatunk a jóval erõsebb, az egycsoportos NB II-
ben?  Lesz esélye a csapatnak, hogy a következõ idényben meg-
célozza a feljutást?



8 Hirdetés

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT,
LÉZERES FÜLZÚGÁSKEZELÉS!

CSÚCSMINÕSÉGÛ, LÁTHATATLAN HALLÓKÉSZÜLÉKEK.

HALLÓKÉSZÜLÉK-ELEM 65 FT
CSAK HALLÓKÉSZÜLÉKE KISKÖNYVÉNEK BEMUTATÁSÁVAL!

2012. június 1-tõl Patikapénztár és Új Pillér-kártyát is elfogadunk!

ZALAEGERSZEG MED-SOUND KFT.
Dél Hercegnõje épület. Bejárat a Táncsics Mihály utca felõl.

Telefon: 06-92/313-175, 06-30/689-7879
RENDEL: DR. AGLAN WAHBI fül-orr-gégész,

audiológus szakorvos
DR. KOVÁCS LAJOSNÉ
audiológus, szakasszisztens

ZALAEGERSZEG
VÁROSKÖZPONTI

IRODAHÁZBAN
263 M2 EGYEDILEG
LEZÁRHATÓ SZINT

KONYHÁVAL, TÁRGYALÓVAL,
VALAMINT ÖNÁLLÓ IRODÁK,

ELÕADÓTERMEK
IGÉNY SZERINTI
TELJES KÖRÛ

SZOLGÁLTATÁSSAL (PORTA)
KIADÓK.

ÉRDEKLÕDNI:
+36-30/292-5540

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

NAGYKERESKEDÉS
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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

VÁROSKÖZPONTBAN
FORGALMAS HELYEN
ÜZLET KIADÓ!

(30–60 m2)

Tel.: 30/305-9777

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korrepe-

tálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

Gáztûzhely (kétfunkciós), asztali

varrógép és táskavarrógép eladó.

Érdeklõdni: 06-30/480-4191

A Kossuth utcán, a Nyugdíjasház

környékén azonnal garázst bérel-

nék! Telefon: 30/9168-670

Apróhirdetés

ZALAEGERSZEGEN

LANDORHEGYI TÍZEMELETES

TÁRSASHÁZBAN 2 SZOBÁS

LAKÁS ELADÓ.

ÉRD.: 70/301-4488-AS

TELEFONSZÁMON LEHET.

PARAPETES KONVEKTOROK,
FALIBABÁK ÉS GÁZBOJLER

OLCSÓN ELADÓK.

ÉRD.: 30/905-9311-ES

TELEFONSZÁMON LEHET.

Eladó lakásokat, házakat keresek
Zalaegerszegen és környékén,

INGYENES hirdetés,
NEM KIZÁRÓLAGOS
szerzõdéskötéssel.
Tel: 06-30/622-9816


