
Óriási hamburger vitrinbe
zárva, zene, kosárlabda, NA-
SA-projekt és fordítóverseny.
Amerika-napot tartottak a Bá-
thory István Szakgimnázium
és Szakközépiskolában. Az in-
tézmény az EMMI és az Ameri-
kai Egyesült Államok Buda-
pesti Nagykövetsége által kiírt
pályázaton szerepelt sikere-
sen.

– pet –

Az országban már többször is
meghirdették az Amerika-nap pro-
jektet. 2019-ben összesen négy
középiskola nyert a pályázaton,
köztük a zalaegerszegi Báthory.
Mint azt Vadvári Marianna, az is-
kola angoltanára, a program egyik
szervezõje érdeklõdésünkre el-
mondta: az Amerika-nap célja az,
hogy megismertessék a gyerekek-
kel az amerikai kultúrát, életmódot
és mindezek értékeit is. Az ese-
ményre – melyen Gecse Péter al-
polgármester mondott köszöntõt –
ellátogatott Kevin Doyle amerikai

diplomata, aki gazdasági és politi-
kai ügyekkel foglalkozik. Õ elõ-
adást is tartott a diákoknak arról,
hogy miképp került erre a pályára.
A projekt másik célja az, hogy a
gyerekek tájékozódhassanak az
amerikai továbbtanulási lehetõsé-
gekrõl. Ennek részleteirõl Falussy
Boglárka, a veszprémi Amerika

Kuckó szakértõje szólt az érdeklõ-
dõknek.

A tanítás nélküli, ám annál aktí-
vabb és informatívabb napra az
osztályok különféle projekteket is
készítettek. Volt, aki zenei témá-
ban kutakodott, míg mások az
amerikai õslakosok életmódjával,
vagy épp a NASA-val foglalkoztak
részletesebben. De amerikaifoci-
bemutató és kosárlabda is színe-
sítette a programot. Ez utóbbira
meghívták a ZTE kosárcsapatá-
nak amerikai játékosait is. Mivel az
iskola egyik fõ profilja a vendéglá-
tás, nem maradhattak el a finom-
ságok sem. Hamburger, muffin és
sok más, tengerentúlról származó
édesség is az asztalokra került a
diákok jóvoltából.

A szervezõ hozzátette: az Ame-
rika-nap apropóján egy egész té-
mahéttel készültek, így az ese-
ménysorozat már november 8-án
elkezdõdött egy jazz-slam poetry
bajnoksággal.  Ezenkívül fordító-
verseny, Amerika-kvíz, nyelvi ver-
seny és más játékos, ám tanulsá-
gos programok színesítették a re-
pertoárt.
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Az idõskor és azzal összefüg-
gésben a növekvõ ápolási, gondo-

zási szükségletek egyre nagyobb
kihívást jelentenek. Ezt felismerve
az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2010-ben elindította az

Age-friendly World (Idõsbarát Vi-
lág) kezdeményezést, amely sze-
rint minden városnak és régiónak
olyan élettérré kell válnia, ahol ér-
demes megöregedni. A Magyaror-
szág és Ausztria határ menti térsé-
geiben mûködõ szociális ellátó
szervezetek közös pályázaton
nyertek több mint 415 millió forin-
tos támogatást a WHO elképzelé-
seihez kapcsolódó célok elérésé-
nek elõsegítése érdekében. 

A Zalaegerszegi Gondozási
Központ a projekt során felkészítõ
foglalkozást tartott a hozzátarto-
zóknak, melyen ismeretet kaptak
az öregedéssel járó egészségügyi
és mentális problémákról.

(Folytatás a 2. oldalon.)

IDÕSBARÁT RÉGIÓ
HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN

A Hevesi Sándor Színházban zárult az Idõsbarát Régió (Age-
friendly Region) nevet viselõ, 2017 elején elindított magyar–oszt-
rák uniós projekt, amely azért jött létre, hogy az idõsek a lehetõ
leghosszabb ideig maradhassanak otthon, kellõ gondoskodás
mellett. Gyõri, szombathelyi, bécsi és gleisdorfi intézmények
kapcsolódtak be a programba, a zalai megyeszékhely részérõl a
Zalaegerszegi Gondozási Központ. 

HÓKIRÁLYNÕVEL AZ ADVENTRE
TÉLI MESE A SZERETETRÕL, SOKFÉLE BÁBBAL

Egy igazi téli mesével készül az adventi idõ-
szakra a Griff Bábszínház. Andersen egyik klasszikus történe-
tét, A Hókirálynõt dolgozzák színpadra, mégpedig Szálinger
Balázs író, költõ átiratában. A részletekrõl a minap tartottak
sajtótájékoztatót.

– pet –

Az elõadást Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház mûvésze
rendezi, aki a darabbal kapcsolatban elárulta: az eredeti sztorihoz
hû marad az elõadás, de találni kellett benne valamit, ami az alap-
történeten kívül is el akar mesélni valamit. Ez pedig nem más, mint
a pozitív életszemlélet és a szeretet/barátság ereje, ami így advent
idején különös hangsúlyt kap. Mindezt Kay és Gerda barátságán il-
letve eltávolodásán keresztül ismerhetik meg a gyerekek. A meg-
rendíthetetlennek hitt kapcsolatuk ugyanis egy szembe fúródott szi-
lánk miatt fagyossá válik, amit újra fel kell melegíteni. Odáig azon-
ban hosszú és akadályokkal teli út vezet.

A rendezõ szerint az Andersen-mese csodálatos olvasmány, ám
a színpadi átiratban szükség volt még egy drámai konfliktusra, ami
egy állandó feszültséget tart fenn. Ennek megteremtéséhez kellett
többek között Szálinger Balázs, aki két mellékszereplõ alakját for-
málta át kissé. A két idõs hölgy két olyan narrátor lesz a bábelõ-
adásban, akik más-más nézõpontból mesélik el a sztorit, így adva
egy alapkonfliktust az egész mûnek.

A hangulat – a címhez illõen – kissé fagyos lesz. (De persze sze-
rethetõen.) Ezt erõsítik majd a díszletek, a bábok és a zene is, ami
skandináv dallamokra épül. Szép és borzongó mesevilág tárul majd
a nézõ elé, de nem a rettegõs fajta, hanem inkább egy télies, bo-
rongós, amiben azért ott lesz a várakozás élménye is.

(Folytatás az 5. oldalon.)

AMERIKA-NAP A BÁTHORYBAN
A NASA-PROJEKTTÕL A HAMBURGERIG
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Dóra János, a Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke el-
mondta, hogy az alapítvány im-
már tíz éve támogatja az osztály
munkáját. A megvalósított tech-
nológiai fejlesztések mind azt
szolgálták, hogy a korán érkezett
babákból ép, egészséges felnõt-
tek legyenek. Arra kérte az adó-
zókat, hogy egyszázalékos adó-
felajánlásaikkal továbbra is segít-
sék az alapítványt céljai elérésé-
ben. Ennek kiváló példája az
adaptációs szoba.

Dr. Gárdos László osztályve-
zetõ fõorvos azt mondta, a zala-

egerszegi kórházban több mint
másfél évtizede egyedülálló mó-
don vezették be a koraszülöttek
számára is a roomig-in rendszert,

ahol az igen kis súlyú babák is
együtt lehetnek édesanyjukkal.
Kiemelt szempontnak tartják,
hogy együtt legyen család, anya
és gyermeke együtt tudjon gyó-
gyulni. Az adaptációs szobák en-
nek a szándéknak újabb állomá-
sai, ami szintén egyedülálló az or-
szágban. A koraszülöttek inkubá-
torban kezdik meg az életüket,
majd amikor stabilizálódik állapo-
tuk, kerülnek a roomig-in szobák-
ba. Amikor közeledik a hazame-
netel ideje, költözhetnek az adap-
tációs szobákba, ahol egy-két hé-
tig az önálló, otthoni gondozást
gyakorolhatják az anyukák. Sõt
az egyikben az édesapák is ott le-
hetnek. Ha a szülõk elbizonytala-
nodnak valamiben, kérhetik a
szakszemélyzet segítségét. 

Dancs Jenõ ápolási igazgató
arról beszélt, hogy ma Magyaror-
szágon minden tizedik baba a
vártnál korábban érkezik. Nagyon
fontos az olyan támogató környe-
zet biztosítása, mint az adaptáci-
ós szoba. Itt együtt lehetnek, ami
nemcsak a baba fejlõdése, de a

családdá válás szempontjából is
meghatározó.

A sajtó munkatársai az ottho-
nosan berendezett két szoba la-
kóival is találkozhattak. Fendrik
Roland és Zsebeházy Katalin
Panna nevû kislánya július 30-án
született 610 grammal, a 25. hé-
ten. Bogdán Margit Regina nevû
kislánya szeptember 22-én szüle-
tett 990 grammal, a 28. héten.
Mindkét baba testsúlya már két ki-

lón felüli, jól vannak, ami a kezde-
tektõl való anyatejes táplálásuk-
nak is köszönhetõ, hangzott el. 

November 17-e 2008 óta a ko-
raszülöttek világnapja. A rendez-
vényt ez alkalomból szervezte a
Család- és KarrierPONT Zala-
egerszeg, a Korán Érkeztem
Egyesület, a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány, és a
Zalaegerszegi Nõi Szalon, tájé-
koztatott Balaicz Zoltánné, az
utóbbi szervezet elnöke. A prog-
ram délután a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben folyta-
tódott, ahol az érdeklõdõk az Al-
batrosz táncegyüttes mûsorát,
valamint a KAKAÓ zenekar kon-
certjét tekinthették meg. A gyere-
keket ezen idõ alatt játszósarok is
várta egészséges frissítõk fo-
gyasztása mellett. A koraszülött
babák jelképe a lila szín, amit
fényfestéssel varázsoltak a pol-
gármesteri hivatalra és a Zala-
egerszeg feliratra. A világnapi
rendezvény Tûztánc címû lát-
ványflashmob-bemutatóval ért
véget a Dísz téren.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Továbbá arról, hogyan lássák el

idõs rokonaikat otthon. Célja volt
az oktatásnak, hogy a hozzátarto-
zók képessé váljanak támogató
háttér igénybevételére állapotrom-
lás esetén, illetve felismerjék az
otthoni idõsellátás korlátait, és
igénybe tudják venni az ellátó-
rendszer nyújtotta segítséget, tud-
tuk meg Radics Andreától, a gon-
dozási központ vezetõjétõl.

Balaicz Zoltán polgármester az
önkormányzat valamint a városi
idõsügyi tanács idõsbarát törekvé-
seirõl szólt. Ezek közül megemlí-
tette az idõsek hónapját, ami szá-
mos rendezvényt kínál a város
szépkorú lakosságának. Közte a
BGE zalaegerszegi gazdasági ka-
rával elindított Senior Akadémia,

ami félévente mintegy 300 fõt
vonz. A város a szociális ellátó-
rendszer infrastruktúrájának fej-
lesztését is szem elõtt tartotta. A
megyei jogú városok közül elsõ-
ként sikerült felhasználni a TOP-
programban rendelkezésre álló
353 millió forintot a nappali és
bentlakásos intézmények korsze-
rûsítésére.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ azt emelte ki: az objektív fel-
tételek biztosítása mellett a törõ-
dés, a figyelem jelenti a legtöbbet,
hogy az idõsek ne érezzék magu-
kat magányosnak. A zárórendez-
vényen mások mellett köszöntõt
mondott Kányai Róbert, a gyõri
Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény igazgatója, aki a
projekt eredményeit mutatta be.

ALZHEIMER CAFE
A ZALAEGERSZEGI ALZHEIMER CAFE

KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉRE

2019. NOVEMBER 25-ÉN HÉTFÕN
17 ÓRAKOR KERÜL SOR.

ELÕADÁST TART: DANCSNÉ BALOGH KORNÉLIA
diplomás gyógytornász 

„Mozgással a demencia ellen” címmel.

Elõadás után a résztvevõket megmozgatjuk!

Helyszín: Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda
Zalaegerszeg Kossuth Lajos u. 46–48.

Ingyenes találkozóink idõpontja minden hónap utolsó hétfõjén
17 órakor, de karácsonyra tekintettel a következõ összejövetel
2020. január 27-én lesz. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és érintettet.
Bõvebb információ

dr. Halász Erzsébettõl kérhetõ:
E-mail: halasz@weborvosmail.hu, illetve
92/511-342, 30/848-2765 telefonszámon.

IDÕSBARÁT RÉGIÓ
HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
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Némethyné Lövey Zsuzsanna
igazgató elmondta, nemcsak a diá-
kok, de a felnõttképzésben részt
vevõk is használhatják a labort,
amit vállalkozásoknak is kiajánla-
nak tanfolyamaik megtartására. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy jelenleg 90 ezer szak-
ember hiányzik az építõiparból. A
fiatalokat ezért fontos arra ösztö-
nözi, hogy szakmát válasszanak,
és ne gimnáziumban tanuljanak
tovább. Ehhez jól felszerelt iskolák
is kellenek. A Széchenyi-szakgim-
názium az oktatóterem kialakítá-
sával megteremtette ennek felté-
teleit, amely hívó szó lehet a fiata-
lok számára. 

A szakgimnázium idén ötven-
éves, hiszen 1969-ben kezdte meg
a mûködését Dimitrov Szakközép-

iskola néven, említette meg kö-
szöntõjében Balaicz Zoltán polgár-
mester. Mint mondta, az eltelt fél
évszázad alatt számos olyan szak-
ember került ki falai közül, akikre a
mai napig büszkék lehetünk. Kitért
a munkaerõpiaci helyzetre: a
regisztrált álláskeresõk száma csu-
pán 2,3 százalék. Egyúttal jelentõs
munkaerõhiánnyal néz szembe a
város, a vállalatoknak pedig nagy
az elvárása a mûszaki szakembe-
rek iránt. A Széchenyi-szakgimná-
zium korszerû laborjában elindult
oktatás változtathat ezen az irá-
nyon, amelyhez a város minden
segítséget megad.

Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum kancellárja
azt mondta, az iskola 50 éves jubi-
leumához és a szakképzés 4.0
koncepciójához ez a mostani át-
adott KNX okoslabor szervesen il-
leszkedik. 

A KNX egy épületfelügyeleti
rendszer. Az összes gépészeti
elem (fûtés, szellõztetés, világí-
tás és valamennyi háztartási
eszköz) számítógépen (okoste-
lefonon) programozott távvezér-
lésére alkalmas az irodaépüle-
tektõl az átlagos háztartásokig.
Kummer Zoltán, a labor felszere-
lését szállító Legrand cég képzé-
si igazgatója elmondta, ez a kép-
zés jövõre már középiskolai szin-
ten is megjelenik, vagyis az intel-
ligens KNX-rendszer kötelezõ
tantárgy lesz a villanyszerelõ- és
technikusképzésben. Akkor már
lesznek szakemberek, akik ezt a
munkát el tudják végezni. Az or-
szágban körülbelül nyolcvan
olyan villamos szakember van,
aki rendelkezik az akkreditált
KNX-végzettséggel. Húszan ta-
nárok, közülük nyolc fõ Zala-
egerszegen pedagógus. A Szé-
chenyi-szakgimnázium két taná-
ra elvégezte a képzést az okta-
táshoz.

INTELLIGENS OKTATÓTEREM A SZÉCHENYIBEN
HÍVJÁK A FIATALOKAT AZ INTÉZMÉNYBE

A Széchenyi István Szakgimnáziumban KNX-rendszer oktatásá-
ra berendezett oktatótermet adtak át. A szabvány az egyik legmo-
dernebb épületirányítási, épületfelügyeleti rendszer a világban,
amelynek mûködését sajátíthatják el a diákok. 

– pet –

A rendezvény részeként került
sor a Szép iskolát kívánunk! elne-
vezésû „jó gyakorlat” bemutatójá-
ra, melynek keretében Tánczos
György tartott elõadást azoknak a
kísérõknek (pedagógusoknak és
szülõknek), akik gyerekeket hoztak
a rajzversenyre. Az Ady-iskola em-
lített jó gyakorlata pedig nem más,
mint a pannófestés. Tánczos
György mûvésztanár érdeklõdé-
sünkre elmondta: 2010 óta készí-
tenek az iskola mûvészeti gimná-
ziumának tanulói nagyméretû fali-
képeket az intézmény tereibe. En-
nek a projektnek – a belsõ terek
hangulatosabbá tételén kívül – az
a célja, hogy a diákok megismer-
kedhessenek a nagyméretû drapé-

riafestés technikájával. De a mun-
kának, az ismeretek elsajátításán
túl, csapatépítõ, közösségformáló
ereje is van.

Az Ady-iskola folyosóit, tereit
immár három nagyobb méretû
pannó díszíti, de készültek kisebb,
portrékra koncentráló munkák is.
Sõt, az intézmény fennállásának
150. évfordulóján is felavattak egy
gyerekek által készített faliképet.

Tánczos György a megyei rajz-
verseny mellékrendezvényeként (a
náluk zajló mûvészeti képzést nép-
szerûsítve) arról is mesélt a vendé-
geknek, hogy a pannókészítõ pro-
jekt hogyan nõtte ki magát az in-
tézmény festészetmûhelyébõl, és
miképp vált egy „jó gyakorlattá”. A
sikert jelzi az is, hogy egy pécsi is-
kola átvette az ötletet.

RAJZVERSENY ÉS

ELÕADÁS AZ ADYBAN

Immár húsz éve hirdetnek megyei festészeti és rajzversenyt ál-
talános és középiskolások számára az Ady-iskolában. Az idei
megmérettetésre hét intézménybõl (többek között Nagykanizsá-
ról, Keszthelyrõl, de Szombathelyrõl is) érkeztek diákok.

A koraszülöttek világnapja alkalmából rendeztek figyelemfelhí-
vó akciónapot Zalaegerszegen, november 17-én. Az eseményso-
rozat a Szent Rafael Kórház koraszülött-intenzív részlegén kezdõ-
dött, ahol azokat a családokat is várták, kiknek korán érkezett
gyermekeiket szintén itt ápolták. Az osztályon a már hazafelé
igyekvõ kicsik és szüleik számára két adaptációs szobát létesí-
tettek, melynek ünnepélyes átadóját ezen a napon tartották. 

FELKÉSZÜLNI EGYÜTT A HAZAMENETELRE
ADAPTÁCIÓS SZOBA AZ INTENZÍV KORASZÜLÖTTRÉSZLEGEN
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A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár által szervezett
szakmai napon hangzottak el a
fenti megállapítások. A fõvárosból
és Zala megyébõl érkezett elõ-
adók a rendezvényen többek kö-
zött arról értekeztek, hogy hogyan
tudják a könyvtárosok az online
marketinget tudatosan használni,
miképp lehetne bõvíteni az olvasó-
közönséggel a kapcsolatot, és ho-
gyan válhatnak az intézmények
21. századi közösségi terekké.

Mint az Kiss Gábor könyvtár-
igazgató a résztvevõket köszöntve
elmondta: immár régi hagyomány,
hogy az õszi idõszakban elõadá-
sokkal egybekötött továbbképzés-
re várják a kollégákat. Szakmai
napra nemcsak Zalaegerszegen,
hanem Nagykanizsán is sor kerül,

hogy a lehetõ legtöbb, Zala me-
gyében tevékenykedõ könyvtárost
sikerüljön elérniük. Minden évben
aktuális témát választanak: igye-
keznek olyan kérdéseket megvi-
tatni, amik kihívás elé állítják a
könyvtárakat. A tudatos marketing
kidolgozása és a „folyamatos je-
lenlétre” való törekvés most épp
ilyen. Az igazgató szerint a külön-
bözõ kulturális szolgáltató intéz-
mények között verseny van; annál
is inkább, mert mindenki hasonló
célcsoportok megszólítására ját-
szik, ráadásul nagyjából ugyanab-
ban az idõintervallumban szerve-
zõdnek a programok. A könyvtá-
raknak ezért jól kell megfogalmaz-
niuk az üzeneteiket, ha azt szeret-
nék, hogy sikeresek legyenek a
rendezvényeik.

Mint az a bevezetõbõl is kide-
rült, a könyvtáraknak ma már túl

kell lépniük a hagyományos „köl-
csönkönyvtári” funkción, és kö-
zösségi terekké kell válniuk. Ko-
vácsné Koreny Ágnes, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
fõigazgató-helyettese elõadásá-
ban skandináv és amerikai példák
alapján kiemelte: a legfrissebb
felmérésekbõl az látszik, hogy
azokban a könyvtárakban, ahol
sikerült felújítani az épületet, mo-
dernizálni és többfunkcióssá ten-
ni a belsõ tereket, ugrásszerûen
megnõtt a látogatók száma.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az
emberek nem feltétlenül kölcsön-
zés céljából mennek, hanem sok-
kal inkább élményért, közösségi
programokért.

A jövõ tehát a közösségvezérelt
könyvtáraké lesz, ahol többféle
programmal, többféle korosztályt
tudnak megszólítani. Oktatási te-
vékenység, kreatív foglalkozások,
közönségtalálkozók, kulturális es-
tek színesíthetik a repertoárt. Eb-

be a koncepcióba az is belefér,
hogy a könyvtárosok sokszor el-
hagyják az intézményt, és kimen-
nek a terepre; vagyis olyan hely-
színekre, ahol a potenciális cél-
csoportok elérhetõk. Ma már egy-
re népszerûbb az úgynevezett pop
up library kifejezés is, mely nagy-
jából annyit tesz, hogy a könyvtá-

rak olyan helyeken tûnnek fel né-
hány polcnyi könyvvel, és kisebb
programmal, ahol arra aktuálisan
igény van. Például nyaranta a
strandokon, parkokban.

Az elõadó ugyanakkor hozzá-
tette: a hagyományos alapfunk-
ciók megmaradnak. A tudomány-
hoz, információhoz, kultúrához va-
ló hozzáférést biztosítaniuk kell.
De egy sokfunkciós, integratív és
komplex intézménnyé kell válniuk
a könyvtáraknak, ahol a közösség-
fejlesztés az egyik legfontosabb
cél.

A szakmai napon további elõ-
adások hangzottak el a fenti té-
mákban. Lélek Viktor hálózati
kommunikátor például az online
kommunikációról, Farkas Ferenc
FSZEK projektirodájának szakmai
vezetõje a digitális könyvtári mar-
ketingeszközökrõl, Joós Attila
webfejlesztõ pedig az online felü-
letek hatékonyságáról; a megosz-
tások, lájkok szerepérõl beszélt.

A rendezvény részleteirõl sajtó-
tájékoztató keretében számoltak
be. Balaicz Zoltán polgármester ki-
emelte: Zalaegerszeg a segítség,
a jótékonyság és az összefogás
városa, a szimfonikus zenekar
koncertje is ezt jelzi. A jótékony-
ságnak pedig közösségépítõ sze-
repe van, amely mindkét félnek jót
tesz. Nem csak az boldog, aki

kapja, hanem az is, aki adja. Az
adományokat általában az idõsek-
kel, gyermekekkel foglalkozó szer-
vezeteknek ajánlják fel, és termé-
szetesen egészségügyi, szociális
intézményeknek. 

A koncert részleteirõl Tóth
László, a Zala Szimfonikus Zene-
kar elnöke, a hangversenyterem
vezetõje számolt be. Mint mondta,
az örömzenekoncert mindenki
számára érdekes lehet. A mûso-
ron szerepel Ravel: Boleró, Grieg:
a-moll zongoraversenye, valamint
számos híres filmzene.

Dr. Vajda György osztályvezetõ
fõorvos arról beszélt, hogy a zene
jótékony hatással van a fejlõdõ
magzatra, ezt több tanulmány is ki-
mutatta már. Nagyon kellemes
meglepetés érte a szülészeti osz-
tály dolgozóit, amikor tudomást sze-
reztek a jótékonysági koncertrõl, és
hálásak a kezdeményezésnek.
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30 éve a partnerek szolgálatában

Food Office Kft.
ÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS ÉS TERVEZÉS MARKETING

KERESKEDELEM KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET INNOVÁCIÓ

INGATLANFEJLESZTÉS ÉS -KÖZVETÍTÉS SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14.
Tel./fax: +36-92/312-680 Mobil: +36-30/9462-113 E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu

E-mail: info@helpkft.hu

Lakatos-Kovács Melinda a
családok körében végzett kiemel-
kedõ színvonalú segítõ tevékeny-
ségét méltatták. Hat éve dolgozik
a Zalaegerszegi Család- és Gyer-
mekjóléti Központnál, családsegí-
tõ munkakörben. 2005-ben a Pé-
csi Tudományegyetem Egészség-
ügyi Karán szerzett általános szo-
ciális munkás diplomát. A napi
gyakorlatban jól alkalmazza az el-
méleti ismeretek széles skáláját.

Elhivatottsággal, felelõsséggel
dolgozik.

Tamásné Varga Andrea az
idõsgondozás, valamint a szociális
ellátás területén végzett magas
színvonalú szakmai munkát. A Pé-
csi Tudományegyetem Egészség-
ügyi Fõiskolai Karán végzett diplo-
más ápolóként Zalaegerszegen.
Már a fõiskolás évek alatt, majd a
diploma megszerzése után is házi-
orvosok mellett tevékenykedett.
2002-tõl a bentlakásos idõsellá-
tásban kezdett dolgozni, elõször a
pózvai idõsek otthonában, majd a
zalaegerszegi Gondozási Központ
Idõsek Otthonának lett a munka-

társa. Kezdetben részlegvezetõ
ápoló, majd vezetõ ápoló beosz-
tásban. Szaktudását folyamatosan
gyarapítja, tereptanári képesítést
szerzett, mivel fontos számára a
gondozó-ápoló szakmát választó
fiatalok gyakorlati képzése. Kura-
tóriumi elnöke a Zalaegerszegi
Gasparich úti Idõsek Otthonáért
Alapítványnak.

Tatainé Tóvári Annamáriának
az idõskorú lakosság érdekében

végzett magas színvonalú munká-
ját ismerték el. 2005-ben okleveles
szociális munkás diplomát szer-
zett, majd 2015-ben szociális
szakvizsgát tett.  Az egyik legne-
hezebb szakterületen, a pszichiát-
riai- és szenvedélybeteg-ellátás-
ban is dolgozott.  2013 nyarától a
házi segítésnyújtás szakmai egy-
ség vezetõje. Szervezési, irányítá-
si és koordinációs feladatokat lát
el a házi segítésnyújtás és a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás
területén. Munkakörébe tartozó
feladatai mellett kezdeményezõ
szerepet vállal a közösségi prog-
ramok megvalósításában is.

ELISMERÉSEK
ÜNNEPSÉG A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

Zalaegerszegen 2001 óta díjazzák a szociális ágazatban kiemel-
kedõ munkát végzõ dolgozókat. A szociális munka napján
Balaicz Zoltán polgármester mondott elismerõ szavakat és kö-
szönte meg a munkát azoknak, akik a közösség érdekében, elkö-
telezetten dolgoznak a szociális szolgáltatás területén. Az idén
hárman kaptak elismerést, melyet a polgármester adott át.

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI vagy német nyelvterületen

dolgozni, de nem mersz megszólalni?

Én megtanítalak beszélni. Ha iskolába jársz és szükséged van segítségre
a német tanulásban, akkor is hívj bátran. Érd.: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com, Zalaegerszeg.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A SZÜLÉSZETI OSZTÁLY JAVÁRA

Jótékonysági koncertet tart a Zala Szimfonikus Zenekar no-
vember 23-án 18 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállító-
teremben. A bevételt a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szülé-
szeti osztályának ajánlják fel.

A KÖNYVTÁR, MINT KÖZÖSSÉGI HELY
SZAKMAI NAP A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAIRÓL

Míg régen olvasnivalóért, manapság leginkább élményért jár-
nak az emberek a könyvtárakba. A jelenség nemcsak hazánkban,
hanem világszerte megfigyelhetõ. A tendencia arra készteti a
közgyûjteményeket, hogy lépjenek ki megszokott szerepköreik-
bõl. Persze az olyan hagyományos funkciók, mint a kölcsönzés,
továbbra is megmaradnak.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.

– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.

– Hulladékszállítással!

– Érték- és felelõsségbiztosítással.

– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.

– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning

Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

Fotó: Seres



– B. K.  –

Anno a Fokla gyerekcsoport
szülõibõl néhányan, Simon Katalin
vezetésével keresték fel a gyere-
kek koreográfusát, Takács Máriát,
hogy az anyukák is táncolni sze-
retnének, ha vállalja a felkészítést.
Így indult teljesen laikusokból a
csoport. S bár cserélõdés volt, né-
hány alapító tag még mindig jelen
van a hétfõnkénti próbákon, a fel-
lépéseken, s idõközben komoly
barátságok is szövõdtek a népze-
ne és néptánc mentén. 

– Elõször próbaidõt kértem,
mint minden csoportnál, hogy kide-
rüljön kijövünk-e egymással, bír-
ják-e az én vezetõi stílusomat, és a
tempómat. Mert szeretem a húzós
dolgokat, nem vagyok a laza pró-
bák híve. Ha ez egyezik a tánco-
sok hozzáállásával, akkor kezdhe-
tünk valamit. A csoport nagy része
laikus táncos volt, és eleinte úgy
voltam, hogy egy rutinos gyerek-
csapat után elölrõl kell kezdeni
megint valamit, nem voltam benne
biztos, hogy el akarom vállalni –
idézi fel a kezdeteket Takács Má-
ria. – Aztán együtt maradtunk, ki-
alakultunk, csatlakoztak régen volt
táncosok is. Egy év után pedig fel-
figyelt ránk a Zalai Táncegyüttes
akkori mûvészeti vezetõje, Varga
János is, tetszett neki a csoport
munkája, és innét erkölcsileg és
anyagilag is támogatást kaptunk.
Ritka ez a fajta csoport és az is,
hogy fennmaradnak, mert a nõk-
nek a munka mellett ott a családdal
járó sok feladat, a gyereknevelés,
nem egyszerû mindezt össze-
egyeztetni a hobbival. Volt cserélõ-
dés, de olyan is, aki idõközben kis-

mama lett, és ennek ellenére sem
maradt el tõlünk. Az alapító tagok-
ból hat fõ a mai napig táncol ve-
lünk. Aztán jött az igény a fellépés-
re is, volt, aki éppen emiatt maradt
ki, mert nem színpadon szeretett
volna táncolni.

– Férfiak sosem jöttek szóba
a tánc kapcsán?

– Ez kifejezetten nõi csoport,
tehát nem. Ezért is nehéz táncokat
találni, ebbõl a fajtából nincs olyan
nagy választék. A jubileumi fellé-
pésen egy alkalmi férfi énekkarral
egészülünk ki, de ez egyedi eset. 

– Honnan jött a név?
– A szarkaláb háromfélét is je-

lenthet, akár virág, akár a madár
lába, akár a szem körüli ráncok,
ami a mi esetünkben már elõfor-
dulhat. A tagok életkora harmincöt
év felett van. 

– Gyerekekkel könnyebb
vagy felnõttekkel, pláne csak
nõkkel?

– A gyerekekkel könnyebb –
mondja mosolyogva. – A nõk be-
szédesek, megvan a véleményük,
akár a koreográfiákról is. 

– Tervek?
– Táncszínházat is szeretnénk

a lányokkal. El is kezdtük a Pipás
Pista, aki valójában nõ volt, igaz
történetét átgondolni ilyen szem-
szögbõl. Nem kis feladat lenne,
sõt nagy kihívás a csapatnak, de
jó lenne megvalósítani. 

Az alapító tagok nevében
Prokisch Anikó mesélt az elmúlt
10 évrõl. 

– Kuriózumnak számít egy ar-
chaikus táncokat bemutató asz-
szonycsapat. Az ismerõsök, kollé-
gák körében híre ment, így találtak
ránk folyamatosan az új tagok.

Eleinte esetlenül, botladozva indul-
tunk, fõleg, aki még sohasem tán-
colt, de elkezdtük ezt a mûhelymun-
kát. Ami aztán az életünk komoly
részévé lett. Az idõsebbeket ez tart-
ja fiatalosan, és nagy ûrt hagyna, ha
nem lenne. Felérne egy nyugdíjba
vonulással. Idõközben barátságok
szövõdtek, ami már túlmutat a pró-
bákon, fellépéseken. Közös progra-
mokra járunk, és talán sikerült meg-
honosítanunk a városban az „Egy
nap népviseletben” akciót is.
Egyébként is nagyon szeretjük a
népviseletet, übereljük egymást,
hogy kinek több a rakás a szoknyá-
ján. Akár saját pénzbõl megvarrat-
juk a ruhát, ami megtetszik. Szinte
vadászunk a régi szép ruhákra. És
keressük a lehetõségeket, ahol a
néptánccal kapcsolatban részt ve-
hetünk közös programokon. Így ju-
tottunk el a Sárközi lakodalmasba
is, ami nagyon nagy élmény volt. S
hogy nem hiányoznak-e a férfiak a
táncból? Aki még nem táncolt más-
hol, annak talán kevésbé, de
egyébként dehogynem, a magyar
néptánc nagyrészt páros tánc. De
ez most egy asszonycsoport. A
táncszínházhoz nagy kedvünk len-
ne. El is kezdtünk készülni rá. De ez
már egy olyan produkció, ahol majd
el kell engedni egymás kezét, és ez
nagy kihívás lesz. 

– b. k. –

Kupákkal telezsúfolt vitrin áll az
edzõterem elõterében. Darab Fe-
renc büszkén mondja, hogy ahova
mennek, ott nyernek is.
Október végén 10 ara-
nyat, 8 ezüstöt és 7
bronzérmet hozott el a ki-
lencfõs csapata Zalába.
Nem kisebbre teszik a
mércét, mint például ta-
valy, amikor Kínában vol-
tak tanulmányúton, a
nagy tisztelettel övezett,
szentnek tartott Vutang-
hegyen.

– 29 éve vagyok ennek
a harcmûvészetnek az el-
kötelezettje, és egyre
messzebbre kellett menni
mestert találni – mondja
Darab Ferenc shifu. –
Ahogy haladok az utamon, a tanu-
lást és a munkát soha abba nem
hagyva, mert csak munkával és
szándékkal lehet eredményt elér-
ni, érzem, hogy egyre nagyobb a
felelõsségem is ennek a tradicio-
nális harcmûvészetnek az oktatá-
sa és fennmaradása kapcsán. Saj-
nos egyre kevesebb az érdeklõdõ,
ami azt is jelentheti, hogy mindez,
azaz több ezer éves hagyomány,
egyszer elveszhet. Egy olyan
sportlehetõség, ahol elsõként az
egymás elõtti meghajlást, azaz a
másik tiszteletét tanítjuk. 

– Mintha divatja lenne, leg-
alábbis egyre több filmben tûn-
nek fel például tai-chi-t gyakorló
emberek. Ahogy önöket is látni
jó idõben a Vizslaparkban edze-
ni.

– Hangsúlyozni szeretném azt,
amit nem szabad elfelejteni, hogy
ez eredetileg harcmûvészet, mely-
nek mellékhatása, hogy javítja az
egészéget is. Mostanában inkább
ez utóbbiról esik csak szó. Ezzel
pedig az egész teljessége csorbul. 

– Laikusoknak mit mondana
néhány szóban az ön által is ta-
nított irányzatokról.

– Két fõ vonal van, a külsõ erõt

használó, mely izomerõt és gyor-
saságot fejleszt, illetve a belsõ
erõt, chi-t fejlesztõ, mely az ener-
giaegyensúly megteremtésére
hat. Ez természetesen jótékony a

szervezet mûködésére is. Van
irányzat, amely a támadás elõli ki-
térésre tanít, van, ami a támadást,
mint védekezési módot használja,
van, amelyik a körkörös változá-
sokra tanít. Régen a kínai csalá-
doknak megvolt a saját harcmodo-
ruk és ezt titokként õrizték, a túl-
élés zálogaként. Ma már ez nem
ennyire titkos, de van olyan gya-
korlatsor, melyet csak én tudok
egyedül az országban – mondja a

mester a kínai tradicionális fegyve-
rekkel gazdagon felszerelt edzõte-
remben. Ahogy azt is hozzáteszi,
maga kidolgozott 108 alapgyakor-
latot, hogy minél érthetõbb legyen,
amit tanít.

– Nem nõtte túl a várost a tu-
dásával?

– Itt élek, itt van dolgom. Illetve
az egész megyében tanítok. Taní-
tom azt, aki hagyja. Vallom, hogy

egyszer mindenki-
nek meg kell mutatni
az utat, aki érti, arra
megy, aki meg nem,
az nem. 

– Önt mi indítot-
ta el ezen az úton?

– Egy film, amit
gyerekkoromban lát-
tam és elhatároz-
tam, hogy ezt meg-
csinálom. 18 éves
voltam, amikor el-
kezdhettem kung-fut
tanulni, elõtte itt nem
volt mód erre. Sem-
mi más nem érde-
kelt és most sem ér-

dekel. El is jutottam mesterként
azokra a helyekre, amelyek a film-
ben láthatók. Megvalósult az ál-
mom.

– Hogyan tovább?
– Hosszas munka után az

edzõtermünk rendben van. A ma-
gyar bajnokságokon jól szerepe-
lünk. Egy kicsit szeretném erõsíte-
ni a chi-kung vonalat. És, ha még
módom lesz rá, szeretnék indulni a
világbajnokságon.
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PROGRAM • 2019. NOVEMBER 21.
14.00–14.50 Dr. Heidrich Balázs rektor, Budapesti Gazdasági

Egyetem
A családi ezüst nyomában – A magyar családi
vállalkozások utódlásának kihívásairól

14.50–15.05 Szünet
15.05–15.55 Lambertné Katona Mónika kiemeltprojekt-igazgató

BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
Innovációs és Tudásközpont – bemutató túra

EGY FILM HATÁSÁRA KEZDÕDÖTT
SIKERESEK A BELSÕ UTAK ISKOLÁJA HARCMÛVÉSZEI

Sikeresen szerepeltek a zalaegerszegi Belsõ Utak Iskolája
harcmûvészei a Dunakesziben megrendezett Tradicionális kung-
fu és wushu magyar bajnokság II. fordulóján, ahogy tavasszal az
elsõ fordulón is. A csapat felkészítõjével, Darab Ferenc mesterrel
beszélgettünk.

JUBILÁL A SZARKALÁB TÁNCEGYÜTTES
TÁNCSZÍNHÁZAT SZERETNÉNK LÉTREHOZNI

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,

erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, busz-

megálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.
Érd.:30/975-1500

Tíz éve alakult a Zalai Táncegyüttes egyik senior csapata, a ki-
zárólag nõk alkotta Szarkaláb. Az ilyen felállás ritkaságnak szá-
mít, nem is egyszerû repertoárt találni a mûködéshez, de Takács
Mária koreográfust kellõen kemény fából faragták a feladathoz.



Az alkotópályájának és élet-
útjának közepén összegezte
eddigi munkásságát egy kiállí-
tás formájában Borsódy Eszter
keramikus, iparmûvész. A
Gönczi Galériában november
végéig láthatók csodálatos al-
kotásai.

– b. k. –

Neves szentedrei keramikusok
voltak Borsódy Eszter szülei is,
ezért a már gyerekkorában lehetõ-
sége nyílt arra, hogy betekintést
nyerjen a mesterség szépségeibe.
Többször megfordult az elmúlt
években szakmai okokból Zalá-
ban, a gébárti kézmûvesházban
is, ezért errefelé több jó ismerõsre,
barátra is szert tett. Amióta pedig
saját három gyermeke is felnõtt,
még többet tud a kerámiázással
foglalkozni az iparmûvész. Az ösz-
szegzés mellett tehát az érdeklõ-
déssel várt jövõ is felsejlik a bemu-
tatón.

A megnyitón pályatársa és ba-
rátja, Csuti Tibor fazekas, népi
iparmûvész mondott köszöntõt és
Bodonyi Emõke mûvészettörté-
nész elemezte az eddigi munkás-
ságot és a kiállítást egyaránt. El-
hangzott: az alkotásokból a mun-
ka-, természet- és életszeretet tük-
rözõdik, az idõ múlása formákban
és színekben köszön vissza. Bõ-
ségtálak és pompázatos virágok
tükrözik az alkotó pozitív élet-
szemléletét. Különbözõ népek mi-
tológiai alakjai tûnnek fel, ahogy
az agyagból teremtett ember is.
Kozmikus történések egyedi for-
mavilágban, különleges színhasz-
nálattal, mely idõnként szembefor-
dul a szakmai szabályokkal. Rend-
kívüli alapossággal, hosszú elõta-

nulmányok után lát munkához a
mûvész, kellõ alázattal, s mindez
visszasugárzik az alkotásokból. 

A kiállított munkák legfiatalabb-
ja, egy régi vágy, az 1956-os forra-
dalomnak emléket állító mû, mely
néhány napja látott csak napvilá-
got. Az alkotó egyik kedvenc té-
maköre a mitológia, a tárlaton
többségében ez szerepel. Néhány
kultúrtörténeti érdekesség is he-
lyet kapott. Így többek között egy
mobil alkotás, mely a táncmûvé-
szet elõtt tiszteleg, s mozgó volta
talán teljesen egyedülállóvá is te-
szi az agyagba formált balettes
körtáncot. Számos ujjgyakorlat is

éke a kiállításnak, melyek akár
önálló alkotásként is megállnák a
helyüket, de csupán bevezetõként
szolgáltak egy-egy nagyobb mû
létrejöttéhez. Az alkotó elárulta,
egyedi munkák készítése a célja,
ne legyen belõlük még egy.

– Az élet a kedvencem. És sze-
rintem minden alkotásom ugyan-
azt mondja el, az élet csodálatos.
Csak mindezt észre kell venni,
mert igaz ugyan, hogy mindenki
néz, de ez nem elég, látni is kell. A
paradicsomban élünk, az édenkert
a földön van. Én mindent szeretek
– mondta a media via alkalmából
Borsódy Eszter.

– pP –

A könyv érdekessége, hogy a
szobrokról készült képek mind-
egyike mellett Szabolcs Péter lírai
szövegei olvashatók, amik reflek-
tálnak az adott alkotásra, vagy an-
nak hangulatára, keletkezési kö-
rülményeire.

Az esten Iványi Ildikó, a klub
vezetõje beszélgetett a képzõmû-
vésszel és a fotóssal, aki – mint ki-
derült – a könyv ötletgazdája is
volt egyúttal. Mészáros T. László

elárulta: már tizenkilenc évvel ez-
elõtt megfogalmazódott benne a
gondolat, hogy jó volna Szabolcs
Péter munkáit egy szép albumba
rendezni, de a „kivitelezés” idáig
váratott magára. Közben jött az öt-
let, hogy a szobrok mellett legye-
nek írások is, de ne a hagyomá-
nyos módon, hanem inkább maga

az alkotó valljon õszintébb, vagy lí-
raibb formában az egyes mûvek-
rõl. A fotográfus egyébként már
hosszú évtizedek óta nagy tiszte-
lõje a mûvésznek, még annak ide-

jén, az Egervári Mûvésztelepen fi-
gyelt fel szobraira. Szabolcs Pétert
azóta is az ország egyik legki-
emelkedõbb szobrászának tartja,
mind a mívességet, mind pedig a
szobrok rejtett mondanivalóját te-
kintve. Ezért is örül, hogy végül si-
került megjelentetni ezt a képes
és szöveges albumot.

A kiadványba fõleg a kisplaszti-
kák kerültek, de nagyobb alkotá-
sokat is lencsevégre kapott a fo-
tós. Család, szerelem, nõi test és
keresztény ikonográfia egyaránt
megjelenik témaként. Bár – ahogy
Szabolcs Péter tréfásan megje-
gyezte – az erotikusabb tartalmú
plasztikák kimaradtak a válogatás-
ból, talán ezek egy külön kötetben
kapnak majd helyet.

A Lokálpatrióta Klub rendezvé-
nyén a szobrászmûvész életútjá-
ról is sok minden kiderült. Lengyel
gyökerekkel rendelkezik, beteges
kisgyermek volt, emiatt többször
került tüdõszanatóriumba is. A
diósgyõri születésû alkotó fõváro-
si mûvészeti iskolákban tanult; a
képzõmûvészeti fõiskolán 1967-
ben diplomázott. Utána költözött
Zalaegerszegre. Itt gimnáziumi
tanár lett, de elvégezte közben a
„4 kiló” (akkori 407-es szakmun-
kásképzõ) betanított hegesztõ
képzését, megszervezte az Eger-
vári Mûvésztelepet, sõt Mûvésze-
ti Tanácsot is létrehozott. Azt hitte
– kissé idealisztikusan és naivan
–, hogy össze lehet fogni a kép-
zõmûvészeket egy csapatba,
hogy hatékonyabban képvisel-
hessék érdekeiket. Késõbb rájött,
hogy ez csak akkor lenne mûkö-
dõképes, ha a tanács afféle „párt-
ként” mûködne, ám a mûvészek
ilyesféle munkavégzésre nem al-
kalmasak. 

Szabolcs Péter azt vallja, hogy
a mûvészet mindig az életet szol-
gálja. Nem állhat sem ideológia,
sem mecénás szolgálatában. A
rajzot pedig egy ugyanolyan fon-
tos kommunikációs rendszernek
tartja, mint a nyelvet, vagy akár a
zenét/éneket.

A most megjelent Szobrok és
gondolatok kötet a Tourinform-iro-
dában megvásárolható.
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– pet –

Például arra, hogy valaki közel
két évtizeden át a Fabulon reklám-
arca – és ezzel a ’70-es, ’80-as
évek egyik legismertebb hazai mo-
dellje – legyen. Az Egerszegi Pá-
holy vendége ezúttal Pataki Ági
manöken, üzletasszony volt. A
nyugdíjaskorú, ám ma is aktívan
dolgozó modellel és filmproducer-
rel az est háziasszonya, Buza
Beáta beszélgetett.

Keveseknek van olyan mázlija,
hogy belépnek egy helyre tolmács-
ként, majd ugyanonnan modellkét
jönnek ki. Pataki Ágival egy vélet-
lennek köszönhetõen éppen ez
történt. Német–spanyol tolmács-
ként dolgozott, és egy dél-amerikai
delegáció hölgy tagjait kísérte a hí-
res Rotschild Szalonba. Amikor a
tulajdonos, Rotschild Klára meglát-
ta õt, egybõl közölte, hogy neki
pont egy ilyen „próbakisasszony”

kellene. Így indult modellkarrierje.
Az 1970-es években járunk, ekkor
még egészen más volt a manöke-
nek élete, mint napjainkban. Auto-
didakta módon tanulták a szakmát,
különféle magazinokból lesték el a
trükköket, na és az étkezésükre,
testükre sem figyeltek annyira,
mint a mai modellek. Simán meg-
ették például a töltött káposztát. 

A modellkedés ráadásul nem
számított rendes foglalkozásnak;
a Rotschild-lányok szabadúszók
voltak. Többségüknek valamilyen
„kamu-állása” volt, hogy ne kerül-
jenek a közveszélyes munkakerü-
lõ kategóriába. Mindettõl függetle-
nül, a divatbemutatók és a szalon
mûködése is profi volt és jól szer-
vezett. Rotschild Klárához a Ká-
dár-éra elitje járt vásárolni, így a
szezonális divatbemutatókon túl
mindig voltak kisebb, exkluzívabb
bemutatók is a politikus- és diplo-
matafeleségek számára.

Hogy nem sokkal késõbb
Fabulon-arc lett Pataki Ági, azt is
egy véletlennek köszönhette.
Egyik fotómûvész ismerõse (aki
szintén nõ volt, és nem férfi; szó-
val Ágit tulajdonképpen mindig a
nõk fedezték fel) a vizsgakiállítá-
sához készített róla felvételeket.
Ezek közül szúrt ki egyet a Kõbá-
nyai Gyógyszergyár vezetõje
(egy grafikusmûvész társaságá-
ban), majd meg is vásárolta a ké-
pet: további felhasználásra. A
korszakra jellemzõ, hogy a mo-
dellt nem értesítették arról, hogy
egy reklám arca lesz. Pataki Ági
már csak a plakáton látta viszont
magát, amint a Fabulon termékét
hirdeti.

Mint mesélte: gondolkodott raj-
ta, hogy pereljen-e, ám valahol im-
ponált is neki a dolog. Így végül
nem vitte jogi útra a kérdést. In-
kább húsz évig a Fabulon reklám-
arca lett. Persze sok más felkérést
is kapott: hosszú ideig az Ez a Di-
vat újság modellje volt, de külföldi
cégek is megkeresték. Amit vi-
szont soha nem vállalt, az az akt-
fotózás. Ehhez õ túl visszafogott,

nem az õ stílusa. Sikerét sokkal in-
kább annak köszönhette, hogy át-
lagos külsõvel rendelkezett, így át-
lagos nõknek tudott hétköznapi
termékeket reklámozni. 

Szerinte nem kell félteni a ma-
nökenszakmától a lányokat, mert
itt sem kiszolgáltatottabb az em-
ber, mint más munkahelyeken.
Könnyen kapható nõk mindenhol
vannak, nem a szakma és a foglal-

kozás határozza meg, hogy milye-
nek leszünk. Nemet mondani pe-
dig lehet, mint az az õ példáján is
látszik.

A sikerhez azért az is hozzájá-
rult, hogy mindig volt egy B terve.
Modellbõl így lett üzletasszony
(sokáig egy divatüzletláncot me-
nedzselt), aztán meg filmproducer
(olyan hazai alkotások kötõdnek a
nevéhez, mint az Üvegtigris, az

Egy nap, a Fehér tenyér vagy a
Delta). Bár, mint mondja, ez utób-
bi munkához kellett egy jó férj is.
Kovács Gábor producerrel jelen-
leg egy közös családi vállalkozá-
suk van. Ági az elsõ szûrõ: vagyis
õ olvassa el elõször a hozzájuk
beérkezõ forgatókönyveket. Ami
az õ rostáján átmegy, azzal kezd
el a férje is foglalkozni.

Ami a nyugdíjas éveket és az
öregséget illeti, elmondta: nem
nyugdíjba kell vonulni, hanem
mértékletesen élni. Ugyanakkor
aktívan. Õ még egyáltalán nem
tervezi, hogy visszavonul (nemré-
giben újból egy kozmetikai cég
reklámarca lett). Szerinte nem-
csak a fiatalság az érték. Idõsebb
korában is jól érezheti magát az
ember. Még akkor is, ha szépen
nem lehet megöregedni (mert az
öregség nem feltétlenül szép), de
jól igen. Vagyis maradjunk nyitot-
tak, érdeklõdõk, éljünk társasági
életet és tegyük a dolgunkat.

Az esten az is kiderült: a reklám
(fõleg ha azon Pataki Ági szere-
pel) mûvészettörténeti érték is le-
het. A fõvárosi Kálvin tér egyik há-
zának tûzfalát évtizedekig díszítõ,
mozaikokból készült Fabulon-rek-
lám (Erdélyi Miklós képzõmûvész
1982-es alkotása) 2000 óta mû-
emlék. A környék átépítése miatt
ugyan lekerült a házfalról (pont ez
adta az apropót a mûemlékké nyil-
vánításhoz), ám a beszámozott és
õrzött mozaikdarabkák arra vár-
nak, hogy valami méltó helyen is-
mét összerendezõdhessenek egy
képpé.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mert végül a szeretet gyõz – fo-

galmazott a rendezõ.
Az elõadás során többféle báb-

technikát is alkalmaznak a színé-
szek. Lesznek nagyméretû bábok,
csakúgy, mint klasszikus, kisebb
bábszínházi jelenetek, de élõ sze-
replõket is láthatunk, sõt néhány
tárgy is életre kel a mesében.

Mihály Péter elmondta: a munka
során Szálinger Balázzsal, valamint
Kiss Borbála látványtervezõvel és
Szemenyei János zeneszerzõvel
nagyon jó, mondhatni baráti csapa-
tot alkottak. Annak pedig külön örül,

hogy a Griff Bábszínház vezetése
teljesen szabad kezet adott nekik a
mû színpadra állításához.

Szûcs István igazgató hozzá-
tette: A Hókirálynõ premierjére no-
vember 19-én kerül sor, ám a ha-
gyományokhoz híven ennek az
adventi elõadásnak a bemutatója
is vidéken lesz. Így elsõként a
zalalövõi közönség láthatja a me-
sét. A zalaegerszegiek pedig de-
cember 2-tõl nézhetik meg az elõ-
adást az Ady moziban. A tervek
szerint ezenkívül Veszprémben és
Budapesten is bemutatják majd A
Hókirálynõt.

TOLMÁCSKÉNT MENT BE, MODELLKÉNT JÖTT KI
PATAKI (FABULON) ÁGI AZ EGERSZEGI PÁHOLYBAN

Azt mondja magáról, hogy nem egy különleges szépség, soha
nem volt túl dögös sem, inkább a visszafogottság jellemezte, és
jellemzi ma is. Szóval nem az a vadmacska típus. Inkább az átlag
jobbik fele. De ez is jó valamire.

CSERHÁTI ZSUZSA-EMLÉKEST
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

2019. DECEMBER 13.
A ZSENIÁLIS ÉNEKESNÕ DALAIT FELIDÉZÕ ÉLÕZENÉS KONCERT

Apaceller-Czigola Orsolya és a Mohácsi Zenészek Baráti Köre
elõadásában. Az est házigazdája: Apaceller Péter.

Cserháti Zsuzsát Szécsi Pál fedezte fel, barátságuk örök volt. Az
1972-es táncdalfesztiválon elnyert elõadói díj után pályája felfelé
ívelt. Két önálló nagylemeze 1978-ban és 1981-ben jelent meg. Sok
éves kényszer számûzetés után a nagyközönség 1995-ben hallhat-
ta újból énekelni, és harmadik nagylemeze 1996-ban jelent meg. A
közönség újra felfedezte és végleg a szívébe zárta az énekesnõt.

SZOBROK ÉS LÍRAI GONDOLATOK
KÖTET SZABOLCS PÉTER MUNKÁSSÁGÁRÓL

A Lokálpatrióta Klub legutóbbi összejövetelén mutatták be
Szabolcs Péter Szobrok és gondolatok címû kötetét. A mûvész
munkásságának leglényegesebb elemeibõl válogató képes albu-
mot Mészáros T. László fotográfus készítette.

HÓKIRÁLYNÕVEL AZ ADVENTRE
TÉLI MESE A SZERETETRÕL, SOKFÉLE BÁBBAL

SZÍNEK, MÁZAK, ÉLETSZERETET
BORSÓDY ESZTER KIÁLLÍTÁSA A VMK-BAN

ZALAEGERSZEGI CÉG HETI

4 ÓRÁBAN

TAKARÍTÓNÕT
KERES!

TEL.: 92/346-441
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: Platán sor 38. II/11.: 2019. november 28-án 9.30 órától, a Mártírok útja 15.
fsz. 2. 2019. november 28-án 10.00 órától, a Mártírok útja 15. T.tér 14. 2019. november 28-án 13.00
órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as
számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. DECEMBER 3. (KEDD)

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. december 12.). 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAEGERSZEG.HU

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

II/11. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC.

össz-
komfortos

772 24.704 14.400 39.104

Mártírok útja 15.

Fsz. 2. 38 1 
Nappali-hálófülke, konyha-étkezõ, elõ-
szoba, fürdõszoba-WC, földszinti
pincerekesz 

össz-
komfortos 

772 29.336 17.100 46.436

T.tér 14. 76 4 
Konyha, étkezõ, kamra, fürdõszoba,
WC, elõtér, közlekedõ, földszinti pince-
rekesz

össz-
komfortos

772 58.672 34.200 92.872

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ: 2019. november 28-án 9.00 órától. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ
a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. DECEMBER 3. (KEDD)

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAEGERSZEG.HU

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Landorhegyi u. 16/A

A I/6. 42 1,5
elõszoba, konyha, élés-
kamra, fürdõszoba-WC

komfortos 389 16.338 18.900 35.238

ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLA-IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATOT HIRDET

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 lényeges feladatok:
iskolaorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a 26/1997 (IX. 3.) NM-rendeletben foglaltak
alapján.

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

Pályázati feltételek:
• egyetem, szakképesítés a 26/1997 (IX. 3.) NM-rendeletben meghatározottak szerint,
• alapszintû internetes alkalmazások,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, érvényes mûködési bizonyítvány,

MOK-tagság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
egyetem, iskolaegészségtan-ifjúságvédelem szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, 
• diploma és szakvizsga-bizonyítvány, 
• érvényes mûködési bizonyítvány másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi Ibolya Otília nyújt, a 06-30/964-
7540 telefonszámon vagy ladanyi.ibolya@zegali.hu e-mail-címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény – Zalaeger-

szeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munka-
kör megnevezését: iskolaorvos.

• Elektronikus úton Ladányi Ibolya Otília részére az ladanyi.ibolya@zegali.hu  E-mail-címen ke-
resztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• kozigallas.gov.hu 
• www. zalaegerszeg.hu
• www.zegali.hu
• Zalai Hírlap

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2019. november 28-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2019. december 3. (kedd).

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. december 12-én). A pályázattal kapcsola-
tos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.:
92/502-139 vagy 92/502-140).

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAEGERSZEG.HU

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/12. 36 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

226 8.136

A II/25. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

226 7.684

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. DECEMBER 3. (KEDD)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. december 12.).

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAEGERSZEG.HU

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/32. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
242 8.228



A mondás szerint a gyõzel-
met nem kell megmagyarázni.
Viszont az is biztos, nem köny-
nyû szó nélkül hagyni a szom-
bat esti férfi kosármeccsen tör-
ténteket.

A Szeged elleni összecsapás-
nak mind a hazaiak, mind a ven-
dégek számára komoly tétje volt.
A Zalakerámia ZTE KK – ne is
szépítsük – gödörben van, itthon
még nem nyert meccset, s bár
szurkolói még kitartottak mellette,
de egyre nehezebben viselték el a
kudarcokat. A vendégek pedig ki-
esõ helyen álltak, õk pedig még
idegenben nem szereztek pontot. 

Nos, ami az elsõ két negyed-
ben történt, az a hazai szurkolók
számára a horror kategóriájába
tartozott. A Szeged egyszerûen le-
játszotta a pályáról ZTE-t. Az
egerszegiek katasztrofális véde-
kezés mellett a kosárradobással is
hadilábon álltak. Ellenfelük már 19
(!) ponttal is vezetett. 

Aztán a második félidõben va-
lami megváltozott. Elfáradt a Sze-
ged, megtáltosodtak az egersze-
giek – a miértet a szakemberek ta-
lán jobban tudják. Mi csak azt vet-
tük észre, hogy a ZTE elõbb elérte
a 100 pontot, majd 7 ponttal le-
gyõzte ellenfelét. Csupán érzékel-

tetésül: Dirk Williams az elsõ
félidõbeli 4 pontjához  26-ot tett
hozzá.

Bencze Tamás, a ZTE vezetõ-
edzõje: – Ha egy csapat úgy tud
játszani, mint ahogy tette a máso-

dik félidõben, nem engedhet meg
olyan játékot, mint az elsõ félidõ-
ben. Ez egy fontos mérkõzés volt
számunkra, erre a gyõzelemre
alapozva szeretnénk nyerni a kö-
vetkezõ mérkõzésünkön is.

7Sport

Négyen szereztek jogot a
ZTE Súlyemelõ Klub sportolói
közül, hogy a Szerencsen
megrendezésre kerülõ junior
országos bajnokságon elin-
dulhassanak.

A népes mezõnyben (90 fõ)
Rácz Dániel ezüstérmet szerzett.

Sajnos, Rácz Gergõ sérülés
miatt nem tudott dobogóra lépni,
Varga Martin Csongor pedig ser-
dülõként indult a junior korosz-
tályban.
EREDMÉNYEK. 

61 kg: 2. Rácz Dániel 184 kg
(83+101).

67 kg: 7. Varga Martin Cson-
gor 157 kg (72+85).  

73 kg: 7. Varga Kristóf  (82+
94).

SÚLYEMELÕEZÜST A JUNIOR OB-RÕL

– Folytattuk a hagyományt,
2019-ben is jól szerepeltek sporto-
lóink – hangoztatta Fehér Ferenc
a klub elnöke, edzõje. – Két fontos
tényezõt tartunk szem elõtt, hogy
a különbözõ korosztályokban jól
szerepeljenek sportolóink, vala-
mint az utánpótlás-nevelés terén
tudjunk elõrelépni. Egyesületünk a
hazai klubok versenyében a pont-
számítás alapján a 15. helyen vég-
zett.  Igaz, kevesebb pontot gyûj-
töttünk, mint az elmúlt években, de
több mint 90 egyesület versenyé-
ben helyezésünk mindenképpen
jónak mondható. Az eredményes-
ség mellett az utánpótlás területén
vagyunk jók, 59 versenyzõnk a kü-
lönbözõ korosztályokban szere-
pel. Nemcsak versenyeznek, ha-
nem szorgalmasan edzenek is.
Minden korosztályban ott vagyunk
a legjobbak között. A 14 évesektõl
a felnõttekig bezárólag szereztünk
bajnoki pontokat, a szenior ver-
senyzõink is jól teljesítettek a ma-
gyar bajnokságokon.  

– Mennyi érmet szereztek?
– Kilencet. Ebben volt egyéni

és csapatérem. Egyénileg ebben
az évben is Sárecz Éva teljesített
a legjobban,  öt érmet szerzett,
közte egy aranyat. Porgányiné
Heinrich Piroska és jómagam
szereztünk egyéni érmet, vala-

mint Vajda László a szenior kor-
osztályban.  Nemcsak tájfutásban
vagyunk eredményesek. Tájke-
rékpárban is jól szerepeltünk.
Több magyar bajnoki címet ért el
Molnár Botond, aki a válogatott
színeiben is rajthoz állt. Fekete
Ágoston is több bajnokságon sze-
repelt és bajnoki címet szerzett. A
Trai-o  szakágban Fehér Ferenc
és Bednárik  Botond is érmet
szerzett. 

– Mivel nem elégedettek telje-
sen?

– A szenioroktól jobb eredmé-
nyeket vártunk, de szeretném hoz-
zátenni, hogy õk családos embe-
rek, a sportolás mellett dolgoznak.

Az idei ob-k elég nagy távolságra
voltak Egerszegtõl, nem tudtak
annyi versenyen részt venni. Sze-
replésükbe bizonyos objektív kö-
rülmények is belejátszottak.

– A takarékos gazdálkodás
mindig jellemzõ volt  a ZTC-re…

– A gazdálkodásunk terén is jó
évet zártunk. A klub még mindig
megengedheti magának, hogy
sportolói a kiemelt országos ver-
senyeken anyagi segítségünkkel
induljanak el. Például a kaposvári
versenyen 51 sportolónk indulását
segítettük, nevezési díj, utazási
költség kifizetésével. Névadó
szponzorunk, a Trió Egerszeg Kft.,
valamint az önkormányzat, a két
másik kiemelt szponzorunk támo-
gatása mellett pályázatokon nyert
forrásokkal is kiegészítjük költség-
vetésünket. 

– Mit terveznek a következõ
évre?

– Elnyertük az országos rövid
távú és a sprintváltó magyar baj-
nokság rendezési jogát. Nagy fel-
adatot ró ránk. Több mint 1100
sportoló érkezik szeptember köze-
pén Zalaegerszegre. Az ideérke-
zõknek a versenyzés mellett meg
akarjuk mutatni a várost és kör-
nyékét. A város lakóinak pedig be-
mutathatjuk a tájfutást. Az itt élõk
akarva-akaratlanul láthatják, hogy
itt tájfutók versenyeznek.  A ren-
dezvény elõkészületei megkez-
dõdtek, szeretnénk megfelelni az
elvárásoknak, s mindenki megelé-
gedésére egy remek versenyt ren-
dezni.

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT RENDEZNEK JÖVÕRE
FOLYTATTA A HAGYOMÁNYT A TRIÓ EGERSZEG ZTC
Évek óta szállítják a jó eredményeket a Trió Egerszeg ZTC táj-

futói. A klub több éve már saját nevelésû sportolókkal éri el sike-
reit. Nemrég rendezték meg az 2019. évi utolsó országos ver-
senyt, amelyen jól szerepeltek, ezzel az idei esztendõ a verseny-
zés szempontjából lezárult. 

Jól teljesítettek azok a ver-
senyzõk, akiktõl korábbi eredmé-
nyeik alapján is további fejlõdést
vár a klub. A 2002-es születé-
sûek között Gergye Ákos 100 m
háton és 100 m gyorson szerzett
elsõ, ill. harmadik helyezést, az
egy évvel fiatalabbak mezõnyé-
ben. Betlehem Dávid 200 m pil-
langón és 400 m gyorson gyõ-
zött, Gergye Milán pedig ugyan-
ezeken a távokon a bronzérme-
ket szerzett. 

A 2006-ban született lányok
között Nett Vivien lett aranyér-
mes 200 m pillangón, illetve har-
madik helyezett 400 m gyorson.
Vivien az idei évtõl kezdve erõsí-
ti az EuropTec-ZÚK csapatát. 

Már tavaly is több alkalommal
bizonyítottak a fiatalabbak is,
most ismét jó eredménnyel kezd-
ték a szezont. A 12 évesek között
Markó Sarolt és Jakab Balázs
nyerte a versenyt 200 pillangón,

Scheffer Eszter pedig ezüstér-
mes idõvel ért célba 100 m há-
ton. A 2008-as Paksa Borbála
pedig bronzérmet kapott a 100

méteres gyorsúszásban elért
eredményéért. 

A fenti versenyzõkön kívül is a
tizenéves korosztályokban töb-
ben is lassan helyet követelhet-
nek maguknak a dobogókon,
amit mi sem bizonyít jobban, mint
az, hogy már az év elején is gyor-
san elérték, sõt túlszárnyalták ta-
valyi legjobb idõeredményüket.

BIZTATÓ EREDMÉNYEK A SZEZON KEZDETÉN
EGERSZEGI ÚSZÓK KAPOSVÁRON

Kaposvár adott otthont az úszók XXXVIII. Adorján József-em-
lékversenyének. Az EuropTec-ZÚK csapata több korosztályban is
indított versenyzõket. A nyári pihenõ után alig két hónappal jó
idõeredményeket úszva, többen egyéni csúcsokat is megdöntve
szerepeltek a szezon elsõ nagyobb versenyén. 

– A papírformának megfelelõen
szerepelünk – értékelte csapata tel-
jesítményét Csatáné Balogh Beatrix
játékos-edzõ. – Az elsõ három for-
dulóban erõsebb csapatokkal talál-
koztunk. A mérkõzések egyes idõ-
szakában ellenük is jól teljesítet-
tünk. Utána a VKLS Gyõrt, amely
tavaly jól teljesített,  meglepetésre
vendégként gyõztük le.  Igaz, hozzá
kell tennem, ellenfelünk játékoske-
rete átalakult. Ez azonban semmit
nem von le gyõzelmünk értékébõl.
Celldömölk mindig is riválisnak szá-
mított, elvárás volt  a csapat felé a
gyõzelem,  és sikerült is nyernünk
vendégként.  Utána papírforma-ve-
reségeket szenvedtünk,  jött a Kör-
mend elleni mérkõzésünk, ahol saj-
nos egy riválistól kaptunk ki. A vere-
séghez hozzátartozik, hogy voltak
hiányzóink, és többen betegen vál-
lalták a játékot. 

– Eddig erõsebb ellenfelek el-
len játszottak többségében, jön-
nek a könnyebbek. Növelhetik a
gyõzelmek számát?

– Egyértelmûen nem lehet kije-
lenteni, mivel több papírformát fel-

borító eredmény született a bajnok-
ságban. Gyengébbnek gondolt csa-
patok legyõzték az erõsebbet. Re-
mélem, hogy kihasználjuk a hazai

pálya elõnyét. Eddig mindig erõ-
sebb ellenfelek érkeztek Eger-
szegre, most fordul a kocka. Biza-
kodom, hogy a folytatásban hazai
pályán is több gyõzelmet aratunk.
Az õsz során 4 pontot mindenkép-
pen jó lenne szerezni.  Úgy vélem,
hogy tavaszra még jobban összeál-

lunk, és másoljuk a tavalyi jó sze-
replést. Azaz kiharcoljuk a bentma-
radást, mivel továbbra is az a cé-
lunk.  A jó szereplés hatására is ma-
rad az alapcél.

–  Történt változás a klub ve-
zetésében is. Ön lett az elnök...

– Ez pluszfeladatokkal jár, de
több segítõm is van, így megoszlik
a teher, mindenki igyekszik segíteni.

Becze Tünde technikai vezetõként
itt van a csapat mellett, de a volt el-
nök Tamás Tamás sem fordított há-
tat a klubnak. Papíron valóban volt
változás, de a csapat a régi, amely-
nek tagjai keményen dolgoznak az
egerszegi nõi kézilabda fennmara-
dásáért.

VÁLTOZÁS A KLUB VEZETÉSÉBEN
AZ EGERSZEGI KK-NÁL TOVÁBBRA IS A BENTMARADÁS A CÉL
Az NB II-es nõi kézilabda-bajnokság Északnyugati csoportjában jól

szerepel az Egerszegi KK nõi együttese. A megyeszékhelyi lányok
nem ragadtak bent a bajnokság elején. Eddig javarészt erõsebb el-
lenfelek ellen léptek pályára. Érdekesség, hogy  vendégként nyertek
kétszer, a hazai pálya még nem bizonyult elõnynek számukra.

Meghívó
ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET ESEDÉKES

ÖSSZEJÖVETELÉT

2019. november 27-én (szerda) 16 óra 30 perckor tartjuk
az ÁNTSZ I. emeleti könyvtártermében.
(Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt)

Témák: 1.  Népegészségügy feladatai:
Elõadó: dr. Károlyi Sylvia megyei tiszti fõorvos

2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.  

AZ ÖSSZEJÖVETELRE SZERETETTEL VÁRJUK TAGJAINKAT,
HOZZÁTARTOZÓIKAT ÉS KEDVES VENDÉGEINKET.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Naturtex SZTE Szedeák

106-99 (18-29, 24-28, 36-25, 28-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Szentgotthárdi VSE–ZTK FMVas 1,5:6,5 (3528-3815)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szentgotthárd.

Vasas SC–Z. Csuti Hydrocomp SK 5:7
NB I B-s sakkmérkõzés, Budapest.

Széchenyi ESE Gyõr–ZTE RK 3:0 (15, 15, 13)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Gyõr.

KK Ajka–Egerszegi KK 29-18 (14-8)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Ajka.

MLE R-Bus–ZTE FC 10-0 (4-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Kozármisleny.

FORD ECOSPORT 1.5 SIGMA TITANIUM POWERSHIFT (2016.12.)

ELADÓ újszerû állapotban, garázsban tartott, automata váltós

(6 fokozat), 47.500 kilomé-

terrel, 2021-ig érvényes mûsza-

kival, rendszeresen és frissen

szervizelt – assistance. Ár: 4,09

M Ft. Érd.: 20/549-5188.

EGY CSAPAT KÉT ARCA
NAGYON MÉLYRÕL JÖTTEK FEL

Fotó: Bálizs Zsuzsa



8 Közérdekû

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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!

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-Müllex Kft.

Ügyfélszolgálati iroda:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 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-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 11. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 11. 29. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

MOBIL MASSZÕR


