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FELÚJÍTÁSOK, TÁBOROK, UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS KIRÁLYI LEVELEK A SZEKRÉNY MÉLYÉRÕL
A KÉZMÛVESEK HÁZA PÁLYÁZATI SIKEREI

BÕVÜLÕ KISFALUDI-HAGYATÉK

 Már a nyolcvanas évek vége óta foglalkozik Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobrászmûvész életének és munkásságának kutatásával dr. Kostyál László mûvészettörténész. A Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettesének e témán alapult a PhD doktori disszertációja is. Mint meséli, a tudományos fokozat megszerzése után
sokáig úgy érezte, hogy nagyjából befejezte a kutatómunkát, ám
úgy tûnik, hogy ezt soha nem lehet ilyen konkrétan kijelenteni.
– pánczélPetra –
Meglepetések ugyanis mindig
történnek. Mondjuk elõkerül a szobrász hagyatékából néhány újabb
paksaméta, amik eddig a szekrény
mélyén hevertek. Az utóbbi bõ egy
évben két ilyen elfeledett forrásanyag is a mûvészettörténész asztalára került. Az értékes dokumentumok színesíthetik a Kisfaludival
kapcsolatos ismereteinket. Ennek
apropóján beszélgettünk.
– Az egyik anyag a megyei

KARÁCSONYI
 A gébárti Kézmûvesek Háza elmúlt években lezajlott fejlesztéseirõl, illetve az idei pályázati sikereirõl tartottak bejárással egybekötött sajtótájékoztatót az intézmény vezetõi, programszervezõi. Az eseményen részt vett Balaicz Zoltán is.
– pet –
Mint azt a polgármester elöljáróban elmondta: összesen 27 és
fél millió forint összegû fejlesztési
támogatás érkezik az intézményhez és a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesülethez különféle pályázati forrásoknak – többek között
a Csoóri Sándor-programnak – köszönhetõen. Ezek egy részét
szakmai programok lebonyolítására, másik részüket pedig felújításokra, bõvítésekre fordíthatja a
ház. Már az elmúlt idõszakban is
sok minden történt a Kézmûvesek
Házánál, sõt a Gébárti-tónál is.
Megépült a Makovecz Imre építész nevével fémjelzett kápolna,
sírjelparkot avattak, de elkészült
az alkotóház alsó szintjének bõvítése is, ahol kiállítótér és jurta várja a látogatókat.
A mostani pályázati forrásból
pedig nyílászárócserékre és különféle szakmai programokra, táborozásokra kerül sor. Ennek
részleteirõl Prokné Tirner Gyöngyi,
a Kézmûvesek Házának vezetõje,
és Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület titkára számolt be; annál is inkább,
mert az intézmény és a civil szervezet szinte szimbiózisban él egymással. De a Keresztury VMK is
segíti a munkát, hiszen a gébárti
alkotóháznak õk a fenntartói. Az
egyesület titkára elmondta: a fenti
összegbõl szakmai pályázaton 8,5
millió forint, a beruházási pályázaton 9 millió forint pályázati finanszírozást nyert el a népmûvészeti
egyesület.

A sajtótájékoztatón többek között elhangzott: a Kézmûvesek Házának további felújításán és bõvítésén túl, a Csoóri Sándor-programból fõleg az utánpótlás-nevelést
próbálják támogatni és ösztönözni.
De az olyan népszerû rendezvények lebonyolítására is jut forrás,
mint az Országos Fazekas- és Keramikustalálkozó, a kézmûvestáborok, szakkörök, vagy a pünkösdi
fesztivál. Ezenkívül közösségfejlesztõ programok indításával több
korosztályt – általános iskolások,
középiskolások, egyetemisták –
szeretnének megszólítani. Számukra a következõ hetekben, hónapokban
kézmûves-foglalkozásokat tartanak. Ezekre azért
van szükség, mert a kézmûvesség
kihalóban van: mûvelõi egyre idõ-

sebbek, a fiatalokat pedig nehéz
megszólítani. Ráadásul sem az
alap- és középfokú oktatásban,
sem pedig a pedagógusképzésben
nincs jelen tanterv szerint a kézmûvesség, emiatt is nehéz utánpótlást
találni. Az ilyen jellegû ösztönzõ
programok támogatásához is tud a
Csoóri-program segítséget nyújtani.
Kézmûves-foglalkozásokat,
szakköröket nemcsak Zalaegerszegen, hanem a kisebb településeken is szerveznek majd.
Devecz Zsuzsanna hozzátette:
szeretnék, ha a Csoóri-alapból a
Kézmûvesek Háza alsó szintjén
egy szövõ- és textilgaléria is nyílhatna, ami minden látogató elõtt
nyitva állna. Prokné Tirner Gyöngyi pedig azt is elmondta, hogy a
zalaegerszegi önkormányzattól
kaptak további 2 millió forintot,
hogy a nemrégiben átadott új épületszárny galériaszintjét is felavathassák. Ezt az eseményt januárra
tervezik.

KONCERT
 Néhány kiemelt karácsonyi
és újévi programra hívjuk fel a
figyelmet. December 21-én 19
órakor kerül sor a Városi
Vegyeskar karácsonyi koncertjére.
Közremûködik Bábel Klára
Artisjus-díjas hárfamûvész, Vissi
Barnabás zongoramûvész. Az est
házigazdája: Magyar Bálint énekmûvész. Vezényel: Kovács Kata.
A Zalaegerszegi Fúvószenekar
január 11-én tartja hagyományos
újévi koncertjét. 2020-ban az elsõ
JazzSzerdára pedig január 15-én
kerül sor.

könyvtárból került elõ a közelmúltban lezajlott felújítások során. A
helyismereti gyûjtemény költöztetése közben akadtak rá a kollégák
néhány régi albumra, melyek egyértelmûen a szobrász hagyatékának részét képezik. Valószínûleg
Kisfaludi halála után (1975) kerülhettek a dokumentumok a könyvtárba, létezésükrõl elõdöm, Sárkány József mûvészettörténész
még tudhatott. Az õ írásait és a
most elõkerült albumokat átnézve
ugyanis kiderült, hogy õ még fel-

használta õket. Aztán a dokumentumok valahogy elfelejtõdtek és
egészen mostanáig rejtõzködtek.
– Mik találhatók az albumokban, és mely évtizedekbõl származik az anyag?
– Az egyik része a fiatalkori
vagy pályakezdõ évek dokumentumait tartalmazza: fotókat, rajzokat, egykori újságkivágásokat. Van
azonban egy kuriózumnak számító, I. világháborús album is. Fotók,
grafikák, portrék szerepelnek benne. Például az isonzói fronton harcoló császári és királyi 5. hadsereg parancsnokságának fõhadiszállásán készült rajzai. Sok olyan
alkotás képe is megtalálható itt,
amik létezésérõl eddig nem tudtam. Jócskán ad majd munkát
ezek feldolgozása.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
ZALAEGERSZEGIEK ÉSZREVÉTELEI ÉS KÉRÉSEI

 Az ez évi közmeghallgatásra is számos észrevétel érkezett levélben, telefonon vagy éppen e-mailben. Ezekre a polgármesteri
hivatal illetékes szakosztályai válaszolnak, illetve válaszoltak az
elmúlt napokban. A beérkezõ kérdések között tallóztunk.
Szabó Miklósnak több észrevétele is volt: Zalaegerszegen miért
nem írják ki a Balatoni útra, hogy
milyen messze van Budapest? A
Petõfi-iskolánál van egy sebességmérõ, ami nem mûködik, illetve
a Köztársaság útján is van egy.
Miért nem szerelik le, vagy javítják
meg õket? Több régi tábla is kint
van a városban, ami cégeket jelöl
(pl. Domus) és már régen megszûntek. Miért nem szedik le ezeket?
A mûszaki osztály tájékoztatója
szerint a Kosztolányi út kétirányosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása elõkészítés alatt áll. Forráshiány miatt a kivitelezés megkezdése 2018 helyett 2020 õszére prognosztizálható. Az önkormányzat a projektben
gondoskodik a Kovács K. tér és a
Balatoni úti csomópont környezetében távolságjelzéssel ellátott útirányjelzõ táblák elhelyezésérõl. A
sebességmérõ eszközök állapotát
az önkormányzat megvizsgálta,
sajnos a szerkezet olyan mértékben sérült, hogy javításra nincs lehetõség, gondoskodni fognak a
berendezés eltávolításáról. A már
nem mûködõ üzleteket reklámozó
táblák méretét, állapotának megfelelõségét, a településképre gya-

korolt hatását vizsgálják Az épületek karbantartásáról a tulajdonosnak és a használónak gondoskodnia kell, ennek elmaradása esetén
az ingatlan tulajdonosát településképi eljárás keretein belül kötelezik a településképet rontó állapot
megszüntetésére. Ilyen eljárás folyamatban van.
Horváth Sándor azt kérdezte,
hogy az Autó Club mögött, ahol
Bazita felé megy fel az út, a 20–30
éve épült járda mikor lesz rendbe
téve. A Király-horhos utca már tér-

köves, mi lesz a „gazdátlan járdával”?
A mûszaki osztály többek között válaszában ezt írta: a város
közigazgatási területe mintegy
200 kilométer hosszú járdaszakasszal rendelkezik, melyen a járdaellenõr felmérése alapján 3600
helyszínen lenne szükség kisebbnagyobb beavatkozás elvégzésére. Az érintett járdaszakasz 40 méter hosszú, és a szélességét tekintve nem bonyolít le nagy gyalogos forgalmat. A burkolati repedések, az alapépítmény hiánya miatt
a kétoldali süllyedés, valamint növényi benövések nem tartoznak a
botlásveszélyes hibák közé. A
nyugati oldali részén egy kátyú vi-

Whirlpool 6. érzék felültöltõs
mosógép költözés miatt eladó.
Ár: 35.000 Ft
szont botlásveszélyes állapotot
eredményezhet, ennek javításáról
még az idei évben gondoskodnak.
A teljes járdaszakasz javítása a
hiányos alapépítmény miatt nem
lehetséges annak teljes elbontása
nélkül.
Barta Mária azt kérdezte, hogy
a Göcseji úti temetõ ravatalozójának felújítása, bõvítése tervben
van-e? A válasz rövid volt. Igen. A
Modern Városok Program keretében a kivitelezési munkák várhatóan
a jövõ év során fognak
elkezdõdni.
Török Istvánné panaszolta, hogy a Berzsenyi
és Stadion utca találkozásánál lévõ „Tulipános”
körforgalomnál nem engedik át az autósok a
gyalogosokat, fõleg az
idõs embereket. Szeretné, ha térfigyelõ kamerát
állítanának, vagy többször biztosítanák a helyszínt polgárõrök. Az önkormányzati osztály intézkedett ez ügyben.
Kérték a polgárõr-egye-

sület elnökét, hogy a gyalogátkelõhely környékét gyakrabban ellenõrizzék, és ha szükséges, kérjék a
városi rendõrkapitányság segítségét is.
Kisházi Gábor a Kis-Vizsla és
környékének felújításával kapcsolatban tett észrevételt. Mint fogalmazott, a parkosítást nagyon szépen elvégezték, és a parkot használók is vigyáznak rá. Az Arany
János utcán mindössze három helyen található gyalogátkelõhely,
ezt kevésnek tartja, szerinte a
Lõrincz barát utcai keresztezõdésben is szükséges lenne.
A mûszaki osztály reagálásában leszögezte: az Arany János
utca 840 méter hosszú, és három
átkelõt alakítottak ki. A Lõrincz barát utcai keresztezõdésben gyalogos forgalmi adatokkal kell alátámasztani a kijelölés indokoltságát.
Az átvezetésre szolgáló létesítmény engedélyköteles tevékenységnek minõsül, így terveztetni és
engedélyeztetni szükséges, továbbá a helyszín megfelelõ megvilágosításáról is gondoskodni kell.
A kérést a mûszaki osztály szakemberei megvizsgálják.

Érdeklõdni a 06-30/720-5734-es
telefonszámon lehet.

MARAI KAROSSZÉRIA
Minden kedves
ügyfelemnek
kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánok!
Marai Tibor

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)
keresünk Hollandiába és
Magyarországra is!

SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS
KERESETI LEHETÕSÉG!

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • +36-30/647-2611

LOGISZTIKA, INFORMATIKA, MENEDZSMENT
KONFERENCIA A TUDOMÁNYTERÜLETEK LEGÚJABB EREDMÉNYEIRÕL

 Logisztika, informatika és menedzsment témakörben negyedik
alkalommal rendezte meg a BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara
a LIM-konferenciát. A kétnapos eseményen a házigazda egyetemrõl, valamint a partneregyetemekrõl és a kutatóközpontokból érkezõ elõadók jóvoltából ezen tudományterületek aktuális kutatási
eredményeivel ismerkedhettek meg a hallgatók és az érdeklõdõk.
– AL –
A logisztika fejlõdése Zalaegerszegen is kulcskérdés, melyrõl
Balaicz Zoltán polgármester beszélt a megnyitón. Elmondta,
hogy a város új gazdaságfejlesztési stratégiába kezdett, melynek
eredményei megmutatkoztak abban is, hogy 2015-ben az országban elsõként kapta meg az északi
ipari park a „Tudományos és
Technológiai Park” címet, 2016ban a város elnyerte a „Befektetõbarát Település” címet, 2018-ban
pedig átvehették „Az év ipari parkja” díjat. Az új irány legszembetûnõbb eredménye az épülõ jármûipari tesztpálya, ami a város számára új gazdaságfejlesztési lehetõségeket teremtett. Kitért a város

logisztikai fejlõdésére is, utalva az
épülõ M76-os gyorsforgalmi útra,
a koperi kikötõ közelségére és a
sármelléki repülõtérre. Az utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy a
reptér fejlesztését követõen minden géptípus fogadására képes
lesz. A tervezett logisztikai központ és konténerterminál pedig a
vasúti összeköttetés javulását
hozza a város gazdasága számára. Mint mondta, a gazdaság fejlesztése nem nélkülözheti a tudományos hátteret, melyben nagyon
fontos szerepet játszik a zalaegerszegi gazdálkodási karon folyó
képzés és kutatás-fejlesztés.
Dr. Gubán Miklós dékán azt
mondta: a LIM-konferenciának ezúttal is a célja, hogy a három tudományterületen elért legújabb ered-

ményeiket közzé tegyék a meghívott elõadók a hallgatók számára.
A tanácskozáson sor került a kutatási eredmények vitájára, továbbá
a közös eszmecserékre mind a kutatók, mind az ipar gyakorlati szakemberi között. Idén elõször lehetõséget biztosítottak a hallgatóknak
is, hogy bemutathassák tudományos eredményeiket a hallgatói
szekcióban. Az elõadásokat az

online módon elérhetõ LIM-folyóiratban is megjelentetik. A legjobbakból pedig egy kiadványt adnak
közre.
A LIM-konferencia fõvédnöki
tisztjét Berta László, a Zalaco Zrt.
tulajdonos-vezérigazgatója látta
el. A tõzsdére igyekvõ zalaegerszegi sütõipari vállalat a gazdálkodási kar egyik fontos partnercége
a duális képzésben.

2800 Tatabánya,
Réti u. 53.
+36-70/636-5101

Kellemes ünnepeket kívánunk!
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Kitekintõ

KÖSZÖNET JÓTÉKONYSÁGI KONCERTTEL
ADOMÁNY A SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYNAK

 Jótékonysági koncertet adott november 23-án a
Zala Szimfonikus Zenekar a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Az est bevételét a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház szülészeti és nõgyógyászati
osztályának ajánlották fel. A belépõ- és támogatói jegyeknek köszönhetõen 593 ezer forint gyûlt össze.
Az adományt a városházán adták át jelképesen.
– AL –

valamint a Zala
Szimfonikus Zenekar
Balaicz Zoltán polgármester a elnöke, zongoramûjótékonysági koncert ötletét és si- vész is hasonlóképkerét méltatva azt mondta, Zala- pen vélekedett. A
egerszegen jelentõs szerepe van koncertet személyes
a közösség összefogásának, indíttatás is vezérelamely általában az idõsek vagy a te, mert neki és négyermekek felé nyilvánul meg. Fõ hány kollégájának
területe az egészségügy, azon be- mostanában szülelül is a születendõ gyermekek és tett gyermeke a zalakisbabák támogatása. A közösség egerszegi szülészeugyanis egyetért abban, hogy a ten. Ezért gondolták
Tóth László, dr. Halász Gabriella, dr. Vajda György és Balaicz Zoltán
városnak csak akkor lehet jövõje, azt, hogy anyagi táha odafigyel a jövendõbeli polgá- mogatást nyújtanak az osztály mû- mondta: emlékezetes hétvége volt alakításokat, eszköz- és bútorberaira, akik felnõve a város gerincét ködéséhez. Az összegyûlt 593 ez az intézmény számára. Novem- szerzést jelent. Ezt szeretnék tofogják adni. Ezért fontos az, hogy ezer forintos adományt a „Gólya- ber 23-án a Zala Szimfonikus Ze- vábbfejleszteni egy másik beadott
minél több egészséges gyermek várók a Zalai Szülészetért” Egye- nekar adott koncertet, míg más- pályázattal, hogy olyan körülmészülessen Zalaegerszegen. A ze- sületnek adják át. A koncerttel si- nap a kórház harmadik jótékony- nyeket teremtsenek, hogy a szünekar az osztály orvosainak és nõ- került olyan embereket is megszó- sági gálájára került sor. Minden lés-születés folyamata igazi csalávéreinek lelkiismeretes munkáját lítani, akik nem járnak hangverse- megmozdulásért hálásak, ami a di esemény legyen.
kívánta megköszönni a jótékony- nyekre, de ki szerették volna fejez- lakosság megbecsülését jelzi. KiDr. Vajda György, a szülészetsági koncerttel.
ni köszönetüket az osztálynak.
tért arra, hogy a családbarát szülé- nõgyógyászat osztályvezetõ fõorTóth László, a Városi HangverDr. Halász Gabriella, a Szent szet kialakítása egy nyertes pályá- vosa azt mondta, a kezdeményeseny- és Kiállítóterem vezetõje, Rafael Kórház fõigazgatója azt zatból megkezdõdött. Ez belsõ át- zés egyrészt a széles körû társadalmi összefogásról, másrészt az
osztály munkája iránti elismerésrõl
ad tanúbizonyságot. Hangsúlyozta: kormányzati cél a családbarát
szülészetek kialakítása, amit ezek
a pályázatok is szolgálnak. Erre ráépülve kívánják felhasználni az
adományt, és bõvíteni azon eszközök sorát, amelyek tovább növelik
 Legfontosabb feladatunk továbbra is az, hogy megõrizzük az
hogy 2050-re 80 százalékkal csök- a vajúdók komfortérzetét egy intim,
élhetõ környezetet a jövõ generációinak, ezért a Megyei Jogú Vá- kentjük az üvegházhatást okozó de biztonságos környezetben.
rosok Szövetségének (MJVSZ) jövõ heti újjáalakuló közgyûlésén szén-dioxid-kibocsátásunkat.
arra teszek javaslatot, hogy erõsítsük meg a klímavédelem iránti
Ezt úgy tudjuk elérni, hogy –
elkötelezettségünket.
folytatva az elõzõ évek munkáját –
környezettudatos fejlesztéseket
A hazai nagyvárosok az elmúlt lett, hanem azok is, akik az októberi hajtunk végre, és az erõforrásokévekben élharcosai voltak a klíma- helyhatósági választásokon újon- kal megfontoltan gazdálkodó várovédelemnek, s ez a jövõben sem le- nan nyerték el a polgárok bizalmát. sokat alakítunk ki. Mindannyiunk
het másként. Fontos, hogy a korábSzövetségünk, s rajta keresztül közös jövõjérõl tehát nekünk, maban megfogalmazott céljaink támo- a megyei jogú városok, a jövõben gunknak kell dönteni, s ennek érgatói mögött ne csak azokat a tele- is aktív szerepet kívánnak vállalni dekében a városüzemeltetés terén
pülésvezetõket tudhassuk, akik már a klímavédelemben, hiszen mi is készek vagyunk a klímavédelmet
 A KISOSZ Zala megyei szervezete jellemzõen családi jellegû
elkötelezték magukat az életminõ- felelõsek vagyunk a környezetünk is szolgáló innovatív megoldásomikro-, kis- és középvállalkozói tagságának érdekképviseletét
séget, technológiaváltást, verseny- megóvásáért. Ezért csatlakoztunk kat bevezetni.
látja el. Milyen feladatokat hozott a 2019-es esztendõ? – errõl
képességet, együttmûködési képes- az Under 2 nemzetközi klímavéSzita Károly
Nagy Zsuzsanna ügyvezetõt kérdeztük.
séget és jövõképet jelentõ ügy mel- delmi együttmûködéshez, azzal,
MJVSZ-elnök

A KLÍMAVÉDELEM
ÉLHARCOSAI
A
HAZAI NAGYVÁROSOK SZEREPE

KISVÁLLALKOZÓKAT KÉPVISELVE
A KISOSZ RÉSZT VESZ AZ ÚJ KKV-STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSÉBEN

ZALAIA GYEREKEK ZALAI NÉPDALLAL
HAGYOMÁNYOK TOVÁBBADÁSA

 Ismét magas részvételi aránnyal zajlott a „Tiszán innen – Dunán
túl” országot népdaléneklési minõsítõ verseny „Szép Zalában születtem” területi fordulója. A 18. alkalommal meghirdetett, az Oktatási Hivatal által támogatott korosztályos verseny zalai helyszínei:
Zalaszentbalázs, Lendva, Keszthely és Zalaegerszeg (Eötvös-iskola) voltak. Ez utóbbi helyszínen 435 általános és középiskolás diák állt a zsûri elé, 14 település és 23 oktatási intézmény képviseletében, 176 produkcióval.

számos népzenei kiadvány segíti,
így többek között Vajda József és
id. Horváth Károly népzenegyûjtõk
munkái. A versenyen kiemelt
arany-, arany-, ezüst- és bronzminõsítést lehetett kiérdemelni. Az
aranyminõsítést szerzett diákok
tavasszal a keszthelyi, megyei for-

– b. k. –
A verseny célja a tehetséggondozás mellett a népi kultúra és hagyományok megismertetése, megõrzése, továbbadása, az önálló
elõadásmód fejlesztése, a stílusnak megfelelõ színpadi megjelenés. Mindennek koordinálását és
elbírálását vállalta magára ifj. Horváth Károly népzenész, a népmûvészet ifjú mestere és Csordásné
Fülöp Edit szaktanácsadó. Az öt
korcsoportban zajló megmérettetésre szóló és csoportos produkciókkal lehetett készülni. A felsorolt négy településen azonos mérce szerint zajlott az elbírálás, és
az idén a zalaszentbalázsi és
keszthelyi fordulón magasra tették
a lécet a diákok, jegyezte meg ifj.
Horváth Károly. Hozzátette még:
kérésük, hogy lehetõség szerint

zalai népdallal álljanak ki a
gyerekek, mivel mindenki a
tájegységének a dalanyagát
legjobban elõadni.
A felkészülésben a fenti

zalai dulón mérik majd össze tudásukat,
saját míg az országos fordulóra szintén
tudja tavasszal Érden kerül sor, de ide
csak az idõsebb korcsoportból jutelvet nak tovább a tanulók.

– A KISOSZ egy nagy múltú
szervezet, hiszen a szövetség
jogelõdje 1904-ben jött létre, majd
1947-ben újjáalakult. Jómagam is
már több mint húsz évet töltöttem
el a szövetség megyei szervezeténél, ahol 1997. április elsejétõl
dolgozom, a titkári, ügyvezetõi
feladatokat pedig 2000. január 1tõl látom el – mondta Nagy
Zsuzsanna. – Mint szakmai munkaadói és vállalkozói érdekképviselet a tagság gondjainak megoldására törekszünk, amelyeket az
adminisztrációs terhek, a jogszabályokban való eligazodás és a
mûködés finanszírozása jelentenek. Ehhez igyekeztük megkeresni és fenntartani a kapcsolatot a
döntéshozókkal országos és helyi
szinten is. Ennek új fóruma a Vállalkozói Tanács, amely azért jött
létre, hogy a kormány, illetve az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) magyar mikro-,
kis- és közepes vállalkozások
megerõsítését szolgáló új kkvstratégiáját véleményezzük.
– Milyen feladatot végeztek
el?
– A tanácsban részt vevõ munkaadói képviseletek feladata,
hogy közremûködjenek a vállalkozások adminisztrációs terheinek
mérséklését szolgáló javaslatok
kidolgozásában. Ennek érdekében mi is arra kértük tagságunkat,
hogy tegyék meg észrevételeiket
ez ügyben, amit már továbbítot-

tunk a Vállalkozói Tanácsnak.
Cseresnyés Péter, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelõs államtitkára létrehozott egy 7-fõs munkacsoportot, amelyben a KISOSZ is részt
vesz. December 4-én tartottuk
meg az alakuló ülést. Célunk az,
hogy a tagságot érintõ problémákat feltárjuk, és javaslatot tegyünk
azok megoldására. A kisvállalkozások számára a pénztárgépek
listázása jelent többek között adminisztrációs terhet. Ide tartozik
az áfa-adatszolgáltatás is. Várhatóan jövõ júliustól úgy változik,
hogy már valamennyi számla áfatartalmát be kell jelenteni a kiállítástól számított öt napon belül az
online rendszeren, és nemcsak a
100 ezer forint fölöttit.

– Mi okoz még problémát a
kisvállalkozásoknak?
– A minimálbér emelése ismét
kardinális kérdés. Most is az a
probléma, hogy a kisvállalkozások bevétele nem fog olyan százalékban növekedni, mint amennyivel ezeket a terheket megemelik.
Tagságunk többsége a kiskereskedelemben és vendéglátásban
érdekelt, így a garantált bérminimum emelése érinti leginkább
õket, miután a dolgozók szakképzettek. A kkv-stra-tégiában megjelenõ pályázatokban ideális lenne a mûködést, a munkahelymegtartást segítõ támogatások
megjelenése. A pályázati lehetõségek szûkösek az eszközfejlesztés terén is, mert nem a legkisebb vállalkozások méreteihez
igazodnak.
Ezeket a problémákat nemcsak érdekképviselõként, de családi vállalkozásunk ügyvezetõjeként is tapasztalom. A gyógyászati segédeszközök alkatrészeit
gyártó céget, (ORTOMÜ BT.) szüleim alapították. Korábban csak a
gazdasági és pénzügyi feladatokat láttam el, idén áprilistól már a
teljes szakmai munkát is irányítom, és vezetem a céget. Három
alkalmazottal dolgozom. Tevékenységünk az esztergályos, gépi
forgácsoló szakmákra épül. Hiányszakmák, melynek problémakörével most már a gépiparban is
szembesülök.
A 2030-ig szóló új kkv-stratégia
– mikrovállalkozásokra vonatkozó
– kedvezõ hatásait, és az érdekérvényesítés célbaérését ezért is
várom.
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FESTETICS-EMLÉKVERSENY
A KÖLCSEYBEN
 Gróf Festetics Imre, vagyis a „genetikus gróf” tiszteletére rendeztek emlékkonferenciát és -versenyt a megye 11–12. osztályos
diákjai számára a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Mint arról már
korábban beszámoltunk, az iskolában tavaly õsztõl zajlott a Festetics 200 projekt, melynek célja a gróf munkásságának szélesebb körû megismertetése volt.

SZERETET A FAGYOS HANGULAT ELLEN
A HÓKIRÁLYNÕ A BÁBSZÍNHÁZBAN

 Nincs is annál autentikusabb dolog, mint amikor az elsõ igazi
hideg, decemberi napon belecsöppenünk egy jeges, skandináv
történetbe. A Griff Bábszínház mintha csak megrendelte volna a
– pet –
megmérettetés után végül négy téli idõjárást a Hókirálynõ címû Andersen-mese zalaegerszegi
pár vett részt a Kölcseyben rende- premierjére.
A Festetics-család – fõleg juh- zett döntõn, ahol a diákoknak elõtenyésztéssel és ehhez kapcsoló- ször elõadásokat kellett tartaniuk – pánczélPetra –
eltalálja Kay-t; szemébe és szívédóan genetikával foglalkozó – je- Festetics Imre életéhez és munbe szúródnak a darabkák. Mivel a
A híres dán meseíró egyik leg- tükör eredetileg mindent rossznak
les tagja 1819-ben tette közzé té- kásságához kapcsolódó témákból,
népszerûbb mûvét Szálinger Ba- mutatott, ami szép és jó volt, ezenziseit egy brünni szaklapban a „A majd egy kvíz következett.
beltenyésztésrõl” címmel, jóval
A versenyt a zsûri, vagyis dr. lázs író-költõ színpadi átiratában, túl Kay is csak a rosszat látja minés Mihály Péter rendezésében lát- denben. Elhidegül Gerdától, majd
hatta a közönség az Art moziban. hirtelen feltûnik a színen a negé(A bábszínház már évek óta ezen des Hókirálynõ is, aki elviszi maa helyszínen játssza adventi elõ- gával Kay-t a jeges palotájába.
adásait.) Egy karácsonyra hango- Ezen a ponton kissé beavatási ríló bábelõadásnak mi más is lehet- tus jellege is lesz a mesének, hine a lényegi eleme, mint a szere- szen a nagyfiúvá serdülõ srác nem
tet; de ennél azért kicsit többrõl a kislány Gerdát, hanem a csábító
van szó.
királynõt választja. A Hókirálynõt,
Andersen meséiben alapból akit mi nézõk nem látunk, csak a
mindig van valami „para”, ugyan- hangját halljuk, na és érezzük
akkor egy jó adag romantika és af- mindvégig a jelenlététét, mintha
féle idilli állapot is. Ez a kettõsség egy fagyos éjszakán valaki nyitva
a mostani elõadásból is kitûnt. hagyta volna az ablakot. Gerda
Jég, gonosz manó, szilánk, szú- aztán elindul a hosszú, több évig
rás, északi szél, elhidegülés, tartó és ezer akadálytól hemzsegõ
Hókirálynõ az egyik oldalon, úton, hogy megmentse és visszaugyanakkor mindig nyíló rózsák, hozza barátját. Mert õ végig hiszi,
megelõzve ezzel Mendel elhíresült Szabó T. Attila és dr. Szabó István barátság, szeretet, bátorság, kitar- hogy Kay jó, és a helyzet visszagenetikai téziseit.
egyetemi tanárok döntése követ- tás és az a bizonyos idealizált fordítható. A szeretet ereje pedig
Az iskolában zajló programso- keztében a Zrínyi Miklós Gimná- gyermeki ártatlanság a másik ol- tényleg csodákra képes.
rozat folytatásaként hirdettek me- zium párosa, Bárczai Krisztofer és dalon. Vagyis hidegség és melegA Griff Bábszínház elõadásán a
gyei versenyt a középiskolások Faragó Ábel nyerte.
ség, gonoszság és jóság viadala fenti skandináv hangulatot erõsítik
körében, melynek döntõjére a naPozsik Lajos azt is elmondta, zajlott le a szemünk elõtt. Átitatva a bábok és az élõ szereplõk
pokban került sor a zalaegerszegi hogy a programsorozat jövõre is a várakozásban rejlõ magasztos- (Csepregi Kovács Napsugár, Dugimnáziumban. Pozsik Lajos, a folytatódik: Genetika 200 címmel sággal. Hiszen hosszú volt az út na Orsolya, Lajhó Máté, Matola
Kölcsey-gimnázium tanára, a ugyanis nemzetközi versenyt is odáig, míg Gerda, a kislány, kisza- Norbert, Ricz Ármin, Szolnok Ágprogram egyik szervezõje elmond- hirdettek, melynek elsõ, internetes badította (a kisfiúság/nagyfiúság nes), de a díszlet, a megmozduló
ta: hat iskolából 15 pár jelentkezett fordulója már lezajlott. A döntõre határán billegõ) barátját Kay-t, a tárgyak, a fények és a zene is.
a versenyre, melynek elsõ forduló- majd 2020 tavaszán kerül sor Bu- Hókirálynõ (vagy talán inkább ön- (Utóbbi Szemenyei János jóvoltája az interneten keresztül zajlott. A dapesten.
maga) jeges fogságából.
ból.) Hidegséget áraszt a figurák
A történet annyira nem bonyo- többsége, mint ahogy a mozgó hóFORD ECOSPORT 1.5 Sigma Titanium Powershift (2016.12.)
lult: Gerda és Kay ezer éve jó ba- fehér szekrény is, ami Kayt elnyeELADÓ újszerû állapotban, garázsban tartott, automata rátok (vagy annál is több), teljes li. (Tiszta Narnia! – kiált fel valaki a
váltós (6 fokozat), 47.500 kilométerrel, 2021-ig érvényes mûsza- köztük az idill és a harmónia. Ám nézõk közül.) De ott a mindig felkival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance.
egyszer egy gonosz manó, szét- felcsendülõ dal, Gerda és Kay köÁr: 4,09 M Ft. Érd.: 20/549-5188.
tört varázstükrének két szilánkja zös dala, ami reményt ad és fel-

melegíti a szíveket. (Rózsa nyílik,
szirma hull az ágra. Kicsi Jézus,
látunk nemsokára!)
Tulajdonképpen minden adva

magától kell megmenteni. (Vagy a
megpróbáltatások közben Gerda
is felnõtt/nõ lett, így köztük is megtörik a jég, helyreállhat a harmó-

van ahhoz, hogy egy kiváló elõadást lássunk, talán csak annyi lehet a kifogás, hogy néhány jelenet
kicsit hosszú, statikus és sok benne a szöveg. Legalábbis ami a
gyerekek befogadóképességét illeti (ilyenkor nagyon viccesen felpezsdül, nyüzsögni kezd a mozi
nagytermének nézõtere). Ezek
szerencsére csak átmeneti zavarok, mert aztán rendre történik valami meglepetés, valami újabb
akadály, izgalom.
Mondjuk az akciófilmekhez,
fantasykhoz szokott felnõttek várnának valami végsõ nagy
„fighting-ot” Gerda és a Hókirálynõ
között (mint ahogy Potter is nagy
csatában, ám a szeretet erejével
gyõzi le Voldemortot), de itt csak a
dal töri meg az átkot, nincs varázspálca, se más eszköz. Hiszen a
Hókirálynõ talán tényleg csak egy
„áttétel”, egy szimbólum: Kay-t ön-

nia. De ez maradjon a felnõtteknek
szóló értelmezés.)
A kérdés viszont ott van, hogy
vajon hányan hordozunk magunkban kis tüskéket, szilánkokat, ami
miatt mindent rossznak látunk, és
nem tudunk örülni semminek. Így
advent idején érdemes magunkban is „körülnézni”. Hátha valahogy ki tudjuk piszkálni az undok,
jeges szilánkokat.

KIRÁLYI LEVELEK A SZEKRÉNY MÉLYÉRÕL

– Mindig felmerül a kérdés,
hogy az elõbb említett „elõélettel” és társadalmi kapcsolatokkal
hogyan lehetett Kisfaludi sikeres
a kommunizmus idején is? E téren bõvíthetõ még a tudásunk?
– Elképzelhetõ, bár a lényeges
dolgokat már tudjuk. Kisfaludi
mind a Horthy-, mind pedig a
kommunista rendszert kiszolgálta
a mûveivel, ám sosem politizált
igazán. Úgy tekintette, hogy a hazájától kapta a megbízásokat.
Ugyanakkor nemzetközi hírû, elismert és keresett szobrászmûvész
volt. A kiépülõ kommunista rezsim
joggal gondolhatta azt, ha õt meg
lehet nyerni az új rendszer propagálására, akkor az magának a

rendszernek ad legitimációt. Õ pedig mûvészként nyilván nem akart
nemet mondani a megrendelésekre, hiszen akkor elvágta volna pályáját. Támadták is persze, hogy
mindkét hatalomhoz lojális volt. A
mûvészkörökben pedig sokan
azért nem szerették, mert azt gondolták, hogy túl „elavult” szobrokat
csinál. De véleményem szerint
nagy mûvész volt, és a 20. századra jellemzõ stílusbéli sokszínûségben van helye az általa mûvelt
klasszikus formanyelvnek is. Bizonyítja ezt az is, hogy a mûkedvelõk körében máig nagy népszerûségnek örvend, kisplasztikái magas áron és jól forognak a mûtárgypiacon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Közben a leszármazottak is
jelezték, hogy találtak még újdonságokat a szobrászról, szintén egy felújítás során…
– Igen, a mûvész dédunokája
hívott fel – akivel már régóta
kapcsolatban vagyok –, hogy a
család balatonakarattyai nyaralójában találtak még személyes
anyagokat. Fényképek, dokumentumok, noteszek és rengeteg levél került elõ, fõleg az
1930-as évekbõl. Utóbbiak azért
is fontosak, mert betekintést

BÕVÜLÕ KISFALUDI-HAGYATÉK

A harmincas években kétlaki életet
élt. Ha úgy tetszik, szorgalmi idõszakban Magyarországon volt, hiszen a Képzõmûvészeti Fõiskolán
tanított, ám nyár elejétõl szeptem-

ismerhetjük meg jobban az új
információk segítségével?
– Mindkettõt. Egyrészt részletesebben kirajzolódik az életútja, illetve annak egyes állomásai. A levelekbõl pedig egy komplett kapcsolatrendszert lehet megismerni.
Már csak a levelezése megérne
egy különálló tanulmányt! Ezenkí-

vül olyan mûvei is láthatók a fotókon, amikrõl eddig nem tudtunk,
vagy csak a címét ismertük. Ez
idáig 868 mû volt Kisfaludi nevéhez köthetõ, ez a szám néhány tucattal bõvülni fog. Számomra óriási öröm felfedezni ezeket az újdonságokat, vagy éppen beazonosítani egy-egy szobrot!

egyéni vállalkozó

IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG ALAKULT
SZEMES BÉLA LETT A HELYI SZERVEZET ELNÖKE

nyújtanak az angliai éveibe,
hogy kikkel állt akkoriban személyes kapcsolatban. Ez jórészt eddig sem volt titok, ám így egy
sokkal színesebb kép bontakozik
ki errõl az idõszakról; a társadalmi kapcsolatairól, közéleti szerepvállalásairól.
– Az köztudomású, hogy a
két világháború közötti idõszakban az angliai „legfelsõbb körök” portrészobrásza volt. Ez kiolvasható a levelekbõl is?
– A levelezések természetesen
kapcsolódnak a munkásságához.

berig mindig Angliában lakott és
dolgozott, sõt néha év közben is
kiutazott. Ennek folyományaként
különféle eseményekre, partikra,
ceremóniákra is rendszeresen
meghívást kapott. Ezek is megtalálhatók az anyagban. Kapcsolatban állt például György herceggel,
a brit kormány tagjaival, de egy
korábbi idõszakból kézbe vehetjük
a IV. Károly budavári koronázási
ünnepségére invitáló meghívólevelet is.
– Kisfaludit, mint embert,
vagy Kisfaludit, mint mûvészt

 Megalakult a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozata. Az országos
szervezetnek korábban már mûködött itt csoportja, Németh József irodalomtörténész, egykori
múzeumigazgató vezetésével,
ám nyugdíjba vonulása után
nem szervezõdött újjá a tagozat.
– pet –
Iványi Ildikó, a most létrejött zalai csoport titkára érdeklõdésünkre
elmondta: õ már korábban is a társaság tagja volt, sõt a helyi tagozat megszûnése után õ maradt az
egyedüli, aki az országos szervezetnek továbbra is fizette a tagdí-

tésére idén nyáron megkereste a
vezetõség, hogy segítsen újjászervezni a zalai tagozatot.
Mint mesélte, felvette a kapcsolatot a könyvtárral, a magyartanárokkal – például Gerencsér Katalinnal a Kölcsey-gimnáziumból és
Bubits Tündével a Deák-szakközépiskolából –, ezenkívül nagykanizsai és keszthelyi könyvtárosokkal, irodalmárokkal is. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban szervezett alakulóülésen végül tizenketten vettek részt a megyébõl. A zalai tagozat elnökének
Szemes Béla irodalomtanár-kritijat. Így mindig értesült a program- kust, alelnököknek pedig Kiss Gájaikról, és néha eljárt a rendezvé- bor könyvtárigazgatót és Cséby
nyeikre is. A legnagyobb meglepe- Géza írót választották meg. A zalai

tagozat titkára Iványi Ildikó lett. Az
eseményen részt vett az országos
szervezet alelnöke, Fábiánné dr.
Szenczi Ibolya is.
A szervezet célja az irodalmi
hagyományok ápolása, hogy a
magyar irodalmi élet nagyjai ne
merüljenek feledésbe. Illetve,
hogy jeles íróink, költõink nagyobb
évfordulóiról rendszeresen megemlékezzenek. A titkár hozzátette:
minden évben készülnek is majd
különféle rendezvényekkel. 2020ban például Zrínyi Miklós költõ,
hadvezér születésének 400. évfordulóját ünneplik meg.
A szervezethez bárki csatlakozhat, aki érdeklõdik az irodalom
iránt.
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HARMINC ÉVE A CSALÁDOKÉRT
ÜNNEPELT A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 A Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ ünnepségre invitálta munkatársait annak okán, hogy a családsegítõ szolgálat 1989. november elsején kezdte meg mûködését a megyeszékhelyen. A tevékenység 1997-ben egészült ki
gyermekjóléti feladatokkal, mely évben hatályba lépett a gyermekvédelmet új alapokra helyezõ törvény.
– AL –
A családsegítés egyaránt kiterjed a súlyos, krízishelyzetben lévõ,
illetve a valamilyen tekintetben rászoruló családokra. Önmagában

séggel segíti a családokat és a rászoruló személyeket, többek között
anyagi, életviteli, családi, kapcsolati, gyermeknevelési és egészségi
problémák megoldásában. Értékvilágukat meghatározza, hogy min-

tek meg. A tevékenység 1997-ben
egészült ki gyermekjóléti feladatokkal. 2014-ben lelt új otthonra az
Apáczai VMK-ban az akkor még
két különálló szervezeti egység.
Ekkor kezdõdött meg az a közös
munka, ami egy sikeres együttmûködést eredményezett. 2016-ban
ez jogilag is eggyé vált, hiszen innentõl kezdve a két szervezet Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ néven mûködött tovább. Változott a
név, a székhely, de az alapvetõ célok és feladatok nem, ahogy az itt
dolgozó kitûnõ szakemberek hoz-

záállása és elhivatottsága sem.
Közösség teremtõdött a közösség
érdekében, fogalmazott az alpolgármester. Kitért arra, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban felújították az egészségügyi és szociális intézményrendszer épületeit
a városban. Ez érintette a családsegítõ és gyermekjóléti központot
is, ami komoly infrastrukturális fejlesztésen esett át. A jobb feltételek
azonban semmit sem érnének, ha
nem lenne közöttük tartalom, jó
lelkület és hozzáállás a rászorulók
érdekében. Az elmúlt három évtized erre adott méltó választ.
A családsegítõ központban
mintegy 900 család és 400 gyermek útját igyekeztek egyengetni
az elmúlt években. Ma már 62
szakember dolgozik a szolgálatnál. Az ünnepség végén Zsolnai
Judit és helyettese, Tóth Zsuzsanna tekintett vissza az elmúlt 30 év
fõbb történéseire.

ADVENTI HANGVERSENY

Hagyományos adventi hangversenyt tartottak a Liszt Ferenc Általános Iskolában, a nagy érdeklõdés miatt két estén
át. A szülõket Winkler Klára igazgató köszöntötte. Majd az idei
karácsony elsõ ajándékaként ajánlotta a mûsort az ének-zenetánc tagozatos tanítványoktól és az õket felkészítõ pedagógusoktól az ünnepi készülõdés jegyében.

A VÁLLALKOZÓK NAPJÁN
ZALAIAK A KITÜNTETETTEK KÖZÖTT

Zsolnai Judit és Gecse Péter

nem képzelhetõ el, egyéb humánszolgáltatásokra is szükség van ahhoz, hogy igazán hatékony legyen,
mondta köszöntõjében Zsolnai Judit intézményvezetõ. Hangsúlyozta, munkatársaik tevékenysége fókuszában a család, a gyermek áll.
Terepmunka, teammunka, egyúttal
szép feladat. Szépsége abban is
rejlik, hogyan lehet elnyerni azon
családok bizalmát, akik nem hajlandóak az együttmûködésre. A családsegítésre jelentõs a lakossági
igény, a szolgáltatás elfogadottsága évrõl évre növekszik. Az intézmény szerteágazó tevékeny-

den ember méltóságát és jogait
tiszteletben tartják, és igyekeznek
mindenkinek segíteni szükségleteik
szerint. Intézményük nem csupán
egy szolgáltató központ, hanem a
lakosság, a közösség érdekeit
szem elõtt tartó elkötelezett szakemberek hálózata.
Gecse Péter alpolgármester
felidézte, hogy 1989-ben a város
akkori vezetése öt fõ munkatárssal
alapította meg a családsegítõ központot. Mûködését egy olyan világban kezdte meg, amelyben a
társadalmi változások és elvárások gyors alkalmazkodást követel-

 Budapesten, a Vállalkozók napja rendezvényén Varga Mihály
pénzügyminiszter a magyar gazdaság eredményeirõl beszélt és a
várható feladatokról. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelõen kitüntetések, elismerések átadására is sor került. A VOSZ
kitüntetettjei között van három zalai cég, illetve alapítvány.
A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a gazdaság növekedése kedvezõ, de a hatékonyság növelése érdekében további párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére
van szükség. Varga Mihály kitért
arra is, hogy a magyar gazdaság
évek óta kiegyensúlyozottan teljesít, a magyar növekedés az Európai Unió élvonalába tartozik, hiszen az idei évben eddig öt százalékot bõvült a magyar GDP. Ehhez
ráadásul élénkülõ beruházások is
tartoznak. Ezt a teljesítményt, ha

némileg késve is, de a nemzetközi
minõsítõ szervezetek is elismerik,
a napokban az IMF nyilatkozott elismerõen a magyar kormány növekedésbarát lépéseirõl és a gazdaság teljesítményérõl.

Pácsonyi Imre átveszi az elismerést.

A világgazdaság teljesítménye
ugyanakkor azt jelzi, hogy ha recesszióra nem is, de lassulásra
számítani kell, mondta a pénzügyminiszter.
Hozzátette: ha hosszabb távon fenn akarjuk tartani a mostani fejlõdés ütemét, akkor most
kell döntéseket hozni. További
adócsökkentést és kevesebb adminisztrációt helyezett kilátásba.
A VOSZ elnöke, Tolnay Tibor arról beszélt, hogy az idei esztendõ sikeres, a fogyasztás és a
megtakarítások is bõvültek. Kiemelte az állami garanciaprogramok fontosságát és megjegyezte: a Széchenyi Kártya Programra továbbra is számítanak a vállalkozók.
A rendezvényen számos elismerést nyújtottak át. A kitüntetettek között van a zalai AVIUS Kft.,
a Tornyos és Társa Kft., valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke.

KÖNYVTÁROSOK TRIANON 100
RECEPTJEI
 Karácsonyi receptsorozatot
indítottak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai az intézmény Facebook-oldalán.
A könyvtárosok saját receptgyûjteményük legbecsesebb darabjait (vagy inkább falatjait) teszik
közzé nap mint nap a közösségi
oldalon, egészen december 24-ig.
Az ünnepre hangolódás jegyében
levesek, fõételek és természetesen desszertek is terítékre kerülnek. A cél, hogy az olvasók ötleteket gyûjthessenek saját ünnepi
menüsoruk összeállításához. A
sorozat „Szilvi mennyei linzertortájával” indult.
Eközben elkezdõdött a „Könyvtárat a fa alá” vásár is. Vagyis
ajándék olvasójegyeket lehet vásárolni, így bárki megajándékozhatja szeretteit az olvasás, zenehallgatás, vagy filmnézés élményével.

KIÁLLÍTÁS A MAGYAR OLAJ-

ÉS GÁZIPARI MÚZEUMBAN

 Az 1920-ban aláírt trianoni békediktátum és annak tragikus következményei közelgõ évfordulójára kiállítást rendeztek a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeumban. Részben az intézmény saját, trianoni, és ez idõszak kõolajipari vonatkozású anyagait, részben ismerõsök, támogatók által felajánlott tárgyi és egyéb emlékeket
mutatnak be a nyilvánosságnak.
– b. k. –
Tóth János, a múzeum igazgatója a megnyitón elmondta, akiknek a családját személyesen is
érintette a tragikus esemény, azok
könnyebben megérzik mindennek
a súlyát. Majd köszönetét fejezte
ki a kiállítás támogatóinak. Általánosságban a történésekrõl és fõleg a diktátum aláírásának körülményeirõl pedig prof. dr. Sallai János rendõr ezredes, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem tanszékve-

zetõje beszélt. A békediktátum
elõzményeitõl indulva idézte fel az
eseményeket, a magyar részrõl
aláíró személyek kilétérõl szóló vitákról részletesen is szólt. 1920.
június 4-én Benárd Ágoston miniszter és Drasche-Lázár Alfréd
követ vállalta el végül az ország
sorsát megpecsételõ szignót. Az
aláírás után róluk készült fotó is a
kiállítás tárgyát képezi, ahogy
egyedi térképek és számos korabeli plakát, de archivált híradók is
láthatók a tárlaton.

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegrõl szóló
Lokálpatrióta Klub
20 éves.
Ünnepi visszaemlékezést tartanak
december 17-én
17 órakor
a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

FOGADÓÓRA
GÓRA BALÁZS önkormányzati képviselõ fogadóórája: minden
hónap elsõ péntek: 12.00–14.00
(Ady u. 29. MSZP-iroda).
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HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG,
BEVALLÁS ÉS FIZETÉS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetékességû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadóelõleg-kiegészítés összegérõl a tárgyév
utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást és befizetést kell tenni.
A bevallási nyomtatványt elektronikus úton kell benyújtani, a feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON (Helyi iparûzésiadóelõlegkiegészítés ASP-ADO-037). A feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz.
helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C.)
ZALAVÍZ ZRT. – víziközmû közszolgáltatás
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. – parkolással kapcsolatos ügyintézés
LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés
2019. DECEMBER 14-ÉN, SZOMBATON 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!
DECEMBER 14-ÉN A PARKOLÓÁGAZATNÁL AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZÜNETEL!

DECEMBERI ÜGYFÉLFOGADÁS
 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala december havi munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
DECEMBER
DECEMBER
DECEMBER
DECEMBER
DECEMBER
DECEMBER

13.
14.
24.
27.
30.
31.

(PÉNTEK): ügyfélfogadás 8.00–12.00 óráig.
(SZOMBAT): munkarend 8.00–14.00 óráig, az ügyfélfogadás szünetel.
(KEDD): pihenõnap
(PÉNTEK): pihenõnap
(HÉTFÕ): munkarend 8.00–16.30 óráig, ügyfélfogadás 8.00–12.00 óráig.
(KEDD): az ügyfélfogadás szünetel.

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 06-30/9647540 telefonszámon vagy ladanyi.ibolya@zegali.hu e-mail-címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.
• Elektronikus úton Ladányi Ibolya Otília részére az ladanyi.ibolya@zegali.hu e-mail-címen keresztül.
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

ELMARAD

A FOGADÓÓRA

ELMARAD

A FOGADÓÓRA

Tájékoztatjuk önöket, hogy DR. KOVÁCS

Tájékoztatjuk önöket, hogy GECSE PÉTER,

GÁBOR, Zalaegerszeg címzetes fõjegyzõjének

Zalaegerszeg

2019. decemberi 16-ai fogadóórája elmarad.

decemberi fogadóórája elmarad.

Szíves megértésüket kérjük!

alpolgármestere

2019.

Szíves megértésüket kérjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS
A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATOT HIRDET a helyi építészeti értékek valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket
képviselõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a
helyi védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb
mûvészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatásra és kamatmentes kölcsönre.
A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel
(továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.
2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ, védetté
nyilvánított építészeti érték, és egyéb mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak.
A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját költségén biztosítja.
A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes felújítás költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból.
2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes
kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes összege egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.
II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes kölcsön formában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése alapján
adható.
A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.
Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a településképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ, védetté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg
jelentõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.
A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.
Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt
érdemlõen igazolható.
A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben
elõírt követelményekkel.
Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a
közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.
A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátását követõen.
A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját
erõbõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírása határidõkkel,
– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja
fel az építtetõ.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2020. JANUÁR 6.
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).
A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2020. február 7-ig elbírálásra kerülnek.
Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2020. évben el nem fogadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
támogatás aránya és módja.
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.)
önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazgatás / rendeletek honlapról.
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LABDARÚGÓ CSARNOK KUPA
BRAVÚRRA KÉSZÜLNEK A BL-BEN ÉS A SZUPER LIGÁBAN IS

 Idén második alkalommal kerül megrendezésre a népszerû lab-  Véget ért az õszi szezon a ZTK FMVas férfi szuperligás tekedarúgótorna. A csapatok december 27–29. között veszik birtokba csapata számára. Az egerszegiek zárásként biztosan jutottak toa csarnokot – hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján. A ren- vább a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé.
dezvényt a város mellett az MLSZ megyei igazgatósága, valamint
– A Szuper Ligában egyszer jesítményünkkel elégedett vagyok,
az Intersport támogatja.
kaptunk ki, mégpedig hazai pályán mivel reális esélyünk van a bajnoBalaicz Zoltán polgármester el- A rendezõk mindhárom kategóriá- legnagyobb riválisunktól – kezdte ki cím megszerzésére. Az õszi
mondta, hogy 1981-ben rendezték ban 16 csapat nevezését fogadják értékelését Takács László, a ZTK második helyünk azért is értékes,
meg elõször a Csarnok Kupát. A el. A kategóriák gyõztesei hazavi- FMVas elnöke. – A Szeged ellen mivel két játékosunk – Kozma Kátömegsportrendezvény szervesen hetik a vándorserleget, mellette a több játékos gyengén dobott, így a roly betegség, Fehér Zoltán geillett bele a hajdanán átadott új lé- dobogón végzett csapatok pénz- Tisza-partiak nyerték a rangadót. rincsérülés – miatt nem állt a csatesítmény profiljába. A hosszú so- díjban is részesülnek. Felnõtt ka– Szerencsére volt alkalmuk pat rendelkezésére.
rozatot, pár éves szünet után újra- tegória, elsõ: 200.000 Ft, második: javítani…
– Több éves hagyománynak
szervezték. Reményét fejezte ki, 100.000, harmadik: 50.000. Öreg– Répcelakon és a fõvárosban megfelelõen idén is ott voltak a
hogy pár év múlva új helyszínen fiúk 1. elsõ: 100.000, második: a Ferencváros ellen sikerült nyer- nemzetközi porondon. Mennyire
folytatódhat a sorozat, mivel a vá- 50.000 harmadik: 30.000. Öreg- nünk, ami mindenképpen a bravúr elégedett az ottani szereplésros új sportcsarnok megépítését fiúk 2. elsõ: 50.000, második kategóriájába tartozik. A vasiak ki- sel?
tervezi. Köszönetet mondott a tá- 30.000, harmadik 20.000 Ft.
csit besegítettek abba, hogy ismét
– Az NBC Kupát a papírforma
mogatóknak. Hangsúlyozta, hogy
A Csarnok Kupa weboldalán nyílt legyen a bajnokság, Szege- és a csapat tudása alapján meg
az Intersporttal évek óta jó a kap- minden szükséges információt den nyertek. Három csapat azo- kellett volna nyerni. Sajnos, szecsolata a városnak.
megtalálnak a nevezni kívánó csa- nos pontszámmal áll az élen. A replésünkbe belejátszott a már
Csilléry Péter, az egerszegi patok.
meccspontok tekintetében a Rép- említett betegség és sérülés. RáIntersport ügyvezetõje elmondta,
A rendezvény ingyen lesz láto- celak áll a legjobban, õk az elsõk, adásul a döntõben újabb játékoörömmel vették, hogy támogathat- gatható a nézõk számára, mondta mi a másodikak, harmadik a Sze- sunk megsérült, így nem volt eséják a rendezvényt.
Bánhegyi Péter, a sportcsarnok ged. A Szuper Ligában nyújtott tel- lyünk a kupa megszerzésére.
A Csarnok Kupán december 27- vezetõje. A torna alatt e-sport-beén az öregfiúk 2 (45 év+), másnap mutató is lesz a csarnokban. A
az öregfiúk 1 (34 év +) korosztály konzolokat ingyen használhatják a  Ilyen is ritkán fordul elõ:
lép pályára. A felnõtt kategória küz- nézõk, de az éppen nem játszó gyõztek a labdarúgók az NB Idelmeit a zárónapon rendezik meg. csapatok játékosai is. A FIFA ben, a férfi és nõi kosárcsapat
Nevezni a Csarnok Kupa e-sport-bajnokságának egyik hely- a legmagasabb osztályban, a
férfitekések a Bajnokok Ligájáweboldalán lehet december 19-ig. színe Zalaegerszeg lesz.
ban. Sõt, a nõi kézilabda NB IIben hosszabb idõ után gyõzött
az Egerszegi KK.

Igaz, néhány játékosunk gyengébb teljesítményt is nyújtott.
Tisztában voltunk vele, hogy a
harmadik számú kupából indulva
a BL-be nem kaphatunk jó sorsolást. A román bajnokot jó teljesítménnyel búcsúztattuk. A következõ körben viszont a tavalyi gyõz-

tes horvát Zapresic vár ránk. Óriási bravúr lenne õket legyõzni, és a
BL négyes döntõjébe bejutni. Ehhez az elsõ mérkõzésen Horvátországban kellene jó eredményt elérni, ami nem lesz egyszerû feladat. A Zapresic hazai pályán
ugyanis „életveszélyes”. Elõfordult már, hogy csapatszinten 4000
fa felett dobtak. A fociban mondják: a labda gömbölyû, a tekegolyó is. Nem mi vagyunk a párharc
esélyesei, de megpróbálunk továbbjutni.
– Visszatérve a Szuper Ligába, mit vár a tavaszi idénytõ?
– Remélem, ha nagy bakit nem
követünk el, akkor már a második
helynél hátrább nem végezhetünk.
Az ezüstéremhez hazai pályán
nyernünk kell a Répcelak és a Ferencváros ellen. Egy szegedi siker
esetén biztos aranyérmesek vagyunk, más esetben vasi segítséggel lehetünk bajnokok.

HIBÁTLAN HÉTVÉGE
MINDEGYIK ÉLCSAPATUNK GYÕZÖTT

KÖNYV A TÖBB MINT SZÁZÉVES

FONTOS HÁROM PONT

EGERSZEGI SAKKÉLETRÕL
 A megyei könyvtárban gyûltek össze könyvbemutatóra a sakk
sportág kedvelõi. A kiadványban Sergyán Ödön, a ZTE egykori
játékosa, mesterjelöltje, javarészt játszmákon keresztül foglalta
össze Zalaegerszeg több mint 100 éves sakktörténetét.
Horváth Tamás, a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK szakmai igazgatója, játékosa méltatta
a szerzõ munkásságát. Sergyán
Ödön tehetséges sakkozó volt,
amikor válaszút elé került, a civil
életet választotta. Nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha a sakk
felé fordul. A sportághoz való kötõdését bizonyítja a kötet megjelenése.
Horváth Tamás mellett a bemutatón ott voltak az egykori játszó-

társak, többek között Porubszky
Mária és Plecskó Zoltán.
A könyv szponzorok támogatásával 100 példányban jelent meg,
a könyvbemutatón jelenlévõ sakkozók kaptak belõlük. A tájékoztatón elhangzott, amennyiben igény
lesz rá, újabb partikkal kibõvítve
jöhet a másik kötetet.
A kiadvány 1901-tõl 456 – zömmel egerszegi sakkozók – játszmáin keresztül mutatja be a megyeszékhely sakkéletét.

BIRKÓZÓÉRMEK
A DIÁKOLIMPIÁRÓL
 Kiskunfélegyházán rendezték meg a diák II. (2008–2009) korcsoportban a diákolimpia országos döntõjét szabadfogásban.
A Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai ezúttal iskoláik színeiben versenyeztek. Ketten kvalifikálták magukat a döntõbe. Az 50 kilósok
mezõnyében Ruzsics Milán (Petõfi) a harmadik helyen zárt. Öt mérkõzésébõl kettõt tussal, kettõt
technikai tussal nyert, mindössze
egy egri sportolótól kapott ki, annak utolsó akciójával. A ZBSE fiatalja ebben az évben korosztályá-

ban nyolc versenyébõl hetet megnyert, és remek évet zárt.
Az 54 kilósoknál Németh Péter
(Ady) szintén jól teljesített, ezüstérmet szerzett. Három összecsapását tussal nyert meg, a fináléban egy fõvárosi versenyzõtõl kapott ki.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

ZTE FC–Kaposvári Rákóczi FC
2-0 (2-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 1222 nézõ. Jv.: Pintér (Tóth II. V., Szalai). Gólszerzõk:
Ikoba (1. p.), Lesjak (38. p.).
Közepes színvonalú és iramú
mérkõzésen szerzett értékes 3
pontot a ZTE. A hazaiak kevés lehetõségükbõl kettõt értékesítettek.
ÉRTÉKELÉS:
Dobos Barna, a ZTE vezetõedzõje: - Magabiztosan nyertünk
ma. Nagyon örülök, hogy megvalósítottuk elképzeléseinket. A támadások után a védekezést is
meg kell tanulnunk. Örülök a sikernek, s annak is, hogy nem kaptunk
gólt.
Disztl László, a Kaposvár vezetõedzõje: – Nehéz értékelni. A
szakmai stábbal együtt mi is felkészültünk az ellenfélbõl, kielemeztük a játékát, de már az elsõ percben gólt kaptunk. Innen már nehéz volt felállnunk és visszajönnünk a mérkõzésbe. A mi teljesítményünk elmaradt a várakozástól.

EGY EXTRANEGYED DÖNTÖTT
Zalakerámia ZTE KK–
Egis Körmend
82-76 (23-21, 17-20, 26-12, 17-23)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 2300 nézõ.
Jv.: Földházi, Tõzsér, Vida.
A szomszédvári rangadó a hagyományokhoz híven nagy csatát
hozott, a hazaiaknak volt egy ext-

Fotó: Bálizs Zsuzsa

ra negyede, ami döntõnek bizonyult.
ÉRTÉKELÉS:
Bencze Tamás, a ZTE vezetõedzõje: – A csapat úgy játszott,
ahogy egy ilyen meccsen kell. Két
rövid idõszakot leszámítva betartották a taktikát a fiúk. Agresszívek
voltunk, megérdemelten nyertünk.
Látható volt, hogy irányítóval más
ez a játék.
Matthias Zollner, a Körmend
vezetõedzõje: – Tudom, hogy az
ellenfél nehéz helyzetben volt. A
siker legjobbkor jött nekik. A hazaiak jól dobtak, rontotta morálunkat, hogy jól védekeztünk, de ÉRTÉKELÉS:
mindhiába. A 19 eladott labda sok,
Horváth Zsófia, a ZTE vezetõez is belejátszott a vereségünkbe. edzõje: – Jól kezdtük a mérkõzést, de a második negyedben kiESÉLYESEK VOLTAK,
engedtünk, amit a jövõben nem tehetünk meg. Összességében eléBIZTOSAN GYÕZTEK
gedett vagyok, de a védekezésünELTE BEAC Újbuda–ZTE NKK ket tovább szeretném javítani.
71-94 (14-30, 24-19, 20-25, 13-20)
KETTÕS GYÕZELEMMEL
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest, 150 nézõ. Jv.: PoLÉPTEK TOVÁBB
zsonyi, Lengyel, Sallai.
A zalaiak esélyeshez méltóan
ZTK FMVas–
játszva érvényesítették a papírforC.S. CFR Cluj (román)
mát.
7:1 (3672-3480)

A HAJRÁBAN HENGERELTEK
Egerszegi KK–
Vady Mosonszolnok
31-23 (13-14)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

 Nem volt kegyes az idõjárás a Nyugat-dunántúli régió mezei versenyéhez. Sajnos, a már halasztott idõpontban is használhatatlanná vált az
elõre kijelölt pálya.

 Új edzõtermet (Cross Gvm Factory) adott át az olai városrészben Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
Az üzemeltetõk klubrendszerben kívánják mûködtetni a létesítményt. Céljuk, hogy igazán kellemes környezetben mindenki jól
érezze magát, és felkészült szakemberek irányításával dolgozzanak a különbözõ eszközökön a
klubtagok.
Az ünnepélyes avatón megjelent Domján István, a városrész önkormányzati képviselõje
is.

másolta kolozsvári teljesítményét,
és ismét 7:1-re verte ellenfelét.
A ZTK FMVas kettõs gyõzelemmel jutott a BL legjobb nyolc csapata közé, ahol a tavalyi címvédõ
a horvát Zapresic vár az
egerszegiekre.

RÉGIÓS MEZEI VERSENY EGERSZEGEN

ÚJ EDZÕTERMET AVATTAK OLÁBAN
A város elsõ embere elmondta, hogy mindig örül egy sportlétesítmény átadásának, mivel a
sport jellemformáló és fontos az
egészség megõrzésében. Manapság sok más tényezõ, kábítószer, alkohol vonja el a fiatalokat
a sporttól. Fontos, hogy minél
több ilyen létesítmény épüljön,
ahol a fiatalok kellemes környezetben töltetik el szabadidejüket
és megõrizhetik egészségüket.

Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Az elsõ mérkõzést nagy különbséggel megnyerõ zalai csapat
gyorsan eldöntötte a továbbjutást.
Boanta Claudiu és Járfás Szilárd
révén már az elsõ körben megszerezte a továbbjutáshoz szükséges
két meccspontot,. A folytatásban
pályára lépõk már nyugodtan játszhattak. Nemes Attila remek teljesítményt nyújtva verte ellenfelét,
Rudolf Balázs nagy küzdelemben.
Farkas Ádám mélyrõl felkapaszkodva gyõzött. A ZTK FMVas le-

Fotó: Seres

ZALASZÁM-ZAC EREDMÉNYEK:
U–13: 3. Zalaszám-ZAC (Czigány
Mátyás, Kell Botond, Söjtör Milán,
Fábián Vince, Czigány Emma, Káldi
Panna, Németh Dorka, Gudics Regina).
U–11: 2. Zalaszám-ZAC (Nagy
Roland, Nyári Attila, Nagy Dávid, Faluközi Ádám, Schüller Nimród, Kóbor Sámuel, Horváth Lili Jázmin,
Bella Mátyás). 3. Zalaszám-ZACSZOSI-SZOESE (Horváth Amira,
Marton Gáspár, Kovács Olivér, Mol-

nár Fanni, Horváth Lili, Baglady Jázmin, Schüller Zoé).
A rossz idõ ellenére számos
jelentkezõvel rendezték meg az új
kezdeményezésként életre hívott
kölyök atlétikai mezei versenyt.
EREDMÉNYEK:
1. Oszlányi Tamás–Horváth Zsombor, 2. Mihály Huba–Kiss Bendegúz,
3. Pap Luca–Németh Izabella, 4.
Habuczki Zalán–Sebõk Bence, 5.
Vincze Bende–Vincze Boglárka, 6.
Endl Jázmin–Bodrogi Renáta.

