
– pánczélPetra –

Mint megtudtuk: igazi metropo-
lisz ez, modern formatervezett
üvegpalotákkal és kiállítóhelyek-
kel, meg a kommunizmus idejébõl
ottmaradt épületekkel. A városban
jól megfér egymástól nem messze
Lenin és Jelcin szobra (utóbbinak
elég nagy kultusza van itt), vala-
mint a „nyugati” autócsodák és a
hatvanas éveket idézõ – már-már
múzeumba való – tömegközleke-
dési eszközök. 

A képzõmûvésszel az utazás ta-
pasztalatairól és a mezzotinto tech-
nikában rejlõ lehetõségekrõl be-

szélgettünk. Ahogy elöljáróban vic-
cesen fogalmazott: a világon elég
kevesen csinálják ezt a „marhasá-
got” (vagyis a 17. századból szár-
mazó, borzolásos, kaparásos tech-
nikán alapuló grafikai eljárást), akik
pedig mégis, azok egy közösséget
alkotnak. Nos, az õ találkozóhelyük
a kétévente megrendezésre kerülõ
jekatyerinburgi mezzotinto feszti-
vál, melyen idén egyedül Frimmel
Gyula képviselte Magyarországot.

– Hogy lett éppen Jekatyerin-
burg a helyszín?

– Az ottani szépmûvészeti mú-
zeum anyagában nagyon sok ko-
rabeli, mezzotinto technikával ké-
szült grafika van, melyek a cári
gyûjteménybõl származnak. A mú-
zeum agilis vezetõjének az az öt-
lete támadt körülbelül tíz évvel ez-
elõtt, hogy jó lenne a téma köré
egy kortárs nemzetközi fesztivált
szervezni. Így jött létre 2011-ben a
mezzotinto biennálé, melyre a vi-
lág bármely országából jelentkez-
hetnek azok a grafikusmûvészek,
akik ezzel a technikával foglalkoz-
nak.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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– pet –

Az idei fesztivál részleteirõl a
városházán tartottak sajtótájékoz-
tatót a szervezõk. Balaicz Zoltán
polgármester felidézte: 2015-ben
alakult át az addigi szüreti feszti-
vál. Olyan új tematikát kerestek a
rendezvénynek, ami országos
szinten is egyedivé, „zalaivá” teszi
az eseményt. Szinte minden na-
gyobb városnak van olyan gaszt-
ronómiai fesztiválja, mely által
egy-egy étel szorosan összeforr
egy-egy város nevével. A zalai er-

dõk gazdagsága miatt esett a vá-
lasztás a vadételekre és vadgaszt-
ronómiára.

Elhangzott: az idei õszi prog-
ramsorozatra meghívták a testvér-
városi delegációk képviselõit is.
Összesen tizenegy testvérváros-
ból érkezik küldöttség, akiket a vá-
ros dísztermében fogadnak szep-
tember 6-án. A delegációk részt
vesznek majd a fesztiválnyitó fel-
vonuláson is. A szombati nap ha-
gyományosan a jótékonysági fõ-
zõversennyel indul. Idén rekord-
számú – összesen 110 – fõzõcsa-

pat jelentkezett, akik a Kisfaludy
utcán készíthetik el a különféle
vadból készült finomságokat. A
szervezõk arra is felhívták a figyel-
met, hogy nemcsak a vadpörköltet
szeretnék népszerûsíteni, hanem
azt is, hogy a vadhúsból mennyifé-
le más étel készíthetõ. A fõzõver-
seny bevételével a Szent Rafael
Kórház szívsebészetét támogatják
majd. 

A fesztivál alatt sor kerül va-
dászkutya-felvonulásra, csatabe-
mutatóra, néptáncfesztiválra és
különféle koncertekre. Ez utób-
biak helyszíne a Széchenyi téri és
a Dísz téri színpad lesz. A Dísz té-
ren ezenkívül Esélyudvar és
Ability Park is várja az érdeklõdõ-
ket.

(Folytatás az 5. oldalon.)

VADÉTELEK, BORUTCA, FÕZÕVERSENY
HÉTVÉGÉN INDUL AZ ORSZÁGOS VADPÖRKÖLT- ÉS BORFESZTIVÁL

BORZOLNAK, KAPARNAK; NYOMOT HAGYNAK
A JEKATYERINBURGI BIENNÁLÉN JÁRT A GRAFIKUS

Szinte minden a vadételekrõl és a zalai erdõk kincseirõl szól
majd szeptember 6–8. között Zalaegerszegen, az Országos vad-
pörkölt- és borfesztivál – Zalai terítéken. A gasztronómiai prog-
ramsorozaton vadászati konferencia, jótékonysági fõzés, borver-
seny, borutca és könnyûzenei koncertek is várják a közönséget.

Alkotásaival már korábban is jelen volt, személyesen viszont
most elõször utazott el a Nemzetközi Mezzotinto Fesztiválra
Frimmel Gyula grafikusmûvész, az Ady-iskola mûvésztanára. A
rangos seregszemlét kétévente rendezik meg Jekatyerinburgban,
Oroszország negyedik legnagyobb városában.

– A. L. –

A projekt megvalósulásával
Prokné Tirner Gyöngyinek, a
Gébárti Kézmûvesek Háza intéz-
ményegység-vezetõjének és
Skrabut Évának, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöké-
nek álma teljesedett be, fogalma-
zott az átadási ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester. Mint
mondta, ez nem egyszerûen csak
bõvítés, hanem megerõsítése a
kézmûvesek háza regionális sze-
repkörének és alkotóházzá válásá-
nak. Ezt segítette az EFOP-
programra beadott pályázat, mely-
lyel 120 millió forintot nyert a város,
és amit 15 millió forintos önerõvel
egészített ki. A polgármester be-
szélt a Gébárti-tó környékét érintõ
egyéb fejlesztésekrõl, megemlítve
az augusztus közepén átadott Bol-
dogasszony-kápolnát. Október ele-

jén a kézmûvesek háza szomszéd-
ságában lévõ kárpát-medencei tra-
dicionális fa sírjeleket bemutató
emlékparkot avatják, és 406 millió
forintból elkészült a 6,5 kilométe-
res kerékpárút is.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mondta,
a vidék egyik gyöngyszeme a
Gébárti Kézmûvesek Háza, ahol
olyan tudás halmozódott fel, amit
kötelesség tovább adni. Ami itt ta-
lálható, az mind kultúránk része,
ezért élõvé kell tenni a házat, ahol
mindennap alkotnának a mestersé-
geket magas szinten ûzõk.

Krucsainé Herter Anikó, kulturá-
lis kapcsolatokért és fejlesztésekért
felelõs helyettes államtitkár az alko-
tóházak szellemiségérõl beszélt.
Eszerint otthona, bázisa és találko-
zóhelye a népi kézmûves tárgyal-
kotással foglalkozó szakemberek-
nek. Éppen ezért mozgalmasabb

és nyitottabb helyet feltételez, ahol
regionális szintû képzések, kiállítá-
sok és zsûrizések is helyet kapnak
majd. 

Beszprémy Katalin, a Hagyomá-
nyok Háza Népmûvészeti Mód-
szertani Mûhely tárvezetõje a jurta
készítésének mozzanatait idézte
fel. Építésében 122 fõ vett részt. A
munkák során 8 köbméter fát dol-
goztak fel, 7 mázsa gyapjút neme-
zeltek meg, 2800 darab bõrszeget
készítettek, 140 méter hosszú sza-
lagot szõttek és 300 méter kötõzõt
sodortak. Elkészülte után több mint
200 alkalommal mutatták be a szû-
kebb-tágabb közösséget szolgálva.

A kör alakú építmény Szelestey
László hagyatékának is otthonául
szolgál. A néprajzkutató munkás-
ságát Szabó Zoltán, a Hagyomá-
nyok Háza Népmûvészeti Mód-
szertani Mûhely vezetõje méltatta.
Borotvatokok, sótartók, gyufatar-
tók, szivartartó dobozok, pipafejek,
mángorlók és egyéb tárgyak képe-
zik a gyûjteményt. A 19. századi fa
pásztortárgyak mintázatában ha-
zafias szimbólumok is megjelen-
nek, amely világszerte is erõsíti
egyediségüket.

Befejezõdött a Gébárti Kézmûvesek Háza fejlesztése, amellyel
méltó helyre került a honfoglalás korát idézõ, 1996-ban készített
jurta. Az új, kör alakú süllyesztett építményben ugyancsak végle-
ges helyet talált állandó kiállítás formájában Szelestey László
néprajzkutató hagyatéka. A 135 millió forintos beruházás során a
mûhelysor is bõvült egy emeleti szinttel.

JURTA ÉS PÁSZTORMÛVÉSZETJURTA ÉS PÁSZTORMÛVÉSZET



Új közösségi terek, modern
oktatótermek és vállalati
együttmûködésre is alkalmas
irodafunkciók kerülnek többek
között a most épülõ Innovációs
és Tudásközpontba.

– pet –

A részletekrõl sajtóbejáráson
számoltak be az érintettek a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem zala-
egerszegi gazdálkodási karán.
Lambertné Katona Mónika, a BGE
GKZ kiemelt projektigazgatója az
átalakítás alatt álló, négyszintes
épület elõtt elmondta: a terveknek
megfelelõen, jó ütemben halad a
kivitelezés. Az épületben belsõ
munkálatok folynak, ahol több-
funkciós terek kerülnek kialakítás-
ra. Nemcsak oktatási, hanem iro-
dafunkciókat is el kell látnia a tu-
dásközpontnak, hiszen az egye-
temmel együttmûködõ vállalatok
néhány irodája is itt kap helyet.
Ezenkívül modern és gyakorlatori-
entált képzést szolgáló oktatóterek
létesülnek.

A sajtóbejáráson részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is,
aki mindehhez hozzátette: a régi
épület látványos átalakuláson
megy keresztül a közel 1 milliárd
forintos összköltségû beruházás
révén. A projekthez – az egyetem
által elnyert pályázati forráson túl
– kormányzati támogatás is érke-
zett, mégpedig azáltal, hogy a fej-

lesztést beemelték a Modern a
Városok Programba. Az október
közepére elkészülõ új Innovációs
és Tudásközpont nemcsak az
egyetem, hanem a város tudomá-
nyos és kutatási életében is fon-
tos szerepet tölt majd be – fogal-
mazott.

Dr. Gubán Miklós, a gazdasági
kar dékánja elmondta: az új tu-
dásközpont összesen több mint

hatszáz informatikus- és közgaz-
dász hallgatót képes kiszolgálni.
Magának az épületnek pedig 110-
fõs a befogadókapacitása. A diá-
kok kiscsoportos foglalkozásokon,
gyakorlatorientált oktatás kereté-
ben és szimulációs tantermekben
(valóságos munkahelyet szimulá-
ló környezetben) sajátíthatják el a
tudásanyagot. Bõvül továbbá az
egyetem kutatási hálózata is.

– Bánfi Kati –

Molnár László ötletének és fõ-
szervezõ tevékenységének köszön-
hetõen 80 egykori caolás gyûlt
össze a találkozónak helyt adó bot-
fai közösségi házban. Mint elhang-
zott, tavaly volt az elsõ találkozójuk
Salomváron, közel 60 fõ részvételé-

vel. Úgy tûnik, a programból éves
hagyomány válhat, egyre nagyobb
érdeklõdés mellett. 

– Együtt vagyunk, beszélge-
tünk, kivel mi történt, hogy alakult a
sorsa. Kíváncsiak vagyunk egy-
másra ennyi év távlatából is. És azt
sem akarjuk, hogy véletlenül el-
menjünk egymás mellett az utcán,
mert 20 év alatt sokat lehet változ-
ni. Ezért gondoltam ki a találkozót.
Egyébként is a baráti körök tartják
egymással a kapcsolatot, így sok
embert el lehetett érni, a szájról
szájra terjedõ meghívás során –
mondta Molnár László, aki a sza-
kács tisztnek is eleget téve nagy
szeretettel készítette a kondérban

a csapat ebédét. Majd szomorú kö-
telességének is eleget tett, amikor
azokért a kollégáért gyújtott mé-
cseseket, akik már nem lehetnek
velük.

– Mindig összetartó kollektíva
voltunk. 700–800 fõt foglalkoztattak
a gyáregységben. Közel egyidõsek
voltunk, a beosztottak is, a vezetõk

is fiatalok – emlékezett vissza a
Sport utcában létesült leányvállalat
múltjára Török Sándor egykori ter-
melésvezetõ. – 1972-ben kezdõ-
dött itt a gyártás és nagy csalódás
volt, amikor vége lett, hiszen az or-
szágos termelés 40 százalékát mi
adtuk. A városon belül a jól fizetõ
munkahelyek közé tartozott a Cao-
la. Összetartó, családias volt a lég-
kör, volt sport- és kulturális élet, kö-
zös kirándulások. Egy idõ után az
eredeti kollektíva gyerekei is oda-
jöttek dolgozni. Én is ezt a helyet
ajánlanám a saját gyerekeimnek,
ha még meglenne. Mindenki meg-
találta ott a számítását. Az akkori
nyugati termékek semmivel sem

voltak jobb minõségûek, mint amit
mi gyártottunk, megfizethetõ áron.
Elismert cég voltunk, büszkeség
volt ott dolgozni. 

Az egyik asztalnál ülõ hölgyek
felidézték, hogy a gyár indulásakor
Budapesten kellett betanulni egy-
másfél év alatt. Sok élményük van
abból az idõbõl is. Még egy tv-mû-
sor, az „Eredj, lányom, Zalaeger-
szegre!” is felidézõdött. 

– Szép idõk voltak azok a ré-
giek. Akkor még volt közösségi
élet. Az igazgatónk, Madzag István
is velünk kezdett a gyártáson, az-
tán folyamatosan képezte magát,
tanult és tanult, és nagyon jó veze-
tõ lett belõle. Életre szóló barátsá-
gok kötõdtek a gyárban. Ma már
nem divat az a munkahelyi szellem,
ami ott jellemzõ volt. Még ma is
igaz, ha meglátunk egy volt caolást,
már jó napunk van. A tavalyi talál-
kozón ugyan volt, akitõl meg kellett
kérdezni, hogy õ ki, mert 20 év az
20 év, és azalatt sokat lehet változ-
ni – tették hozzá a barátnõ kolléga-
nõk, és jóval kedvetlenebbül idézik
fel, milyen nehéz volt elhelyezked-
ni, méltó, új munkahelyre találni a
Caola bezárása után. 

– Azt mondják az idõ mindent
megszépít. De a caolás éveken
nincs mit megszépíteni. Nagyon jó
volt. Együtt nõtt fel a gyár a dolgo-
zókkal. Most érdekes látni, hogy
milyen sok emberrel volt kontak-
tunk annak idején – tette hozzá
Nagy Sándor, aki több mint másfél
évtizedig volt a cég dolgozója. 
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egyéni vállalkozó

Mint mondta, Zalaegerszeget
hosszú évek óta egy politikai párt
által adott többség irányítja. Ez
nem egészséges, a város minden-
kié. A városvezetés feladata, hogy
a sokféle embernek azonos esélyt
és lehetõséget teremtsen. Éppen
ezért tiszta közéletet szeretnének.
A tehetség és a szorgalom kerüljön
elõtérbe a politikai lojalitással
szemben. A kilencpontos választá-
si programjukat is ennek szellemé-
ben állította össze az egyesület.

A Tiéd a Város Egyesület vá-
lasztási programja többek között a

következõket tartalmazza. A cik-
lus végére 100-zal kívánják növel-
ni az önkormányzati tulajdonú la-
kások számát, ezzel is támogatva,
hogy a fiatalok visszatérjenek ta-
nulmányaik befejezése után Zala-
egerszegre. A nem a városban
bejegyzett vállalkozások adóelke-
rülésének megakadályozása ér-
dekében felülvizsgálják az ipar-
ûzésiadó-rendszert. Egyeztetést
kezdeményeznek a városban mû-
ködõ vállalkozásokkal logisztikai
célokra használható repülõtér
üzemeltetésérõl. Felülvizsgálják a

város parkolási rendszerét, és
megoldást fognak találni a kórház
környékén található parkolási
problémákra. A kórházi szolgálta-
tást igénybevevõk ingyenesen
parkolhatnak majd.

Céljuk, hogy a kerékpárút-háló-
zat ne csak turisztikai célokat elé-
gítsen ki, szeretnék, ha a nagyobb
munkahelyek, közintézmények és
iskolák kerékpárral is biztonságo-
san megközelíthetõek legyenek.
Fel fogják tárni, hogy az elõzõ cik-
lusban mennyi pénzt költött a vá-
ros a tömegközlekedés átszerve-
zésének megterveztetésére. Az új
ciklustól kezdve minden zalaeger-
szegi vállalkozás induljon azonos
feltételekkel a város által nyújtott
lehetõségekre. Ne legyenek „ked-
venc cégek”. Átlátható önkor-
mányzati viszonyokra van szük-
ség – tartalmazza az egyesület
programja.

DOBREV KLÁRA

LAKOSSÁGI FÓRUMA
Az önkormányzati választáso-

kon Keresztes Csaba polgármes-
terjelöltet támogatja a Demokrati-
kus Koalíció. Errõl beszélt Dobrev
Klára, az Európai Parlament alelnö-
ke zalaegerszegi lakossági fórumát
megelõzõn a sajtó képviselõinek.

Elmondta: az a cél, hogy olyan
polgármestereket, képviselõket vá-
lasszanak október 13-án, akik való-
ban az ott élõk érdekeit képviselik.
„Azt látjuk az országban, hogy a fi-
deszes városvezetõk a pártköz-
pontból kapott utasítás szerint dol-
goznak, hiszen nem emelték fel a
szavukat, amikor elvették az önkor-
mányzatoktól az iskolákat, egész-
ségügyi intézményeket". A politikus
szerint olyan képviselõk kellenek,
akik bátrak, akik demokraták. Az el-
lenzéki polgármesterjelöltek Buda-
pesten és a megyei jogú városok-
ban jó eséllyel indulnak a választá-
sokon, és ez az ellenzéki összefo-
gásnak köszönhetõ – fogalmazott
Dobrev Klára.

ELLENZÉKI PROGRAMISMERTETÉS
Széles körû politikai szövetség jött létre Zalaegerszegen. E

társadalmi szövetséget a szociáldemokraták, konzervatívok,
szabadelvûek, zöldek és egyszerûen „csak civilek” alkotják. Eb-
ben az együttmûködésben nem a különbözõségek számítanak,
itt az a fontos, hogyan tudunk közösen elõre haladni. Egymást
tisztelve, meghallgatva – fogalmazott programismertetõ sajtótá-
jékoztatóján Keresztes Csaba, a Tiéd a Város Egyesület polgár-
mesterjelöltje.

A tanítónõ több mint négy évti-
zedig nevelte a 6–10 éves gyere-
keket, 1984 óta. Meghatározó tag-
ja volt a nevelõtestületnek. Tanító-
ként az alsós magyar nyelv és iro-
dalom tantárgy gondozása kiemel-
ten szerepelt tevékenységében.
Osztályában és az alsó tagozaton
az iskolaitól megyei szintig szerve-
zett tudáspróbákat, versenyeket.
Mintaszerû volt az aprólékos, tu-
datos tervezõ-szervezõ osztályfõ-

nöki tevékenysége, mely a család
és az iskola szoros együttmûködé-
sére épült. Neki köszönhetõ, hogy
két évtizede rendszeres népi gyer-
mekjáték-tanfolyamnak ad otthont
az iskola.

Kati néni az intézmény életé-
nek minden területén otthagyta
névjegyét, mely hatni fog a jövõ-
ben is. Néz Károlynétól szeptem-
ber elsején, a tanévnyitó ünnepsé-
gen köszöntek el munkatársai.

MINISZTERI DICSÉRET
A zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola nyugállományba

vonuló pedagógusa, Néz Károlyné az augusztus 20-i állami ün-
nep alkalmából megkapta az Emberi Erõforrások Minisztere által
adományozható Miniszteri Dicséret kitüntetést az oktatás-nevelés
terén végzett kiemelkedõ tevékenységéért.

Közel húsz éve zárt be a Caola zalaegerszegi gyáregysége. Az
egykori jó kollektíva nem csupán városi legenda, hiszen dacolva
a két évtizede történt kényszerû különválásnak, tartják a kapcso-
latokat, élõk a barátságok, sõt céges találkozót is szerveztek. Ide
kapott lapunk is meghívást.

RÉG LÁTTALAK, SZIA!
A CAOLÁS ÉVEKEN NINCS MIT MEGSZÉPÍTENI

ÚJ JELÖLT
Az EZE polgármesterjelöltje, dr.

Kocsis Gyula, arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az egyesület a 10-es
választókerületben (visszalépés
miatt) új jelöltet indít Liszli Erika
(dietetikus, edzõ, fitness magyar
Európa- és világbajnok, a naturál
testépítés olimpiai bajnoka).

ÉPÜL AZ INNOVÁCIÓS ÉS TUDÁSKÖZPONT
GYAKORLATI KÉPZÉS, SZIMULÁCIÓS TANTERMEK



Az idén negyedik alkalommal
megrendezett landorhegyi le-
csónap ezúttal is jótékony célo-
kat szolgált. A nyár egyik legti-
pikusabb házias ételének elké-
szítésére 14 társaság vállalko-
zott, köztük a Gondviselés Há-
za csapata. A vacsora bevételé-
bõl 200 ezer forint gyûlt össze,
amit az idõsotthon javára aján-
lották fel.

– AL –

Zalaegerszegen sem nagyfesz-
tivál, sem településrészi rendez-
vény nincsen jótékonyság nélkül,
fogalmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester az adomány jelképes át-
adásával összekötött sajtótájékoz-
tatón. Mint mondta, ez az odafi-
gyelés mindenkit, a fõzõcsapat
tagjait, a vásárlókat és a kedvez-
ményezettet is jó érzéssel tölti el.
Felidézte, hogy idén 18. alkalom-
mal rendezték meg a jótékonysági
fõzõversenyt, melyre a szeptem-
ber 6. és 8. között megrendezendõ
Országos vadpörkölt- és borfeszti-
válon is sor kerül. Rekord résztve-
võvel, hiszen 110 fõzõcsapat,
mintegy 600 fõvel készít majd ízle-
tes vadételeket a Kisfaludy utcá-
ban a szombati napon. 

Jótékonysági akciókkal minden
évben a városrészek is elõrukkol-
nak. Ebbe a sorba illeszkedik a
landorhegyi lecsónap is, melynek
idei kedvezményezettje a Gondvi-
selés Háza. A polgármester fel-
idézte, hogy a 2015-tõl a volt Pais-
iskolában mûködõ intézmény jú-
lius elsejétõl a szombathelyi egy-
házmegye fenntartásába került.
Jelentõs fejlesztés indulhat el a
következõ idõszakban, amellyel
bõvülhet a nappali ellátás, továbbá
a hospice-ellátás feltételei is meg-
teremtõdnek. Az önkormányzat is
fontosnak tartja ezt, ezért ingyene-

sen átadta az épületrészt az idõs-
otthon új fenntartója számára.

A Keresztury VMK terének re-
konstrukciója miatt idén a Lan-
dorhegyi Általános Iskola udvara
adott helyet a lecsónapnak. A vá-
rosrészben az elmúlt öt évben
szinte valamennyi intézmény meg-
újult. A sort a Ganz Ábrahám
Szakgimnázium folytathatja, mely-
nek több mint 700 millió forintos
fejlesztése a jövõ évben indulhat
el, jelentette be Makovecz Tamás
önkormányzati képviselõ. Az
augusztus elejei fõzõversennyel
kapcsolatban csalódottságának
adott hangot a tekintetben, hogy a
várt nagy látogatói létszám az az-
napi esõzés miatt elmaradt. Egyút-
tal bizodalmát fejezte ki, hogy az

összegyûlt 200 ezer forint segítsé-
gére lesz a városrészben mûködõ
idõsotthonnak. 

Marx Gyuláné, a Gondviselés
Házának intézményvezetõje azt
mondta, hálásan köszönik az ado-
mányt. Meghívásnak értékelik a

gesztust, ezért azon lesznek, hogy
minél jobban beilleszkedjenek a
településrészi önkormányzat éle-
tébe. Az adományból szalonnasü-
tõt építenek, amelyre már régóta
vágytak a lakók, illetve a teraszt
ernyõvel árnyékolják le.

Megújult a Páterdomb LSC
Zala utcai székháza, mely ezen-
túl Windoor Sport- és Szabad-
idõközpontként mûködik. A ha-
sonló néven létrejött nonprofit
kht. nemcsak befogadta régi-új
otthonukba a páterdombi fo-
cistákat, hanem tíz évig ingye-
nes használatot is biztosít a
csapatnak.

– pet –

A napokban átadott szabadidõ-
központba családi és céges ren-
dezvényeknek, sportnapoknak,
nyári táboroknak és más szabad-
idõs és sportprogramoknak is sze-
retnének helyet biztosítani a jövõ-
ben – tájékoztatta a sajtó képvise-
lõit Péntek Károly tulajdonos, a
Windoor Design Kft. ügyvezetõje.
Mint azt a bejáráson elmondta:
Tóth Krisztián személyében egy
rendezvényszervezõje, vagy úgy-
nevezett programkoordinátora is

lesz az intézménynek. Az épület –
mely korábban a MATÁV, majd egy
bank tulajdonában volt – már elég
leromlott állapotban került hozzá-

juk tavaly. Az év végén elindult fej-
lesztéssel az volt a céljuk, hogy tá-
mogassák a helyi, illetve kisközös-
ségi futballéletet, valamint hogy
minél több családi programnak ad-

hassanak otthont, és hogy a hely
ezzel önellátóvá váljon. A közel 33
millió forintos támogatási összeg-
bõl (melynek jó része TAO-támo-

gatás) és némi önrészbõl megújult
épületben szinte mindent kicserél-
tek. Teljesen megújult a fûtési
rendszer, a villamos hálózat, új nyí-
lászárókat építettek be, ezenkívül

modern öltözõk, vizesblokkok és
büfé is várja a páterdombi focistá-
kat, a vendégjátékosokat, illetve a
többi sportolni vágyót.

A sajtóbejáráson részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
elmondta: Zalaegerszegen folya-
matosan újulnak meg a sportléte-
sítmények, hiszen a város számá-
ra fontos az egészséges életmód
népszerûsítése. A Páterdomb LSC
1996-ban talált rá a Zala utcai in-
gatlanra, és azóta is ez a szék-
helyük. Öröm látni, hogy a felújí-
tással méltó és hosszú távú ottho-
nukká válik a hely. Gyenese Ri-
chárd, a futballklub elnöke hozzá-
tette: az elõzõ tulajdonosok idején
bizonytalan volt a csapat jövõje,
nem mertek távlatokban gondol-
kodni. Péntek Károlynak köszön-
hetõen azonban megoldódtak a
problémáik. 

A felújítást üdvözölte Gecse
Péter alpolgármester, úgyis, mint a
páterdombi városrész önkormány-
zati képviselõje, és Németh Gá-
bor, a sportcentrum környékének
önkormányzati képviselõjelöltje.
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FUTBALL ÉS MÁS RENDEZVÉNYEK
ÁTADTÁK A PÁTERDOMB LSC ÚJ SZÉKHÁZÁT

Böjte Sándor elmondta: az a
cél, hogy minél több belvárosi jár-
da újuljon meg, hiszen a Kovács
Károly tér, a Balatoni út, Berzsenyi
út és Stadion út nagy gyalogosfor-
galmat bonyolít le. Itt van a buszál-
lomás, erre található a sportcsar-
nok, a stadion és számos más in-
tézmény, emiatt sokan gyalogosan
haladnak át ezeken az útszaka-
szokon. A járdák felújítására egy
ütemtervet dolgoztak ki. Az elmúlt
idõben megújult a Balatoni úti jár-
da egy szakasza, majd a Kovács
Károly téren zajlott rekonstrukció,
ezt a Berzsenyi út egy részének
felújítása követte. A megkezdett
járdafelújítások a jövõben is folyta-
tódnak. Figyelmet fordítanak a bel-
sõ tömbök gyalogútjainak fejlesz-
tésére is, így újult meg például a
Berzsenyi úti tömbben található
játszótér melletti kis járda.

A belvárosi térség néhány új
parkolóhellyel is bõvült, a Stadion
úton 4, a pláza mellett pedig 13 új
hely került kialakításra. Örömteli,
hogy elkezdõdött a sportcsarnok
elõtti tér felújítása is. A képviselõ
kiemelte: a gyerekekre is gondol-
nak a fejlesztéseknél. Igyekeznek
minél több játszóteret felújítani,
vagy egy-egy elemmel bõvíteni a
meglévõket. Legutóbb például a
Stadion úti játszótér kapott egy
újabb, modern hintát.

A belvárosi körzethez tartozó
olai városrész fejlesztéseivel kap-
csolatban elhangzott: megújult a
templom elõtti tér és buszmegálló.
Ezt nemcsak a ferences templom
bejárata elõtti hely szûkössége in-

dokolta, hanem az is, hogy az
épülõ kerékpárút is erre halad
majd. Emiatt kiszélesítették a te-
ret, és biztonsági virágágyásokat
is kialakítottak, hogy elválasszák
egymástól a bicikliseket és a
templomból kilépõket.

Balaicz Zoltán szólt a Dózsa-is-
kola közelgõ felújításáról is. Mint
fogalmazott: a TOP-programból
megvalósuló, mintegy 300 millió
forintos beruházáshoz már rendel-
kezésre áll a szükséges pénz-
összeg. 

BELVÁROSI
JÁRDAFELÚJÍTÁSOK

A belvárosi felújításokról tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester és Böjte Sándor, a körzet önkormányzati képviselõ-
je. A Berzsenyi úti tömbbelsõben rendezett találkozón mindenek-
elõtt a térség járda- és játszótér-felújításaira hívták fel a figyelmet.

Februárban elkezdõdött és õszre befejezõdik a botfai Erdõ-
dy–Hûvös kastély felújítása. A folyamatban lévõ beruházást saj-
tóbejárás keretében tekintette meg Balaicz Zoltán polgármes-
ter, Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képvi-
selõje és dr. Kovács Gábor fõjegyzõ.

A tájékoztatón – melyen a kivitelezõ cég szakemberei is részt
vettek – elhangzott: a kastély 300 millió forint állami támogatás-
ból kap új külsõt és kibõvített funkciókat. Az építkezés a tervek-
nek megfelelõen halad, kora õszre befejezik a munkálatokat. Az
épített értékek védelme fontos az önkormányzat számára, a
kastélyfelújítás és környezetének szebbé tétele ebbe a körbe
tartozik. 

ÕSZRE BEFEJEZÕDIK A FELÚJÍTÁS

Fotók: Seres

ADOMÁNY AZ IDÕSEK OTTHONÁNAK
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK MINDEN VÁROSRÉSZBEN
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– Bánfi Kati –

Néhány éve Dudás Gyula tölti
be a Mozgássérültek Zala Megyei
Egyesületének elnöki tisztét. 

– Eleinte csupán a tagok segíté-
se volt a cél, akiknek nagyon kevés
havi járandóságból kell fenntartani
magukat. Aztán mivel szerencsére
nincs hiány adományozókból, nagy
készlet jött össze, és szükség lett
egy központra is, ahonnét más rá-
szoruló szervezeteknek is segítsé-
get tudunk nyújtani. Emellett idén
nyáron nyitott a volt Pais-iskolában
is egy lerakat, ahová fõleg az idõ-
szakos dolgokat visszük. Most pél-
dául az iskolakezdéshez kapcsoló-
dókat. De van adományraktárunk
Újudvaron, ahonnét Garaboncra,
Becsehelyre és Galambokra viszik
a ruhákat. A Magyar Élelmiszer
Bank jóvoltából élelmiszert is tu-
dunk adni, itt a cél, minél több tar-
tós élelmiszert beszerezni. Au-
gusztus elején pedig a kapcsolat-
rendszerünk révén egy móri fiatal-
embernek sikerült mûlábat besze-
rezni, így a tolókocsihoz kötött férfi
akár biciklizni is tud majd – sorolja
Dudás Gyula. – Az adományköz-
pontban és a lerakatokban önkén-
tesek segítik a folyamatos munkát.
Rengetegen megfordulnak nálunk,
és sok egészségügyi és szociális
intézménnyel állunk kapcsolatban,
igyekszünk az igényeiknek megfe-

lelõ csomagokat összeállítani, a
pelenkától a munkaruháig. A cé-
lunk, minél több rászorulónak adni.
És nemcsak tárgybeli dolgokat. Ez
utóbbihoz tartoznak a jó hangulatú
egyesületi találkozók, közös vacso-
rákkal egybekötött kirándulások.
Legutóbbi felajánlásnak köszönhe-
tõen a gyerekeket tudjuk vinni Bu-
dapestre színházlátogatásra –
mondta Dudás Gyula, akit jeles
sportmúltja után támadott meg
több betegség. Lelkileg is mély-
pontra került ezért, ahonnét a ki-
utat, életének új értelmét a máso-
kon való segítés jelentette. Bár na-
gyon sok teendõje akad, egész
napját kitöltik a feladatok, láthatóan
megfiatalodott ezen tevékenység-
tõl. Alaposságát mutatja, hogy még

a mozgássérülteket érintõ világkiál-
lításra is kiutazott, hogy lássa, mi-
lyen szinten lehet már megkönnyí-
teni a sorstársak életét a technikai
vívmányokkal. De nemcsak ilyen
nagy dolgokban igyekszik segíteni,
figyelmes ember lévén utánajár hol
lehet tüzelõt vagy akár nagyobb té-
telben idénygyümölcsöt beszerez-
ni. 

– Nem siratom magam, hanem
segítek a sérült embereken, bete-
geken, szociálisan rászorulókon.
Csak adni, adni, adni. Ez teljesíti ki
az életem. Élvezem ezt a tevékeny-
séget, ahogy annak idején a futballt
is élveztem. Ami mellett elkötelezõ-
döm, azt teljes erõbedobással, tel-
jes figyelemmel végzem. Ezért
nem is tudom abbahagyni. Bár egy-
re bõvül a kör, ahová oda kell figyel-
ni, de mindenhol találok segítõ em-
bereket is. Talán kicsit fanatikus is
vagyok, de a sok „köszönöm” éltet.
Az elmúlt évben 14 szociális intéz-
ménynek nyújtott segítség eszmei
érteke több mint 10 millió forintot
tenne ki. Az intézményeknek ennyi-
vel kevesebbet kellett költeni az
egyébként is szûkös keretbõl ruhá-
ra, cipõre, ágynemûre, ágyra, pe-
lenkára, tisztítószerre, kerekes
székre. Ennyivel több jutott azok-
nak, akiknek nincs családjuk,
amely segíteni tudna. Egyre nõ az
adományozó kör, de sajnos a sze-
génység is. De doppingol, hogy
több ezer emberen tudtunk segíte-
ni már (például csak Mikuláskor
600 darab termotakarót osztottunk
ki Zalaegerszegen és környékén,
egy speciális iskola minden tanuló-
jának ajándékot juttattunk ugyanek-
kor). Próbálok mosolygós, szép na-
pot szerezni másoknak, és a bajok
ellenére jó kedvvel lenni.

EGYÉVES AZ ADOMÁNYKÖZPONT
ÖNKÉNTESEK SEGÍTIK FOLYAMATOSAN A MUNKÁT

Egy éve nyitott Zalaegerszegen a Balatoni út 3-ban az adomány-
központ. Tíz szobát töltenek meg itt a szortírozott ruhák, cipõk, ház-
tartási eszközök, egészségügyi felszerelések, újabban már élelmi-
szerek is. Tetszik, nem tetszik, de tény, igény van erre a segítségre.
A jó hír azonban, hogy az elmúlt idõszakban kialakult egy fix ado-
mányozó kör is, amely szerencsére egyre csak bõvül, Dunántúlt fel-
ölelõ mértékben. Mindez a lelkiismeretes és önzetlen szervezõ-ve-
zetõnek, Dudás Gyulának a fõ érdeme. Vele beszélgettünk.

Dudás Gyula
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A környezõ vendéglátóhelyek

pedig különleges vadételekkel ké-
szülnek a háromnapos kavalkád-
ra.

És ha már gasztronómia: nem-
régiben kiválasztásra került Zala-
egerszeg lekvárja. Horváth Rita
õstermelõ vadhúsokhoz is illõ „Za-
lai erdõk kincse” fantázianevû, bo-
gyós gyümölcsökbõl készült lek-
várja lett a nyertes. A sajtótájékoz-
tatón a termelõ – aki hat éve fog-
lalkozik lekvárkészítéssel – elárul-
ta: saját gyümölcsbõl, természetes
alapanyagokkal dolgozik. A város
lekvárja pedig hétféle, egészséges
és vitamindús gyümölcsbõl áll. A
vadhúsokhoz is illõ fanyar, sa-
vanykás ízét a szeder és a fekete-
bodza nagyobb keverési aránya
adja.

Tompa Gábor fesztiváligazgató
az útlezárásokra hívta fel a figyel-
met, hiszen szeptember 5-én éjfél-
tõl, szeptember 9-e hajnali négy
óráig lezárásra kerül a Kossuth ut-
ca (a Széchenyi tértõl a Petõfi ut-
cáig) és a Kisfaludy út. A szerve-
zõk szeretnék, ha a közönség tö-
megközlekedéssel vagy gyalogo-
san, illetve kerékpárral érkezne a
helyszínre. A lezárt részeken
ugyanis a parkolás is tilos lesz. A
fesztiválmenühöz étkezési jegye-
ket már szeptember 2-tõl árusíta-
nak a Kvártélyház Dísz téri jegyiro-
dájában.

A polgármester azt is jelezte,
hogy Zalaegerszeg Sohollárral kö-
zösen elnyerte a 2020-as Orszá-
gos vadásznapok rendezési jogát,
így jövõre nagyszabású esemény-
nek adhat otthont a város.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fesztiválra korábban egyik mû-

vésztársam, Kéri Imre festõ, grafi-
kus hívta fel a figyelmemet.

– A rendezvény honlapja sze-
rint 31 országból 113 mûvész, kö-
rülbelül 1000 alkotással szerepelt
a seregszemlén. Azért ez nem tû-
nik kevésnek.

– Valóban, de ha belegondolunk,
hogy hány festõ, szobrász, grafikus
él és alkot világszerte, akkor ahhoz
képest tényleg kevés azok száma,

akik ezt a mezzotinto eljárást alkal-
mazzák, hiszen ez egy nagyon spe-
ciális és nehéz technika...

– ... pepecselõs...?
– Igen! Idõigényes. Fárasztó. És

sok türelem kell hozzá. Azt már
nem is mondom, hogy eladni is ne-
héz. Szóval – némi iróniával – az
összes elõnye megvan, ami vonzó-
vá teszi számomra! A technikai hát-
tere is különleges, bár elég egyszer
megvenni a szükséges felszerelé-
seket, és azt még az unokák is
használhatják.

– Mi történik, amikor ennyi
szakmabéli összejön egy másfél
milliós orosz nagyvárosban?

– Nyilván nem volt ott személye-
sen mind a 113 kiállító. Valamivel
több, mint negyvenen utaztunk el.
Kiállításmegnyitóval, aztán szakmai
elõadásokkal, workshopokkal, esz-
mecserékkel teltek a napok. Na-
gyon tanulságos volt ez az öt nap
számomra. Az alkotásaim már a ko-
rábbi biennálékon is szerepeltek, de

azt sosem gondoltam, hogy lesz le-
hetõségem személyesen is részt
venni a fesztiválon és bemutatót tar-
tani. Szerencsére a konzulátus – a
Magyar Mûvészeti Akadémia jóvá-
hagyásával – támogatta a kiutazá-
somat. Nem bántam meg, sõt! Egy-
részt nagyon kedves emberekkel és
profi szervezéssel találkoztam,
kezdve onnan, ahogyan fogadtak
bennünket a reptéren. Majd önkén-
tes kísérõk (diákok) kalauzoltak
minden egyes vendéget. A szakmai

bemutatók pedig nagyon jók voltak
arra, hogy mindenki ötleteket gyûjt-
sön, hogy még mivel és miképp le-
het alkotni.

– És mivel? Hiszen a mez-
zotinto egy elég jól körülírható
technika, a hozzá való eszközök-
kel.

– Például fogfúróval! Viccesnek
tûnik, de tulajdonképpen bármilyen
eszköz használható, ami nyomot
hagy a rézben, és utána képpé ala-
kítható. Bár maga az eljárás Euró-
pában született, a világ számos he-
lyén alkalmazták/alkalmazzák ma
is. Korszakoktól és kultúrától füg-
gõen pedig a legváltozatosabb té-
mákban és stílusban dolgoznak a
mûvészek. Ez itt is jól megfigyelhe-
tõ volt. Szóval az az érdekes, hogy
ki hogyan alkalmazza ezt a speciá-
lis technikát. 

– Volt olyan, ami a meglepetés
erejével hatott?

– Igen. Egyrészt izgalmas, hogy
az amerikaiak (például Art Wenger)

fényképeket vesznek alapul, és a
fotókat az eljárás segítségével szin-
te egy az egyben „átteszik” grafiká-
vá. Érdekes megfigyelni, hogy va-
jon az új mû mennyire tartja meg a
fotószerûséget. Azért kicsit átalakul.
A másik, ami nagyon tetszett, a ja-
pán kolléga (Mikio Watanabe) mun-
kássága. Õ jellegzetes keleti témá-
kat, motívumokat használ. Olyan –
látszólag – könnyed, kecses, szí-
nes, fõleg organikus minták vannak
a grafikáin, hogy eddig nem gondol-
tam, hogy mezzotinto technikával
ilyent el lehet érni. Aztán kiderült,
hogy körülbelül harmincféle, külön-
bözõ méretû és szélességû himba-
vassal (borzolóeszköz) dolgozik, és
nem réz-, hanem acéllemezre. Fe-
hérrel alapoz, azt kaparja vissza;
gyönyörû munkák ezek.

– Akkor biennálé inspirálta
Frimmel-mûvek vannak készülõ-
ben?

– Nem hiszem, hogy a jövõben
teljesen másféle grafikákat készí-
tek, de az tény, hogy sok olyan jó-
pofa megoldást láttam, amit biztos,
hogy kipróbálok.

– Amúgy ez a már említett pe-

pecselõs, idõigényes alkotási fo-
lyamat inkább nyugtatóan hat,
vagy idegesítõ is tud lenni egy-
egy készülõ mû esetében?

– Nyugis. Olyan még nem volt,
hogy mérges lettem volna, még ak-
kor sem, ha esetleg nem úgy sike-
rült valami, ahogy eredetileg elkép-
zeltem. Inkább az van, hogy nagyon
jól elvagyok magamban. Az egy
ideális állapot számomra, amikor
bezárkózom a mûterembe. Maxi-
mum a macska van körülöttem...
közben csendben dolgozom.

BORZOLNAK, KAPARNAK; NYOMOT HAGYNAK A RÉZBEN
A JEKATYERINBURGI BIENNÁLÉN JÁRT A GRAFIKUS

VADÉTELEK, BORUTCA, FÕZÕVERSENY
HÉTVÉGÉN INDUL AZ ORSZÁGOS VADPÖRKÖLT- ÉS BORFESZTIVÁL

Elkészült, és augusztus
végétõl látható Lendvai
Kristóf új kisjátékfilmje. A
Félúton címû film forgatá-
sa júniusban öt napon át
tartott több zalai települé-
sen, a szereplõk a zala-
egerszegi Hevesi Sándor
Színház színmûvészei.

A jelenleg 17 éves nagy-
kanizsai gimnazista új filmje
komoly társadalmi problémá-
val, a válással és az azt el-
szenvedõ gyerekekkel foglalkozik,
de szól a felnõtté válásról, az útke-
resésrõl, az önállóságról. A 35 per-
ces film középpontjában egy ka-
masz áll, akinek szülei hangos ve-
szekedések közepette válni ké-
szülnek, a fiú ezért megszökik ott-
honról.  Útközben különféle embe-
rekkel találkozik, mire a végén rá-
döbben, hogy neki mégis haza kell
mennie.

A fõszerepet Herold Levente
alakítja. A film további szereplõi:
Bellus Attila, Besenczi Árpád,
Czegõ Teréz, Ecsedi Erzsébet,
Hertelendy Attila, Lõrincz Nikol,
Magyar Cecília és Szakály Aurél. 

A filmforgatás Zalaegerszegen,
Letenyén, Kiskutason és Lakhe-

gyen zajlott nem kevés kihívás
mellett. Leginkább a 30 fok feletti
kánikula nehezítette a részben
szabadtéri felvételeket, de sikerült
lezárt határátkelõn és utcákon for-
gatni, az autósjelenethez szaksze-
rû vontatást biztosítani.

Lendvai Kristóf tavalyi filmje, a
szintén zalaegerszegi színmûvé-
szekkel forgatott Majdnem eltol-
tam különdíjat nyert a 25. Orszá-
gos diák- filmszemlén és a 63.
Országos függetlenfilm fesztivá-
lon. Áprilisban, egyedüli magyar-
ként bejutott az Egyesült Államok-
beli  West Chester International
Film Festival 18 év alatti  filmkészí-
tõk számára meghirdetett  szek-
ciójába.

FÉLÚTON

Idei negyedik lapszámát mu-
tatta be a Pannon Tükör folyó-
irat a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban. A periodi-
ka legfrissebb száma mellett
Bene Zoltán szegedi író Áram-
szünet címû, 2018-ban megje-
lent kötetével is megismerked-
hetett a közönség.

– pet –

A rendezvényt Kiss Gábor
könyvtárigazgató köszöntõje után
Balaicz Zoltán polgármester nyitot-
ta meg. Mint mondta, a város a kö-
zelmúltban növelte a folyóirat támo-
gatását, ezenkívül kisebb-nagyobb
pluszforrásokat is biztosítanak a
laphoz kötõdõ különféle kiadvá-
nyok megjelentetéséhez. Úgy látja,
hogy az utóbbi években a kulturális
folyóirat esetében egy minõségi
elõrelépésnek lehettünk szemtanúi.

Bubits Tünde fõszerkesztõ hoz-
zátette: valóban nemcsak folyó-
iratként, hanem afféle könyvkiadó-
ként is mûködnek, hiszen a Pan-
non Írók Társasága rendszeresen
jelentet meg olyan kiadványokat,
melyek szerzõi kötõdnek valami-

lyen formában a laphoz. Tavaly
négy ilyen könyv is napvilágot lá-
tott, s idén is legalább ennyire ke-
rül sor. Fontosnak érzik, hogy a ré-
gió szerzõi önálló kötetekkel je-
lentkezhessenek.

Megújult a Pannon Tükör-online
is, ennek részleteirõl Nagygéci Ko-
vács József fõszerkesztõ-helyettes
szólt. Mint mondta: a lap online vál-
tozata lehetõséget kínál nyújtani a
pályakezdõ, szárnyukat bontogató
tehetségeknek. Emellett folyama-
tosan töltik fel a „printben” megje-
lent tartalmakat is.

A legfrissebb lapszám szépiro-

dalmi rovatát Bene Zoltán rovatve-
zetõ mutatta be, a folyóiratban meg-
jelent további érdekességekrõl pe-
dig a fõszerkesztõ beszélt. Elhang-
zott: negyven szerzõtõl olvashatunk
változatos témában írásokat. Töb-

bek között Szálinger Balázs,
Bõdöcs Tibor, Karáth Anita is jelent-
kezik egy-egy újabb mûvel. A hely-
történet rovat ezúttal a Magyar Olaj-
és Gázipari Múzeum elmúlt ötven
évét tekinti át. A társmûvészetek fe-
jezetben pedig többek között dr.
Kostyál Lászlótól olvasható írás a
lendvai Hundertwasser-kiállítással
kapcsolatban, Turbuly Lilla pedig a
ZA-KO Fesztivál Call Girl elõadásá-
ról értekezik. A lapszám kiemelten
foglalkozik a lendvai szerzõkkel,
kortárs írókkal is.

A rendezvényen bemutatásra
került Bene Zoltán Áramszünet cí-
mû – többek által a disztópia mû-
fajába sorolt – regénye is. A szer-
zõvel Bubits Tünde beszélgetett.
Megtudtuk: a könyv alapkonfliktu-
sa abból adódik, hogy 2030-ban
egyszer csak megszûnik az áram-
szolgáltatás. Nemcsak pár percre,
hanem hosszú évekre. A szerzõ
szerint a nyugati civilizációt az
elektromos áram tartja össze, s ha
ez a kohézió megszûnik, akkor az
emberi kapcsolatok is más irányt
vesznek; visszazuhanunk a kö-
zépkorba és eluralkodik az anar-
chia…

MEGJELENT A LEGFRISSEBB PANNON TÜKÖR
ÚJ LAPSZÁM ÉS ÁRAMSZÜNET

Frimmel Gyula
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ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

INTÉZMÉNY SZÉKHELYE RADNÓTI UTCAI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Petõfi Sándor utca 25–29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírásai szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• ECDL,
• megfelelõ iskolai végzettség, alapszintû számítógép-ismeret, magyar állampolgárság, büntetlen elõ-

élet igazolása – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Elvárt kompetenciák: 
Másság elfogadása, tolerancia, szakmai igényesség, kommunikációs, együttmûködõ képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Megfelelõ iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy
megismerheti a pályázati anyagot. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-
3986-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-
vel (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 2-240/96-2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodape-
dagógus.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt a személyes elbeszélgetést köve-
tõen. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs, a pályázatok átvétele 2019. szeptember 30.
napig biztosított. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapja – 2019. szeptember 3.
• ZalaEgerszeG Hetilap – 2019. szeptember 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

SZEPTEMBER 2. 8 ÓRA Kiállítás az Öveges József Általános Iskola rajzszakkörének alko-
tásaiból (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

SZEPTEMBER 3. 18 ÓRA Világjáró – Ausztrália: Horváth Jenõ elõadása
(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

OKTÓBER 3-IG Vitrinkiállítás: A népi játszóházi foglalkozásvezetõk képzésén
részt vevõk munkáiból. (Gébárti Kézmûvesek Háza)

SZEPTEMBER 6. 19 ÓRA Csillaglesõ programsorozat: Hold, Jupiter, Szaturmusz és a nyá-
ri csillagképek (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

SZEPTEMBER 6–8. Országos vadpörkölt- és borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK 2019
(belváros)

SZEPTEMBER 7. 10–18 ÓRA Állati nyomozás – kvízjáték
SZEPTEMBER 8. Fitness Show (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
SZEPTEMBER 9. 17.30 ÓRA Gyógynövény Klub: Kincsek a föld alatt – gyökeres és gumós nö-

vények (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
SZEPTEMBER 9. 18 ÓRA Ébredezõ(k) – Kapcsolati problémák és emléksúlylevétel Kovács

Enikõ sorselemzõ, lélekgyógyász elõadása (Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ)

SZEPTEMBER 12–OKTÓBER 5. „Tûvel, fonallal – szívvel, lélekkel” – A Zalaegerszegi Hímzõ Stú-
dió kiállítása (Keresztury VMK – Gönczi Galéria)

SZEPTEMBER 13. 17 ÓRA Szabó Lajos Roland festõmûvész emlékkiállítása, október 5-ig.
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

SZEPTEMBER 13. 20 ÓRA Hang Drum-koncert – Tosoda Projekt zenekar (Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ)

SZEPTEMBER 13. 14 ÓRA Iskolanyitogató családi délután – ünnepélyes játszótéravatás
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház – Izsák-iskola udvara)

SZEPTEMBER 13–15. Forest Hungary 50. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

SZEPTEMBER 14. 9–20 ÓRA XV. Göcsej Filmszemle (Art mozi)
SZEPTEMBER 14. 10–23 ÓRA Kertvárosi vigasságok (Apáczai Csere János Mûvelõdési Köz-

pont)
SZEPTEMBER 15. Páterdombi búcsú (Zalaegerszeg, Páterdomb, Oncsa-kereszt)
SZEPTEMBER 16–22. Európai Mobilitási Hét  
SZEPTEMBER 17. Pszichofilmklub: Egy nap magyar játékfilm (Keresztury Dezsõ

Városi Mûvelõdési Központ)
SZEPTEMBER 18. 18 ÓRA „Idegenek az éjszakában...” (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
SZEPTEMBER 19. 18 ÓRA „Barangolások szülõföldemen és idegen tájakon”

Tóth Erzsébet olaj- és akvarellfestményeinek kiállítása, megnyi-
tó. Október 12-ig. (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

SZEPTEMBER 19. 14–18 ÓRA Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
SZEPTEMBER 20–22. IX. Zalaegerszegi sörfesztivál
SZEPTEMBER 20. Orgonabérlet 2019/20 – Dankos Attila orgonamûvész hangverse-

nye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
SZEPTEMBER 21. 9–18 ÓRA 26. Zalaegerszegi családfesztivál (Ady Endre Általános Iskola,

Gimnázium és AMI)
SZEPTEMBER 21. 10 ÓRA „MUTASD MEG MAGAD!” Öröm a zene tehetségkutató – Zala-

egerszeg (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
SZEPTEMBER 21. 14 ÓRA Szüreti fesztivál (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
SZEPTEMBER 25. 17.30 ÓRA Pszichofilmklub: Egy nap magyar játékfilm (Keresztury Dezsõ

Városi Mûvelõdési Központ)
SZEPTEMBER 25. 18 ÓRA Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban – Horthy

Miklós I. rész. Elõadó: Dr. Raffay Ernõ elõadása (Keresztury De-
zsõ Városi Mûvelõdési Központ, VMK Caffé)

SZEPTEMBER 26. 17 ÓRA Czakó Lászlóné és Komlósi Tímea, a Dienes Festõkör tagjainak
bemutatkozó kiállítása. Október 10-ig.
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

SZEPTEMBER 27. 14 ÓRA 125 perc a 125 éves Arany Bárány Szállodában
(Arany Bárány Hotel)

SZEPTEMBER 28. 20 ÓRA Nemzetek zenéi – Pyrgos Görög Show és Táncház (Keresztury
Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

SZEPTEMBER 28. 14 ÓRA „Nóta szól a város felett” Csácsi-hegyi borút pincétõl pincéig a
Csácsi-hegyen

SZEPTEMBER 29. 10–18 ÓRA XI. „Tök jó” Gébárti tökfesztivál és pásztorhagyományok napja
(Gébárti Kézmûvesek Háza)

SZEPTEMBER 29. 9–14 ÓRA Szaladegerszeg városi futóünnep (Indulás: BGE Gazdálkodási
Kar)

SZEPTEMBER 30. 18 ÓRA Asztrológiai és asztrozófiai elõadás: Az univerzum titkai – A gyor-
suló idõ (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ) 

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
2019. szeptember 5-én (csütörtök) 0.00 órától szeptember 9. (hétfõ) 4.00 óráig az Országos

vadpörkölt- és borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK rendezvény miatt lezárják a Széchenyi tér teljes,
és a Kossuth utca Petõfi utcáig tartó szakaszát, valamint a Kisfaludy utcát. A jelzett idõpontban
az ÉNYKK járatai terelõúton közlekednek. A rendezvény ideje alatt a Kisfaludy utcáról nem le-
hetséges a Kossuth utcára történõ felhajtás. A gépjármûforgalom a Petõfi utca irányába az OTP
árkádja alatti átjárón keresztül történik.

A lezárással érintett területen 2019. szeptember 5-én (csütörtök) 00.00 órától tilos a parkolás!

2019. szeptember 6-án (péntek) 15.30 órától a szüreti felvonulás miatt lezárják a Kossuth utca Csány
térig tartó teljes szakaszát. Az útzár feloldására a felvonulást követõen szakaszosan kerül sor.

2019. szeptember 7-én (szombat) 15.30 órától a vadászkutya-felvonulás miatt lezárják a Kossuth ut-
ca Csány térig tartó teljes szakaszát. Az útzár feloldására a felvonulást követõen szakaszosan kerül sor.

Kérjük, amennyiben lehetséges, gyalogosan közelítsék meg a fesztivál helyszínét!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ

SZERVEZET TÁJÉKOZTATÓJA
2019. szeptember hónaptól új étkezési nyilvántartási program

kerül bevezetésre Zalaegerszegen az iskolai közétkeztetésben.
A programváltozás keretében étkezési kártya- és kártyaleolva-

só-csere történik. A korábbi lehúzós kártyát felváltja az érintõs kár-
tya. 

Kérjük azon szülõket, akik megadták elektronikus elérhetõsé-
geiket, de augusztus hónapban nem kapták meg a szeptember ha-
vi étkezési számlájukat, azok levelezésük spam szolgáltatását el-
lenõrizzék! Ha egyáltalán nem érkezett meg a számla, jelezzék ezt
az iskola, gyermek, osztály feltüntetésével kozetkeztetes@
zegesz.hu e-mail-címre.

A rendszer nehezen kezel bizonyos e-mail-fiókokat azok védett-
sége miatt. Kérjük, ellenõrizzék a közigazgatásban használatos, il-
letve citromail.hu, freemail.hu és a gmail.hu e-mail-címek beállítá-
sait a zökkenõmentes kapcsolattartás érdekében.

Ha a kimenõ számlákkal bármilyen probléma lenne ezen túlme-
nõen, a jövõben is jelezzék észrevételeiket az étkezési csoport el-
érhetõségien a 92/510-945 telefonszámon, vagy kozetkeztetes@
zegesz.hu e-mail-címen. 

Az új rendszer bevezetése során fellépõ esetleges kellemetlen-
ségekért az érdekeltek megértését kérjük. Bízunk abban, hogy a
szülõkkel történõ együttmûködéssel a gondokat megoldjuk, és az
új rendszer megfelelõen fog mûködni.

ZeGesz vezetõsége

HIRDETMÉNY
A HELYI VÁLASZTÁSI

BIZOTTSÁG TAGJAIRÓL,
VALAMINT

A BIZOTTSÁG
ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése 124/2019.
(VIII. 08.) sz. határozatával
megválasztotta a Helyi Vá-
lasztási Bizottság tagjait és
póttagjait.

A Helyi Választási Bizottság
tagjai:

Dr. Pápai Ferenc (elnök)
Dr. Szakály Zoltán (elnök-
helyettes)
Dr. Porkoláb Sándor László
(bizottsági tag)

póttagok:
Dr. Kelemen Péter Máté
Dr. Szabó László Levente

A bizottság postacíme:
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17–19.

E-mail-cím: 
valasztas@zalaegerszeg.hu

A Helyi Választási Bizottság
határozatai közzétételre kerül-
nek a www.zalaegerszeg.hu/
választások c. alatt.

HIRDETMÉNY
A ZALAEGERSZEGI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

A helyi választási iroda 
vezetõje: dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ
székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
telefonszám: 92/502-102; 92/502-114; 92/502-199
faxszám: 92/502-119
e-mail-cím: valasztas@zalaegerszeg.hu

FELHÍVÁS TAKARÍTÓI MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE

A Vásárcsarnok Gazdálkodási
Szervezet Zalaegerszeg
MUNKATÁRSAT KERES
TAKARÍTÓI munkakörbe.

Érdeklõdni lehet
a +36-20/940-9010 telefonszámon.



Megújította szponzori szerzõ-
dését a ZTE FC-vel a Spirit
Autó Zalaegerszegi VW márka-
kereskedése. Kláb Tamás tulaj-
donos 16 vadonatúj Volkswa-
gen személygépkocsit adott át
a klub játékosainak és dr. Do-
bos Barna vezetõedzõnek. 

A tulajdonos elmondta, hogy a
ZTE belépett egy szûk klubba az
élvonalban, mellyel párhuzamo-
san szponzorációs lehetõséget,
együttmûködést biztosít cége szá-
mára. Egy profi csapatról beszél-
hetünk, ahol az egységes és ma-
gas színvonalú megjelenés elen-
gedhetetlen. A Volkswagen már-
kához kötõdõ jellemzõk – a meg-
bízhatóság, teljesítmény – csak to-
vább erõsítik a csapatot. A ZTE el-
múlt évi teljesítményével megszol-
gálta a közvélemény és a szurko-
lók bizalmát. 

Majd úgy folytatta, bíznak ab-
ban, hogy a klub hosszú távon

tagja marad az NB I-nek, s idõvel
a nemzetközi porondon ismét
megmutathatja magát. A Spirit

Autó Kft. ugyanolyan stabil tagja
szeretne lenni a magyar autópiac-
nak, mint a zalai csapat.

7Sport

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
ZTE FC–Puskás Akadémia

FC 1-1 (1-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 4858 nézõ.

ZTK FMVas–Székesfehérvári
Köfém 8:0 (3570-3297)

Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

Tatabányai SC–ZTE ZÁÉV
TK 2:6 (3122-3242)

Szuperligás nõi tekemérkõzés.
Tatabánya.

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhöz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 2. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.30–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 7. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

– Heti három edzéssel és hét-
végi edzõmérkõzésekkel már jú-
liusban elkezdtük a felkészülést az
új idényre – hangoztatta Fehér
László edzõ. – Folyamatos terhe-
lést kaptak a játékosok. Az elsõ
két fordulóban papíron könnyebb
ellenfelekkel játszunk, ebben az
idõszakban marad a nagyobb ter-
helés. Utánuk riválisok következ-
nek – a Répcelak és a Ferencvá-
ros –, ekkor jön a frissítés, itt már
jó formában kell lennie a csapat-
nak. Majd következik az NBC Ku-
pa, ahol fontos az eredményes
szereplés.  A felkészülés során
egyébként biztató eredményeket
értünk el. A zalai rendezésû Gö-
csej Kupát megnyertük, Répcela-
kon is gyõztünk. Egy bécsi tornán
szintén remekeltünk, 3900 feletti
fát dobtunk. Zárásként Zalaszent-
gróton vettünk részt egy tornán. A
játékosok tudják, az elmúlt bajnoki
idényben kaptunk egy nagy po-
font, ebbõl fel kell állnunk.

– Változott a csapat játékos-
állománya?

– A csapatból a több játéklehe-
tõség reményében végleg Szent-
gotthárdra távozott Takács Tamás.
Pintér Károlyt kölcsönadtuk a rivá-
lis Répcelak együttesének, ahol
szintén több játéklehetõséget kap-
hat.

– A tavalyi gyengébb szerep-
lés után az idei bajnokságra mik
a célok? 

– Bõvült az éremesélyes csapa-

tok száma. A Szeged, Répcelak,
ZTK FMVas hármas mellé beje-
lentkezett a Ferencváros. A fõváro-
siak jól erõsítettek, harcban lesz-
nek a dobogóért. Számunkra is az
elsõ három hely a cél, azon belül
minél fényesebb érmet szeretnénk
szerezni. A nemzetközi porondon
is szeretnénk jobban szerepelni.
Ehhez elsõ lépcsõben a harmadik
számú NBC Kupában kell az elsõ
két hely valamelyikén végezni,
hogy feljuthassunk a BL fõtáblájá-
ra. Ott sem lennénk kiemeltek, de
szeretnék nemzetközi szinten is
elõbbre lépni. Ha a hazai szövet-
ség kiírja a Magyar Kupát, a baj-
nokság vége felé döntjük el, hogy
indulunk-e rajta, vagy sem.

– Az elmúlt idényben sokat
harcoltak a bajnoki rendszer el-
len, visszaállt a régi rend…

– Természetesen örülünk,
hogy a régi rendben játszunk, amit
igazságosnak tartunk. Kétfordulós
lesz a bajnokság, és mindenki ját-
szik mindenkivel, nem lesz ráját-
szás sem. Az már kevésbé örven-
detes, hogy az országos szövet-
ség 10 csapatra csökkenti a Szu-
per Liga létszámát, négy együttes
esik ki. Úgy véljük, ezzel a lépés-
sel csökken a teke egyébként sem
túl széles bázisa.

JOBB ÉVET VÁRNAK A ZTK FMVASNÁL
TÖBB AZ ÉREMESÉLYES CSAPAT

Nem sikerült az elmúlt idény a ZTK FMVas férfi szuperligás te-
kecsapata számára. A harmadik helyen végzett a hazai bajnok-
ságban,  a Világkupán és a BL-ben sem sikerült  jól szerepelnie.
A csapat háza táján fogadkoznak, idén feledtetni akarják a tavalyi
gyenge szereplést. 

A SPIRIT AUTÓ: TOVÁBBRA IS A ZTE FC MELLETT

– Amatõr csapat lévén, illetve a
nyári szabadságolások miatt rész-
letekben készültünk az idényre –
tájékoztatott Baján János edzõ. –
Július 10-e körül álltunk munkába.
A teljes keret keveset gyakorolt
együtt, és nem láttam értelmét
több edzõmérkõzésnek, kupasze-
replésnek sem. A Göcsej Kupán
indultunk el és Zalaszentgróton
vettünk részt egy tornán. Az edzé-
seken a lányok becsülettel dolgoz-
tak. A felkészülés során Nemes-
Juhász Gabriella küzdött sérülés-
sel, a rajton azonban már rendel-
kezésemre áll. A csapatból Mátyás
Szilvia anyai örök elõtt áll, rá nem
számíthatok. Kevesebb játékosra
számíthatok,  de voltam már nehe-
zebb helyzetben is.  A nehézségek
ellenére felkészülten várjuk a baj-
noki rajtot.  

– A remek tavalyi idény után
mit terveznek az új szezonra?

– A címvédést egyértelmûen
nem tûztük ki célul  a csapat elé.

Nem akarunk nagy terhet rakni a
játékosok vállára. A dobogós he-
lyezés a cél, ami véleményem sze-
rint négy csapat között dõl el. A
Rákoshegyi VSE I., az Ipartechni-
ka Gyõr, a Ferencváros és ZTE
ZÁÉV csapata pályázhat ezekre a
helyekre. Rajtuk kívül még két csa-
pat – a Balatoni Vasas és a Tatabá-

nya – okozhat kellemetlen megle-
petést. A maradék négy együttest
oda-vissza vernünk kell. Döntõ
lesz, hogy hazai pályán mindenkit
legyõzzünk, és idegenben sem na-
gyon kaphatunk ki, esetleg a riváli-
soktól csúszhat be vereség. A baj-
noki cím védõjeként Világkupa-
szereplés vár ránk. Nagyon jó len-
ne ismét a legjobb négy közé jutni,
de mindenképpen az élmezõnyben
szeretnénk végezni. Sikeres sze-
replés esetén kedvezõ lenne a sor-
solásunk a BL-ben, az elsõ körben
akár erõnyerõk lehetnénk,
akárcsak tavaly. A Bajnokok Ligá-
jában már közel sem olyan sûrû a
mezõny, mint a Világkupán, több
csapat nem vállalja, lehetne esé-
lyünk a jó szereplésre. A Magyar
Kupában címvédõként biztosan in-
dulunk. Tavaly azért vállaltuk be,
mert úgy éreztük, a bajnoknak ott a
helye az MK-ban.

– A nõknél a bajnokság kiírá-
sa már hosszú ideje állandó,
marad a rendszer?

– Marad az õszi-tavaszi rend-
szer, két kör után dõl el a bajnoki
cím, a helyezések sorsa. Nincsen
rájátszás. A mezõny továbbra is tíz
csapatból áll.

NEM RAKNAK NAGY TERHET A CSAPATRA
A DOBOGÓ A CÉL A ZTE ZÁÉV-NÉL

Az elmúlt bajnoki idényben itthon mindent megnyert a ZTE
ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata. A Szuper Liga aranyérme mel-
lett gyõztek a Magyar Kupában.  Nemzetközi szinten a VK négyes
döntõjébe jutottak, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb nyolc
között estek ki. 

Mányoki Attila hosszútáv-
úszó augusztus 26-án, 6 óra 39
perckor kezdte meg az
Ocean's Seven utolsó állomá-
sának átúszását, Észak-Íror-
szágból Skóciába. Ezt a sza-
kaszt a legnehezebbként tart-
ják számon az egész sorozat-
ban. A zalaegerszegi verseny-
zõnek már csak ez az egy táv
hiányzott a hét csatornaát-
úszásból álló Ocean's Seven
sorozatból.

Mint arról hétfõ este a Fa-
cebook-oldalán beszámolt: 12 óra
11 perc 20 másodperc alatt tette
meg a körülbelül 40 kilométeres
távot, maga mögé utasítva azt a
három másik úszót, akik szintén
ezen a napon vágtak neki a ver-
senynek.

Mányoki Attila már többször is
próbálkozott az észak-írországi
csatorna átúszásával – elõször hat
évvel ezelõtt, legutoljára pedig ta-

valy – ám eddig mindig feladni
kényszerült a versenyt. (Egy éve
az oroszlánmedúzák csípései, il-
letve azok súlyos, életveszélyes
mellékhatásai miatt nem sikerült a
bravúr.)

A hétfõi világsikerrel most nem-
csak az Északi-csatorna kihívásait

gyõzte le, hanem elsõ magyarként
(a világon pedig a 18. versenyzõ-
ként) teljesítette az Ocean's Se-
ven sorozatot is.

A hét próba idõeredményeit
összeadva 64:33,05 órát töltött
vízben, ami azt jelenti, hogy ös-
szetett ideje új világcsúcs.

OCEAN'S SEVEN VILÁGREKORD
MÁNYOKI AZ UTOLSÓ PRÓBÁT IS TELJESÍTETTE

Az 59 ország részvételével az
angliai Newcastle-ban  megren-
dezett XXII. Szervátültetettek Vi-
lágjátékán a magyar színekben
két zalaegerszegi versenyzõ is
sikeresen szerepelt.

Fitos Erika – aki 9 éve veseát-
ültetett – az egyéni bowlingverse-
nyen a 7. helyen végzett, vegyes
párosban  –  szívátültetett társá-
val, Csapó Tamással – a 10. he-
lyen zárták a versenyt, majd a nõi
párosok versenyében – kombinált
vese- és májtranszplantált társá-
val, Hasznos Szabinával – meg-
szerezte a világbajnoki címet.

Zsuppán László – aki 11 éve
vesetranszplantált – a férfi páro-
sok bowlingversenyében – vese-
transzplantált párjával, Ferencz
Károllyal – a 8. helyen végzett, az
egyéni versenyt a dobogó máso-

dik helyén fejezte be: ezüstérem-
mel tért haza. Mindkettõjük edzõ-
je: Soltész István.

A magyar csapat összesítés-

ben az elõkelõ 8. helyen végzett,
európai országként egyedül csak
a házigazda Egyesült Királyság tu-
dott elé kerülni.

SZERVÁTÜLTETETTEK VILÁGJÁTÉKA
EGERSZEGI ARANY ÉS EZÜST

Fotó: Magyar Szervátültetettek Szövetsége



8 Közérdekû

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. 09. 25,, 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 09. 27. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

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

heti rendszerességgel történik

Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.

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., 8961 Pf.: 33. 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: alpin002@t-online.hu   Mobil: 30/3571-413

BEJELENTKEZÉS:

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

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

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

• 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!


