
Négy polgármesterjelölt közül
választhattak a zalaegerszegiek,
az eredmények a következõkép-
pen alakultak: Balaicz Zoltán (Fi-
desz–KDNP) a szavazatok 69,69
százalékát kapta (országosan is
az egyik legmagasabb arány), Ke-
resztes Csaba, a Tiéd a Város
Egyesület képviseletében 22,61
százalékot ért el, Kocsis Gyula, az
Együtt Zalaegerszegért Egyesület
jelöltje 3,41, míg Kiss Ferenc, a Mi
Hazánk Mozgalom polgármester-
jelöltje 4,28 százalékot kapott.

Ami a megyeszékhely önkor-
mányzatának összetételét illeti:
mind a 12 egyéni választókerület-
ben a Fidesz jelöltjei nyertek.
Kompenzációs listáról pedig öt el-
lenzéki képviselõ (Benke Richárd,
Góra Balázs, Keresztes Csaba,

Kiss Ferenc, dr. Kocsis Gyula) ve-
het részt a képviselõ-testület mun-
kájában.

A választási eredmények isme-
retében Balaicz Zoltán lapunk ér-
deklõdésére elmondta: ez a közel
70 százalékos támogatás rendkí-
vül nagy megtiszteltetés és nagy-
nagy felelõsség.

– Azt hiszem, hogy a gyõze-
lemben benne van az ötéves meg-
feszített munkánk, hiszen azt nem
tagadja senki, hogy Zalaegerszeg
egy új fejlõdési pályára lépett.
Rendkívül fontos, hogy egymás

véleményét meghallgatva tudtunk
és tudunk politizálni. Beruházások
indultak az elmúlt években, más-
részt az is benne van, hogy igye-
keztünk összefogást teremteni,
egy igazi lokálpatrióta várost. Azt
hiszem, ezt ismerte el a legtöbb
zalaegerszegi állampolgár. A kor-
rektség kedvéért el kell monda-
nom, hogy a demokrácia szabá-
lyainak megfelelõen a városunk-
ban a lehetõségekhez mérten kor-

rekt kampány zajlott. Gratulálok az
pártok elért eredményeihez is, és
ismét bizonyítottuk, hogy más vá-
rosokhoz képest nálunk kulturált
hangnemben tudunk politizálni.

A feladatokról szólva Balaicz
Zoltán elmondta: a legfontosabb
most, hogy a megkezdõdött beru-
házásokat továbbvigyék és meg-
valósítsák. Miután a nagy fejlesz-
téseket szerencsésen elindították,
az arányos városfejlesztés terén
szeretné végigvinni azt az infrast-
rukturális fejlesztést, amit a követ-
kezõ 15 évre határoztak meg. 
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A rendezvényen Gulyás Ger-
gely, Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter méltatta a néhai herceg-
prímás életútját. Mint fogalmazott:
olyan sportközpont létesül, amely
méltó az iskolához, a városhoz és
a névadóhoz. Mindszenty József
ugyanis a 20. századi magyar tör-
ténelem egyik legkiemelkedõbb
alakja volt, akit egyformán tisztel-
het minden keresztény felekezet,
és aki elõtt az utókornak újra és új-

ra fejet kell hajtani. Zalaegerszeg
egykori lelkipásztora a második vi-
lágháború után már püspök, majd
Magyarország ez idáig utolsó her-
cegprímása. Egyaránt szembe-
szállt a náci és a kommunista dik-
tatúrával. Az ellene folyó per örök
példája a koncepciós eljárásoknak,
a kommunista diktat0úra egyedül-
álló gátlástalanságának és annak
az aljasságnak, amire a kommu-
nisták az egyházakkal szemben
mindig is képesek voltak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték
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Teljes, hiszen az idén éppen 65
esztendõs alkotó mutatkozik be
egy konkrét tematikát felölelõ
anyaggal. És töredékes, mert a ju-
bileumi tárlat egyrészt – a szoká-
sokkal ellentétben – nem retro-
spektív, vagyis nem arra vállalko-
zik, hogy a mûvész egész munkás-
ságát bemutassa. Másrészt pedig
az anyag címe is az, hogy „Római
töredékek”. Budaházi Tibor 2015-

ben, egy hónapot töltött Rómában
a Magyar Mûvészeti Akadémia
ösztöndíjasaként. Ennek a projekt-
nek a lenyomata és utóhatása lát-
ható most a zsinagóga falain. A „fal”
itt sokszorosan felértékelõdik, mert
az alkotó képein – amik jórészt fo-
tográfiák és nem festmények – fal-
részletek, kopott vakolatok, falfirkák
láthatók. Vagyis elsõ ránézésre
nem egy hagyományos Budaházi-
kollekciót tekinthet meg a nézõ.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégiumban már épül az új tornacsarnok és vívóterem.
Az oktatási intézményt a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
tartja fenn, amely idén 90 éve telepedett le a városban. Az októ-
ber 8-i jubileumi ünnepséget projektindító eseménnyel kötötték
össze, melynek keretében elhelyezték a 3,3 milliárd forintos zöld-
mezõs beruházás alapkövét.

LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA

2019. OKTÓBER 29-ÉN JELENIK MEG!

IDÕ KOPTATTA ANYAG RÓMÁBÓL
BUDAHÁZI JUBILEUMI „TÖREDÉKEI”
Teljes is, meg töredékes is. Talán ez a két legtalálóbb szó Bu-

daházi Tibor festõmûvész Városi Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben nyílt tárlatának rövid jellemzésére.

ISMÉT BALAICZ ZOLTÁN A POLGÁRMESTER
NAGYARÁNYÚ FIDESZ-GYÕZELEM ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszegen a választásra jogosult állampolgárok száma:
47 ezer 408. A vasárnapi önkormányzati választásokon  20 ezer
864-en jelentek meg (44 százalék). Az érvényes szavazatok szá-
ma: 20 ezer 521 volt.

A gyõztes csapat.

Fotó: Seres
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Az iskola 1872-ben nyitotta
meg kapuit. A 32 tanteremmel ren-
delkezõ intézményben tíz éve fo-
lyik két tannyelvû oktatás. Jelenleg
600 diák tanul itt, 65-fõs tanári kar
irányításával. Errõl Kajári Attila, a
zalaegerszegi tankerület igazgató-
ja beszélt a projektindító esemé-
nyen.

Balaicz Zoltán polgármester a
város elemi oktatásának történe-
térõl felidézte, hogy Jákum Fe-
renc jómódú lakatosmester, aki a
szabadságharcban nemzetõrként
harcolt, 1863-ban alapítványt ho-
zott létre a szegényebb sorsú
gyerekek oktatásának támogatá-
sa érdekében. Az iskola történe-
tébõl felelevenítette, hogy 1950-
ben az Ady utcában megnyílt az
új iskola, amely 1951 januárjában
felvette Dózsa György nevét. So-
káig ott mûködött. Miután a Köl-
csey Ferenc Gimnázium (volt
Ságvári) új épületet kapott, 1987-
ben átköltöztették ide a felsõ ta-
gozatot, majd az alsó tagozatot.
A Dózsa György Általános Iskola
az 1990/91-es tanévtõl mûködik
itt, a Kis utca 6. sz. alatti épület-
ben. A polgármester emlékezte-
tett arra, hogy 2014-ben elkezd-
tek egy programot, melyben a
nevelési és oktatási intézmények
felújítását tûzték ki célul. Így ér-

keztek el a Dózsa György Általá-
nos Iskola energetikai korszerû-
sítéséhez. A TOP-programból
rendelkezésre álló 268 millió fo-

rintot 36 millióval egészítette ki a
kormány, a város pedig 14 millió
forint önrészt adott hozzá. A pol-
gármester jelezte, hogy az isko-
lában új tornaterem is épül a köz-
beszerzési eljárás lezárását kö-
vetõen.

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje meg-
köszönve a beruházást azt hang-
súlyozta, hogy minden gyermekin-
tézményt érintõ felújítás a jelen és
a jövõ generációjának érdekében
valósul meg a városban. 

Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezetõ miniszter azt
mondta, hogy a Dózsa György Ál-
talános Iskolát érintõ energetikai
korszerûsítés és az új tornaterem
megépítése azt mutatja, hogy a
városnak biztos elképzelése van a
jövõrõl. Az épület azontúl, hogy
megújul, fenntarthatóbbá is válik a
nyílászárók cseréje, a homlokzati
hõszigetelés, a megújuló energia-
forrást felhasználó új fûtési rend-
szer által.

A rendezvény projektindító nyi-
latkozat aláírásával zárult.
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Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: Zalaegerszeg, bár nagy
történelmi múlttal rendelkezik,
ugyanakkor kevés épített öröksé-

ge maradt fent. A város ezért tart-
ja fontosnak, hogy a megmaradt
régi épületeket felújítsa, és ezáltal
megõrizze az utókor számára. A
Modern városok program Mind-
szenty út elnevezésû városrehabi-

litációs programja ad erre lehetõ-
séget, melynek részeként az
Erdõdy–Hüvös kastély rekonstruk-
ciója is megvalósulhatott idén. A
polgármester jelezte, hogy a prog-
ramnak köszönhetõen újult meg
ugyancsak ebben az évben a
kvártélyház és a levéltár, ahogy
korábban a Mária Magdolna Plé-
bánia épülete. E program kereté-
ben kezdõdhetett meg a közel-
múltban a Göcseji Múzeum felújí-
tása is. Hátra van még a nagy-
templom, a volt KISZÖV-székház,
a Göcseji úti temetõ ravatalozójá-
nak rekonstrukciója, valamint az
egykori mérlegház újjáépíttetése.

Gecse Péter alpolgármester, a
településrész önkormányzati kép-
viselõje ismertette a beruházás
részleteit. Mint mondta, az épület
nemcsak kívül-belül újult meg, de
funkcionalitásában is bõvült. A
szálláshelyként üzemelõ szobákat
új bútorokkal látták el, a földszin-
ten vizesblokkot létesítettek, ami
eddig nem volt. A komfortfokozat

növelésével a
mai kor igényei-
nek megfelelõ
szállást sikerült
kialakítani. A
kastély északi ol-
dalánál egy új,
nyitott színt épí-
tettek raktárhe-
lyiséggel, kony-
hával, vizesblok-
kal, ami szállás-
foglalás nélkül is
igénybe vehetõ
turisták és más
érdeklõdõk szá-
mára. Erre a
melléképületre
helyezték el a
napelemes rend-
szert, ami az új
nyí lászárókkal
és az új kazán-
nal együtt a kas-
tély költségkímé-
lõ fenntartását
eredményezi. 

Az Erdõdy–Hüvös kastélyt
2012 óta a Mindszenty-iskolát mû-
ködtetõ Notre Dame rend üzemel-
teti. Funkciója zarándokszállás, il-
letve a városrész közösségi életé-
nek is fontos helyszíne. Mindemel-
lett emblematikus történelmi hely-
szín, ezért helytörténeti kiállítást is
szeretnének létesíteni benne. A
régmúltat idézi az egykori angol-
park is, amit szintén rendbe kíván-
nak tenni. Az elsõ környezetszépí-
tõ akció már meg is történt az el-
múlt szombaton az Összefogás
Botfáért Egyesület szervezésé-
ben, melyhez melléállt a rend, a
sportegyesület és a lakosság. 
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hangsúlyozta: Mindszenty er-

kölcsi kiállása örök érték az etiká-
ban, a magyar történelemben:
mert minden körülmények között
képes volt az igazságért, a világ
magyarságáért kiállni. 

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta:  Az új tornacsarnok és
vívóterem felépítésével egy régóta
várt fejlesztés valósulhat meg,
melyhez több mint 2,5 milliárd fo-
rint kormányzati támogatást nyert
az iskola 2017 végén a Modern
városok program keretébõl. 

Tavaly ehhez 732 millió forintos
újabb kormányzati támogatás ér-
kezett. Az idén Pro Urbe Zalaeger-

szeg díjjal kitüntetett Notre Dame
Nõi Kanonok- és Tanítórend pedig
60 millió forinttal járul hozzá a be-
ruházáshoz.

Francoise Debeaupte rendfõ-
nöknõ úgy fogalmazott: 90 évvel
ezelõtti letelepedésük után 1993
az újrakezdés éve volt. Nõvéreik
hittek a jövõben, mert akarták,
hogy ez az épület újra a keresz-
tény ifjúság nevelõ intézménye le-
gyen. Az õ akaratuk folytatásaként
épül meg 2020 végére az új sport-
létesítmény, amit azért tartanak
fontosnak: mert a sport nem más,
mint „az élet iskolája, a fizikai erõfe-
szítés a szellemi teljesítményt is ja-
vítja” A Mindszenty-iskola 1993-as

újraindulása óta ad helyet a Zala-
egerszegi Vívó Egylet edzéseinek,
amelyen az iskola több tanulója is
részt vesz. A beruházás egyik fõ
célja éppen az, hogy a létesülõ
tornacsarnok és vívóterem, a
Notre Dame rend Mindszenty
Sportközpontja a sportág kiemelt
verseny- és utánpótláscentrumává
váljon a térségben.

Az ünnepség végén Székely
János szombathelyi megyés püs-
pök és Márfi Gyula nyugalmazott
veszprémi érsek jelenlétében
Michael August Blume, az Apos-
toli Szentszék magyarországi
nagykövete áldotta meg az alap-
követ.

MINDSZENTY SPORTKÖZPONT ÉPÜL
ELHELYEZTÉK AZ ÚJ TORNACSARNOK ÉS VÍVÓTEREM ALAPKÖVÉT

Mint fogalmazott, mi magyarok
immár 170 esztendeje kegyelettel
gondolunk 1849. október 6-ra, és
ilyenkor a szomorúság és a gyász
mellett az igazságtalanság érzé-
se is vegyül.  Az Aradon kivégzet-
tek bûne csupán az volt, hogy
hûek maradtak a becsületükhöz.
A polgármester felidézte Görgey

Artúr alakját és Haynau rémtetteit
is. 

Megjegyezte: október 6-án, a
vértanúk halálának nemzeti gyász-
napján nem csupán rájuk em-
lékezünk, hanem egyben a nem-
zeti összefogást is ünnepeljük. A
közös kiállást a magyar szabadság
és függetlenség érdekében. 

NEMZETI GYÁSZNAP

„Az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtiszt, valamint a Pes-
ten ugyanazon a napon kivégzett Batthyhány Lajos miniszterel-
nök, és az õt négy nappal késõbb ugyancsak Pesten követõ
Csány László nevére mindannyiunknak emlékezni kell” – fogal-
mazott a nemzeti gyásznapon, Csány László vértanú miniszter 88
évvel ezelõtt felavatott szobránál Balaicz Zoltán polgármestert.

FIGYELEM!
Technikai okok miatt
a lakosság részére

az ingyenes
gombaszakértõi

vizsgálat
kedd, péntek és

szombat 10.00–12.00-ig
vehetõ igénybe
a vásárcsarnok

emeletén.

ELADÓ LAKÁS
A KERTVÁROSBAN

Zalaegerszegen, kertvá-
rosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2.
emeleti, erkélyes, felújított
lakás eladó. Bolt, iskola,
óvoda, buszmegálló, orvosi
rendelõ, gyógyszertár „kar-
nyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.
Érdeklõdni a 30/975-1500-as

telefonszámon lehet.

AZ EGYKORI ANGOLPARK IS MEGÚJUL
RÉGI POMPÁJÁBAN AZ ERDÕDY–HÜVÖS KASTÉLY
Régi pompájában mutatja magát a botfai Erdõdy–Hüvös kas-

tély. Az 1750-ben épített barokk udvarház felújítása a Modern vá-
rosok program keretében, 350 millió forintból valósult meg. 

A diákpolgármester és a vezetõség sajtótájékoztató keretében
mutatkozott be. Balaicz Zoltán polgármester szerint fontos a diák-
önkormányzat munkája, hiszen ennek keretében jutnak a fiatalok
lehetõséghez, hogy véleményüket, elképzelésüket továbbítsák a
város vezetése felé.

Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a diákokkal, munkájukat
elismerik, számítanak javaslataikra. Nem véletlen, hogy 2017-ben
Gyermekbarát elismerõ címet kapott Zalaegerszeg. Kovács Virág
(Csány-iskola) személyében választottak új diákpolgármestert, aki
a sajtótájékoztatón beszámolt a városi diákparlament és ZVDÖK
aznapi munkájáról, a választások eredményérõl. Két alpolgármes-
tert is választottak a fiatalok: Mazzag Levente (Izsák-iskola) és Be-
dõcs Anna (Csány-iskola) személyében. A jegyzõi feladatokat Mol-
nár Napsugár (Ady-iskola) látja el. 

ÚJJÁALAKULT

A VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Fotó: Seres

Fotó: Seres

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS A DÓZSÁBAN
AZ EGYIK LEGRÉGEBBI ISKOLA ÚJUL MEG

Megkezdõdött a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának energetikai felújí-
tása. A 2020 nyarára elkészülõ, 318 millió forintba kerülõ beruhá-
zás a város egyik legrégebbi oktatási intézményének korszerûsí-
tését teszi lehetõvé.
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A hivatalos projektnyitó ünnep-
ségre és a támogatói nyilatkozat
aláírására a múzeum – jelenleg már
üresen álló – épületének aulájában
került sor. Az eseményen részt vett
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes is. Balaicz Zoltán polgármes-
ter az épület történetét felelevenítve
elmondta: a ház 1890-ben épült, de
nem múzeumi célra. Takarékpénz-
tár és bérlakások mûködtek itt. A
kommunizmus elsõ idõszakában
pedig itt kapott helyet a Városi Ta-
nács, de ifjúsági klubnak is otthont
adott a ház. A tanács 1968-ban el-
költözött, ezután megkezdõdött az
épület múzeumi célra történõ átala-
kítása. Az elsõ kiállításnyitóra 1973-
ban került sor. A kilencvenes évek-
ben beépült a tetõtér, a kétezres
években pedig több belsõ átalakí-
tásra is sor került. A múzeum fenn-
tartója 2013-tól a zalaegerszegi ön-
kormányzat, így különösen fontos a
város számára, hogy egy modern
épület és színvonalas kiállítóhelyek
kerüljenek kialakításra. Az építke-
zés 2021-ig tart.

A beruházás elindítását üdvö-
zölte Vigh László országgyûlési
képviselõ és Böjte Sándor, a körzet
önkormányzati képviselõje is. Töb-
bek között elhangzott: fontos, hogy
egy-egy városban minél több régi
polgári épület újuljon meg, hiszen
ezek védelme kiemelt feladat. Külö-
nösen igaz ez a múzeumi épületek-
re, melyek a kulturális és a nemze-
ti értékek gyûjtõpontjai.

A város közönsége megérdemli,
hogy a Göcseji Múzeum gyûjtemé-
nye minél elõbb ismét látogatható
legyen – fogalmazott beszédében
Kaján Imre múzeumigazgató. Mint
mondta: utoljára a Seuso-kincseket
láthatta itt a közönség, a rangos ki-
állításra több mint 20 ezren voltak
kíváncsiak. Az azt követõ Múzeu-
mok éjszakája (mely egy romkocs-
mát idézett) pedig nemcsak sok lá-
togatót vonzott, hanem szakmai dí-
jat is nyert. Ez a két utolsó ese-
mény magasra tette tehát a mércét.

Ezekhez szeretnék a megújuló mú-
zeum kínálatát is igazítani.

A turizmus és a lokálpatriotiz-
mus szempontjából is kiemelten
fontos, hogy a régi épületek meg-
újuljanak – mondta beszédében dr.
Semjén Zsolt. A miniszterelnök-he-

lyettes kiemelte: egy-egy ilyen
nagyberuházás jelentõsen javítja a
városképet, ám az sem mindegy,
hogy milyen tartalommal töltik meg
a házat. A Göcseji Múzeum új kiál-
lításainak terveit nézve az látszik,
hogy egy 21. századi, interaktív ki-
állítóhely nyílik Zalaegerszegen.
Egy olyan intézmény lesz, mely
nemcsak értékeket õriz, hanem
életet adó funkciója is van; tehát a
mának szól. A technika révén a tár-
latok érdekessé válnak a gyerekek
számára is, de idegenforgalmi
szempontból is fontos kiállítások
készülnek.

Semjén Zsolt szerint Zalaeger-
szegnek három olyan izgalmas kul-
turális „csemegéje” van, amit érde-
mes bemutatni a szélesebb közön-
ségnek. Egyik ilyen Deák Ferenc
élete és munkássága. Úgy látja:
Zalának Deák-kultuszt kellene épí-
tenie, annál is inkább, mert keveset
foglalkozunk a kiegyezés korszaká-
val, pedig jelentõs építkezések és
fejlesztések történtek ekkor az or-
szágban. (A múzeum, vagyis elõd-
je, a Takarékpénztár is ekkor épült.)
A másik, ami sokak számára érde-
kes lehet, az Mindszenty József bí-
boros – a város korábbi plébánosa

– élete. Örömteli, hogy a múzeum
mellett készülõ Mindszenty-
központ hiányt pótló módon foglal-
kozna a hercegprímás munkássá-
gával. A látogatóközpont felekezeti
hovatartozás nélkül ápolhatná
Mindszenty emlékét.

A harmadik kuriózum pedig a
szintén zalaegerszegi Fekete
György belsõépítész, a Magyar
Mûvészeti Akadémia tiszteletbeli
elnökének pályája. A miniszterel-

nök-helyettes üdvözölte, hogy az új
múzeumi épületben lesz egy állan-
dó kiállítás az õ mûvészetérõl, bel-
sõépítészeti munkásságáról is.

A projektindítón elhangzott: a
beruházás során teljesen megújul
a múzeum homlokzata, tetõtere,
gépészeti rendszere, valamint szi-
getelésre, és nyílászárócserékre is
sor kerül. Ami a belsõ tereket illeti:
új, interaktív várostörténeti tárlat
készül, megújul továbbá a Németh
János keramikusmûvész munkás-
ságát bemutató galéria, valamint
állandó tárlata nyílik Fekete György
belsõépítésznek.

Az Európai Unió és a magyar ál-
lam szponzorálásával megvalósuló
projekt támogatói nyilatkozatát ün-
nepélyes keretek között írta alá dr.
Semjén Zsolt, Vigh László, Balaicz
Zoltán, Kaján Imre és Böjte Sándor.

A múzeum épületének egy ré-
szét már felállványozták, a tervek
szerint a napokban megtörténik a
munkaterület hivatalos átadása is.

– pet –

Mint azt az egyesület elnöke,
Papp Tamás érdeklõdésünkre el-
mondta: az volt a cél, hogy a vizs-
gálatokra várakozó beteg gyere-
kek izgalmát, félelmét enyhítsék
egy kicsit a színes játékokkal.
Olyan tárgyakat választottak, me-
lyekkel a mai szülõk gyerekként
sokat játszottak, így mesélni is
tudnak róluk a kicsiknek a várako-
zás közben. A vitrinekbe többek
között kisautó, Rubik-kocka, orvo-
si táska, Kockás újság, patronos
pisztoly, Bábel-torony is került. A
kollekcióban Papp Tamás egykori
játékai is szerepelnek, de már
olyanok is vannak, melyeket az
egyesület kapott adományként.

A kiállítást Bognár Ákos önkor-
mányzati képviselõ nyitotta meg.
Mint fogalmazott, egy kórházban a
szakmai munkán túl az is fontos,
hogy olykor az érzelmekre is has-
sanak. Különösen, ha beteg gye-
rekekrõl van szó. A színes játékok-
kal minden bizonnyal sikerül kicsit
elterelni a figyelmüket a betegség-
rõl és magáról az orvosi vizsgálat-
ról is.

A kiállítás egy hónapig tekinthe-
tõ meg, utána a tervek szerint óvo-
dákban is bemutatják a gyûjte-
ményt.
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RETRÓ JÁTÉKOK
A Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület jóvoltából az 1970-es,

'80-as évek közkedvelt játékaiból nyílt kiállítás a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház gyermek-szakambulanciáján. A civil szerve-
zet kezdeményezését dr. Gárdos László fõorvos is üdvözölte.

Papp Tamás

INDUL A GÖCSEJI MÚZEUM FEJLESZTÉSE
ÉRTÉKÕRZÉS ÉS TURISZTIKAI LEHETÕSÉG

Hamarosan indul a Göcseji Múzeum épületének, illetve kiállítóte-
reinek felújítása. Az összesen 1 milliárd 850 millió forintból megva-
lósuló fejlesztési összeg túlnyomó része TOP-pályázatból valósul
meg, ám 550 millió forinttal az állam is támogatja a beruházást.

Elkezdõdött Zalaegerszegen
az ország elsõ duális szakkép-
zõ központjának építése, ahol a
fiatalok, akár egyetemi, akár
szakképzésben vesznek részt,
az elméleti tudás mellett gya-
korlati ismeretekre is szert te-
hetnek.

– AL –

Palkovics László kifejtette, hogy
a 2014-ben létrehozott duális kép-
zési rendszer alapvetõen a nagy-
vállalatokra épült, de kiterjesztették
a kisvállatokra is, miután azok is
részt vesznek a duális képzésben.
Az ehhez szükséges feltételek biz-
tosításában azonban elmaradnak
a nagyvállalatoktól. Ennek segíté-
sére is épül Zalaegerszegen a
duális szakképzõ központ, ahol a
helyi gazdasági szereplõkkel, az
iskolákkal és az önkormányzattal
együttmûködve tudják majd a duá-
lis képzést megvalósítani. Szükség
van jól illetve magasan képzett
szakemberekre, az õ gyakorlati
képzésüknek biztosít helyet a leen-
dõ duális szakképzõ centrum. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

polgármestere a beruházás rész-
leteirõl elmondta: az 1400 négy-
zetméter alapterületû üzemcsar-
nok a Széchenyi 2020 program
keretében, az egykori laktanya pa-
rancsnoki épületének helyén épül
fel. Az önkormányzat a TOP-
programból 600 millió forint euró-
pai uniós támogatást, valamint 46
millió forint önerõt biztosít a beru-
házásra. Itt kap helyet a duális
szakképzõ központ, amit a megyei
ipar- és kereskedelmi kamarával,
a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrummal és a közremûködõ

helyi vállalkozásokkal együtt indí-
tottak el.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, az üzemcsarnok modern kör-
nyezete a gyakorlati ismeretek
megszerzéséhez segíti hozzá a
fiatalokat a tanult szakmákban,
ami könnyebbé teszi indulásukat
leendõ munkahelyeiken. 

A 2020 szeptemberére elké-
szülõ duális szakképzõ központ-
ban gépi forgácsoló-, hegesztõ- és
lakatosmûhelyeket és kiszolgáló-
helyiségeket alakítanak ki.

HANGSÚLY A GYAKORLATI ISMERETEKEN
ÉPÜL AZ ORSZÁG ELSÕ DUÁLIS SZAKKÉPZÕ KÖZPONTJA

Vigh László, Palkovics László és Balaicz Zoltán

Október 11-én, va-
gyis a tojás világnap-
ján a zalaegerszegi
piacon is különféle
programokkal várták
az érdeklõdõket a reg-
geli órákban.

A Nemzetközi Tojás-
szövetség még 1999-ben
hirdette meg minden év
októberének második
péntekére a tojás világ-
napját, hogy felhívják a
figyelmet arra, milyen
fontos szerepet tölt be a
tojás a táplálkozásban.
Nem véletlen, hogy szin-

te õsidõk óta része a táplálkozá-
sunknak – mondta lapunk érdeklõ-
désére Gorza Ferencné egervári
családi gazdálkodó. Hozzátette:
az õszi/téli hónapokban különösen

fontos a tojásfogyasztás,
hiszen D-vitamin-tartalma
is jelentõs. Persze nem
mindegy, hogy hol vásá-
roljuk a tojást. Erre a leg-
alkalmasabb a helyi piac,
ahol jórészt helyi termelõk
árusítják a friss portéká-
kat.

A világnap alkalmából a
piacon ételkóstolásra is
sor került. A közönséggel
profi szakács osztotta
meg tojással készülõ éte-
lek receptjeit. Ottjártunk-
kor épp gombás, zöldsé-
ges rántotta készült, házi
majonézes öntettel.

TOJÁSNAP A PIACON
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Néha érdemes a kockából ki-
indulni. Vagy legyen inkább
négyzet. Mondjuk egy piros szí-
nû; bár ez utóbbi tulajdonság
csak másodlagos. 

– pánczélPetra –

A négyzetnek közel sem ismert
annyira a története, mint a körnek,
pedig a síkidom nemcsak geomet-
riai, hanem filozófiai, mûvészetel-
méleti, vagy ábrázolástechnikai
kérdéseket is felvet. Mindezekrõl
Monok Balázs mûvésztanár mesélt
egy rendhagyó, rövidített „rajzórán”
a Keresztury VMK aulájában, Pál
Katja festõmûvész Gönczi Galériá-
ban nyílt kiállítása kapcsán. A né-
hány éve Lendváról Zalaegerszeg-
re költözött festõmûvésznek ez az
elsõ önálló tárlata a városban, bár
neve korántsem ismeretlen a kor-
társ mûvészetet kedvelõk körében.
Õ mûködteti ugyanis a páterdombi
D'Clinic Studios nemzetközi rezi-
denciaprogramot, melynek kereté-
ben külföldi képzõmûvészek tölte-
nek el egy-egy hónapot a zalai me-
gyeszékhelyen. 

Ez alkalommal viszont maga a
stúdió vezetõje mutatkozik be az
elmúlt öt évben készült alkotásai-
val. Már a kiállítás címe is inkább
filozofikus: Korrelációk összecsa-
pása, avagy a gondtalanság mû-
vészete és ennek ellentmondásai.
Mi csap össze mivel, és mi mond
ellent micsodának? – merülhet fel
a kérdés az egyszeri látogatóban.
Lesarkítva: talán a négyzetrõl al-
kotott, kissé „szögletes” vagy sar-
kított elgondolásaink ütköznek a
kiállítótérbe rendezett idomok lát-
ványával. Mert a négyzet rengeteg
játékosságra ad lehetõséget, attól
függõen, hogy hogyan szerkeszt-
jük, hogyan „lõjük be” a perspektí-
vát, és hogy mindezt milyen irány-
ból szemléljük.

A kiállítást megnyitó Monok Ba-
lázs is egy efféle játékra invitálta a
közönséget a fent említett rendha-
gyó rajzóra keretében. Adva volt
egy olló, egy ceruza, egy vonalzó,
némi instrukciók pontokba szedve,
meg az a bizonyos piros négyzet.
A beavatkozásra – és ezáltal kitel-
jesedésre – váró idom. Amire pon-
tokat rajzolhatunk, vonalakat húz-
hatunk, aztán a sarkokat levághat-
juk, máshogy hozzáilleszthetjük,
vagy akár újabb vonalakat húzha-

tunk rá. S láss csodát! A négyze-
tek (mindenkinél más-más módon)
kimozdultak saját síkjukból!

Éppen úgy, ahogy Pál Katja
absztrakt festményein. A kreatív
játék célja is az volt, hogy a közön-
ség végighaladjon azon a folya-
maton, amin a mûvész. Vagyis
hogy pontból és vonalból eljusson
valahová. De ebben az esetben a

geometria csak egy dolog, Pál
Katját más is érdekli a szerkeszté-
sen túl. Mégpedig a látvány, azon
belül is a festmény és a nézõ kö-
zötti kapcsolat vitalitása.

Az alkotó érdeklõdésünkre el-
árulta: annak ellenére, hogy aki
elõször találkozik a munkáival,
mindig a matematikát és a geo-
metriát emlegeti, õ nem vonalzó-

val és körzõvel indul el a mûterem-
be. Vagyis nem ez a kérdéskör
foglalkoztatja elsõsorban a négy-
zet kapcsán. Sokkal inkább az ér-
dekli, hogy a festménynek és a lát-
ványnak milyen hatása lesz a né-
zõre. Aktív szerkezeteket, több né-
zõpontból értelmezhetõ idomokat
hoz létre, hogy a befogadó ne
csak passzív szemlélõje legyen
mûveinek.

Bár a képek látszólag a síkban
vannak, mégis úgy érezzük, hogy
van mélységük, néha meg térbeli-
ségük (hiszen a mûvész kiszaba-
dítja az alkotásokat a képkeretbõl,
a vászonból). Ezzel a perspektíva-
manipulációval az alkotó összeza-
varja kissé a nézõt, ám ezzel el is
távolítja a négyzet hagyományos
értelmezésétõl. A látvány és az al-
kotás maga pedig ezektõl az el-
lentmondásoktól válik teljessé.

A színek itt csak másodlago-
sak, hiszen ahogy Pál Katja fogal-
mazott: mostanában intuitívan vá-
lasztja a színeket. Ami egy adott
pillanatban éppen tetszik neki, az
kerül a vászonra. A mostani kollek-
ció inkább monokróm: sok feketé-
vel, szürkével, acélkékkel. De
azért fûszerként van benne egy kis
piros és zöld is.

A kiállítás november 2-ig láto-
gatható.
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– pP –

Garaczi László – merthogy róla
van szó – még csak pár hónapos
volt a forradalom napjaiban, így az
eseményekre nem emlékszik. A
történtek hatására azonban anyja
beteg lett, elment a teje, amitõl
Garaczi is beteg lett, majdnem
meg is halt. Ezekkel a „fenyege-
tettségekkel” nõtt fel, hiszen mind-
ez állandó beszédtéma volt a csa-
ládban. Az már más kérdés, hogy
'56 okairól és hatásairól soha nem
tudott beszélni szüleivel. Õk
ugyanis – állami köztisztviselõként
– kitartottak amellett, hogy az el-
lenforradalom volt.

Garaczi László író, költõ volt a
Szépírók Társaságának vendége

a Club PopUp Undergroundban. A
„Literaturista” sorozat legutóbbi
rendezvényén Tóth Imre könyvtá-
ros, költõ beszélgetett a szerzõvel.
Mint kiderült: Garaczi már tizen-
éves korában érezte, hogy sok fur-
csaság van a Kádár-rendszerben.
Például, ha minden annyira oké,
mint ahogy mondják (propagálják),
akkor miért félnek mégis sokan bi-
zonyos dolgoktól? Mondjuk, miért
nem mernek kimenni az emberek
az utcára 1966. október 23-án es-
te? Amikor a tízéves Garaczinak,
és néhány barátjának épp focizni
lenne kedve..., csak hát nincs elég
gyerek a teljes csapathoz.

Szóval gyorsan rájött, hogy itt
egypártrendszer van, meg diktatú-
ra. Szabad Európát kezdett hallgat-

ni, és egyre többet járt az úgyneve-
zett pesti „underground” körbe, ami
tele volt kísérletezõ alkotómûvé-
szekkel. Tulajdonképpen író/költõ is

úgy lett, hogy koncertre indult, aztán
egy felolvasáson kötött ki. Ekkor
vállalta fel elõször nyilvánosan ver-
seit. Még papírfecnikrõl olvasta fel
õket, de a fogadtatás jó volt.

Azt mondja, hogy mivel pont
akkor született, amikor a Kádár-
rendszer, feladatának tekinti, hogy
megírja azokat az érzéseket és el-

lentmondásokat, amik a korra jel-
lemzõek. Errõl szól az ötrészes
„Egy lemúr vallomásai” regényso-
rozat (Mintha élnél, Pompásan
buszozunk!, Arc és hátraarc,

Wünsch híd, Hasítás).  Hogy ezek
mennyire önéletrajzi regények, ar-
ról a kritikusok máig szeretnek vi-
tatkozni. (Annál is inkább, mert a
kötetek sorrendben a kisgyerek-
kortól a felnõtté válás és pályakez-
dés nehézségeinek idõszakáig ka-
lauzolják el az olvasót.)

Garaczi szerint, azért nem kell
mindent készpénznek venni, ami
le van írva! Önéletrajzi ihletettség
persze van; tényleg erõs emlékké-
pekbõl indul ki egy-egy mû, de fik-
ciókat is bõven tartalmaz. Mint a
regények általában. Könyvei
ugyanakkor játékosak, viccesek,
néhol szarkasztikusak, melyekbõl
jól kirajzolódik a Kádár-kor világa,
és hogy hogyan élte meg ezt egy
gyerek/fiatal/katona/pályakezdõ
író. A „lemúr” maga is utal az itt kí-
sértõ múltra, hiszen – azontúl,
hogy ez egy madagaszkári gyû-
rûsfarkú maki neve – a római mito-
lógiában õ a visszajáró szellem,
aki felelõsségre is von.

A szerzõ az elsõ három kötet
esetében kutatómunkát is végzett,
rendszeresen járt, könyvtárba, le-
véltárakba. Minél hitelesebb, rea-
lisztikusabb képet szeretett volna
kapni arról az idõszakról, melyben
még gyerek, vagy fiatal volt, és ke-
véssé emlékszik rá. Vagy (az Arc
és hátraarc kötet kapcsán) a had-
sereg mûködésével, felszereltsé-
gével kapcsolatos dolgok érdekel-
ték. Interjúkat is készített, így né-

hány érdekes sztorival, hangulati
elemmel egészítette ki saját em-
lékképeit. 

Mûvészetében volt egy váltás:
versei és elsõ kisprózái még afféle
„flash”-ek, sokszor töredékesek,
nem lineáris szerkezetûek. Ahogy
megjegyezte: ezeket szokták
posztmodern irodalomnak nevez-
ni. Az elsõ „lemúr” (Mintha élnél) is
még ezt tükrözi. Aztán áttért a ha-
gyományos regényszerkezetre. A
kritikusok ekkor meglepõdtek,
hogy most meg miért ír „normális”
regényt. Amúgy a szövegek egy
része hirtelen ugrik be neki, mond-
juk hajnalban, félálomban, ezért
az ágya mellett mindig van toll és
papír.

Garaczi aktív a Facebookon is:
kíváncsi volt a közönségére, ezért
próbálta a különféle posztokra
adott reakcióikat alaposan kifigyel-
ni. Mint mondja: jó látni, hogy mi
érdekli az embereket, mi az, amin
elgondolkodnak, és mi az, ami in-
kább érzelmi hatást vált ki belõlük
(a politikai tartalmú posztok pél-
dául nagyon népszerûek az olda-
lán). Úgy érzi, hogy mára megta-
nulta olvasni az olvasóit.

Közben új regényén dolgozik,
de ez már nem a „lemúr” sorozat.
A történet a jövõben játszódik, va-
lamikor a 2020-as évek közepén.
A fõhõsök fiatalok, a hangvétel pe-
dig lehet, hogy szatirikusabb lesz,
mint az elõzõ mûveké. 

– pet –

A premier elõtti sajtótájékozta-
tón Szûcs István igazgató elmond-
ta: az egész elõadás Tamkó versei-
re épül, nincs benne vendégszö-
veg, ami ritkaságnak számít a báb-

színház életében. A verseket
Khaled-Abdo Szaida dramaturg
szerkesztette kerek egésszé, a me-
séhez Dés András írt zenét, Szõts
Orsolya pedig a díszleteket és a
bábokat tervezte.

Kovács Petra, az elõadás ren-
dezõje a sajtótájékoztatón elárulta:
generációk nõttek fel Tengerecki
Pál versekbe szedett történetén,
ezért is gondolták azt a dramaturg-
gal, hogy a kötetbõl egy jó bábelõ-
adást lehet szerkeszteni. A fõhõs
természetesen maga Tengerecki,
akire sok kaland vár: tengerre szál,
ûrutazáson vesz részt, meglátogat-
ja a sivatagok lakóit. Aztán élmé-
nyekkel feltöltõdve hazatér, mert
otthon, csak egy van.

Az elõadás követi a versek vilá-
gát, ám az is fontos szempont volt,
hogy mégse versmondás legyen az
elõadás, hanem történetmesélés.
Ezt segítik a képregényszerû dísz-
letek és az egyszerû síkbábok.

Mindezek ellenére egy nehéz da-
rabról van szó; mármint színészi ol-
dalról. Matola Norbert és Szlinyi Ar-
nold játsszák végig az elõadást,
mégpedig úgy, hogy õk szólaltatják
meg a szereplõket, közben mozog-
nak és szinte folyamatosan zenél-

nek, hiszen ez egy élõ zenére épü-
lõ mese. A különös hangzást
looperrel (élõben felvett és vissza-
játszott effektek) érik el, ezért min-
dent nagyon pontosan meg kell ta-
nulniuk a mûvészeknek.

Szûcs István a bábszínház friss
híreirõl is tájékoztatott. Elhangzott:
a napokban tértek vissza a nagyvá-
radi erdélyi magyar bábszínházak
fesztiváljáról, ahol komoly szakmai
és közönségsikereket értek el. Há-
rom babaszínházi elõadásukkal
vendégként mutatkoztak be, de a
versenyprogramban is részt vettek.
A Griff mûvészeti vezetõje, Bartal
Kiss Rita ugyanis két elõadást ren-
dezett. Az Egyszer volt... címû da-
rabot – mely elnyerte a zsûri fõdíját
és a gyerekzsûri díját is – a maros-
vásárhelyi társulattal vitte színre, a
Szélszabadító pedig (melyet a
szatmárnémetieknek rendezett) a
pedagógusok díján túl a Benedek
Elek-díjat is megkapta.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bár, ha jobban belegondolunk,

munkáin mindig is ott volt a töre-
dezettség, a vakolathatás. Ezt
helyezte most más kontextusba
azzal, hogy egy konkrét téma –
nevezetesen Róma – köré he-
lyezte a fókuszpontot. Viszont
most nem az ecsetet, hanem a
fényképezõgépet használta gon-
dolatainak megjelenítéséhez.

Ahogy a kiállításmegnyitón
maga az alkotó elmondta: a mo-
dern, mai Róma mögött ott rejlik
az antik világ is. Ezeket a rétege-
ket próbálta megfigyelni és ábrá-
zolni. Nagy öröm volt számára,
hogy öt évvel ezelõtt, éppen hat-
vanéves korában sikerült elnyer-
nie a római ösztöndíjat. A négy
hét alatt próbált úgy élni, jönni-
menni, mint a rómaiak. Rengeteg
helyre eljutott, és amennyire lehe-
tett, megismerte a várost. Róma

sokszínûségének és többrétegû-
ségének lenyomatai figyelhetõk
meg a most kiállított mûveken.

A jubiláló mûvészt a tárlatnyi-
tón köszöntötte Balaicz Zoltán
polgármester is, bemutatva az al-
kotó életútjának néhány fonto-
sabb állomását. Budaházi Tibor a
romániai Kõszegremetén szüle-
tett, a szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképzõ Fõiskolán végzett, majd
1987-ben költözött Zalaegerszeg-
re; azóta örvendeztet meg minket
egyéni látásmódjával. A polgár-
mester szerint a kiállított mûve-
ken jól látszik, hogy Budaházi Ti-
bor Róma hatása alá került, és
ottléte alatt teljesen sikerült eltá-
volodnia a hétköznapoktól.

A tárlatot Tolnay Imre képzõ-
mûvész, mûvészeti író ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. Mint
fogalmazott: Róma magas lelki és
szellemi hõfokokat magában hor-

dozó hely. Ha valaki ott van, az a
tér és az idõ ajándékát kapja. Plá-
ne, ha minél több helyre elsétál
az illetõ, hiszen egy város csak
gyalog ismerhetõ meg igazán. Az
alapvetõen festõ szemléletû
Budaházi Tibor Róma rétegeit ke-
reste: a kopott falak, mállott vako-
latok között olvasott. Képein ezért
fõleg az idõ jelenik meg: az antik-
vitás, a középkor, a barokk, a
modernitás nyomai, elõbukkanó
elemei. Mindezt némi mediterrán
temperamentum fûszerezi. Ezek-
bõl a jelenségekbõl metszett ki
néhány töredéket fényképezõgé-
pével. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy a képei idõ koptatta anyag-
ból készültek.

A születésnap alkalmából egy
album is megjelent, melyben a
most kiállított mûvek szerepelnek.
A tárlat pedig október 31-ig láto-
gatható.

AKKOR SZÜLETETT, AMIKOR A KÁDÁR-RENDSZER
EMLÉKKÉPEK ÉS VALÓSÁG GARACZI REGÉNYEIBEN

1956-ban született, és ez a tény afféle bûvös számként van je-
len az életében. Részben azért, mert ha gyerekkorában kimondta
születési évszámát, annak volt valami sötét, fenyegetõ kisugárzá-
sa. Másrészt meg azért, mert a forradalom idején lakóhelyük kör-
nyezetében lövöldözés volt, sokan meghaltak, szülei pedig pincé-
ben bujkáltak vele.

MERRE JÁR A PÁL?
TENGERECKI A GRIFFBEN

Tamkó Sirató Károly máig népszerû mûvének átdolgozásával foly-
tatódik a Griff Bábszínház idei elõadás-sorozata. Az Ecki, Becki, Ten-
gerecki címû zenés mesét szombaton mutatták be a gyerekeknek.

BEJELENTKEZÉS:

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

MOBIL MASSZÕR

Fotó: – pP –

KIMOZDÍTANI A SÍKBÓL A NÉGYZETET
NÉZÕPONT-MANIPULÁCIÓ A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

Garaczi László és Tóth Imre

Monok Balázs és Pál Katja

IDÕ KOPTATTA ANYAG RÓMÁBÓL
BUDAHÁZI JUBILEUMI „TÖREDÉKEI”
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MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pályáza-

tot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékenységet
és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támo-
gatása, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létre-
jöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város
Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik

zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, és a kép-
zõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, vala-
mint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ

évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támoga-
tásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri egyösszegû tá-
mogatásként évente legfeljebb 100.000 Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1.

számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (besze-
rezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról,
vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságához. A pályázathoz csatolni kell: 

a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámoga-

tás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a be-
fejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét, 

c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ
a pályázó szakmai munkája,

d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító is-
kolalátogatási igazolást.

A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek fi-
gyelembevételével és a pályázati dokumentációk szakmai értéke-
lése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztön-
díj mértékérõl és idõtartamáról.

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység

vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek
határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj fo-
lyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót az Oktatá-
si, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kell benyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részle-
tesen köteles számot adni az általa végzett támogatott tevékeny-
ségrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás ese-
tén az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott
tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket igazoló szám-
lák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezett-
ségének az elõírtak szerint határidõben nem tesz eleget. Ebben az
esetben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság indoko-
lással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj
jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl. 

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja
a 2020. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a 2019/2020. tanév II. és a
2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típu-
sú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fia-
talok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, aki-
nek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, a 71.250 Ft-ot, kü-
lönösen méltánylandó indokok esetén a 73.388 Ft-ot és vagyonuk
nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a
részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellát-
va a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Za-
laegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi években
már regisztrált a rendszerben, a meglévõ felhasználónév és jelszó
birtokában léphet be a rendszerbe.

Az EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2019. NOVEMBER 5.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u.
15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgál-
nak az osztály munkatársai.

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú

Város Önkormányzata méltó
módon kívánja elismerni
2019. évben is azon szemé-
lyek, szervezetek és közös-
ségek munkáját, akik tevé-
kenységükkel hozzájárultak
Zalaegerszeg város fejlõdé-
séhez, jó hírének növelésé-
hez, akik kiemelkedõen és
maradandóan gazdagították
a város gazdasági, társadal-
mi, kulturális, mûvészeti,
sport- és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak meg-
felelõen Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
32/2004. (IX. 24.) önkormány-
zati rendelete az alábbi elisme-
rõ díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg innovációs díja”
„Kultúra mecénása díj”

A „Zalaegerszegért” díj
azon személynek, szervezet-
nek vagy egyesületnek adomá-
nyozható, aki (amely) a város
építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város
mûvészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészség-
ügyi és szociális szolgálatá-
ban, a város önkormányzatá-
ban vagy közigazgatásában
példa értékût és maradandót
alkotott, tevékenységével hoz-
zájárult e területen a város jó
hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” díjra ja-
vaslatot tehetnek a közgyûlés
tagjai, állandó és ideiglenes bi-
zottságai, a város intézmé-
nyei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei. 

A testület „Zalaegerszeg in-
novációs díj” kitüntetést ado-
mányozhat olyan személynek
vagy szervezetnek, aki, illetve
amely a városfejlesztési, illetve
a mûszaki, közgazdasági, köz-
igazgatási és humánszolgálta-
tás területen a város érdekében
és jó hírét öregbítve kiemelke-
dõ, elsõsorban újító tevékeny-
séget folytat.

A „Zalaegerszeg innovációs
díj”-ra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város
intézményei, társadalmi kö-
zösségei, szervezetei.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Kultúra
mecénása díj”-at adományoz-
hat olyan magánszemélynek,
cégnek aki/amely kiemelten tá-
mogatja a kulturális ágazatban
megvalósuló programokat.

A „Kultúra mecénása díj”-at
elnyerõ személyre, cégre ja-
vaslatot a közgyûlés tagjai, ál-
landó és ideiglenes bizottságai,
a város kulturális intézmé-
nyeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatokat írásos indoko-
lással ellátva 2019. október 30.
napjáig beérkezõleg kell a vá-
ros polgármesteréhez eljuttatni
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19.; mayor@zala-
egerszeg.hu).

A rendelet értelmében a ki-
tüntetõ díjak egy személynek,
szervezetnek, közösségnek
többször is adományozhatóak.

A rendelet teljes szövege le-
tölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról

(http://zalaegerszeg.hu/
dokumentum/19440/kituntet.pdf)
a korábbi évek kitüntetettjeinek
felsorolása pedig a www.zala-
egerszeg.hu/Önkormányzat/
Városunk/Kitüntetettjeink cím-
szó alatt érhetõ el.

DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUSOK 2019
Név Nyugdíjba ment Diploma Díszoklevél

1. Vincze Gyula Báthory SZKI Kõszeg, 1949 Szombathely
Rubin (70)

2.
Vincze Gyuláné
(Rózsa Katalin)

Landorhegyi-iskola Zalaegerszeg, 1959
Szombathely
Gyémánt (60)

3.
Rumplerné
Szuper Ilona

Deák SZKI Debrecen, 1969
Debrecen
Arany (50)

4. Békési Gábor Csány SZKI Szeged, 1954 Szeged
Vas (65)

5.
Dr. Szántói Józsefné
(Tüske Erzsébet)

Békeligeti Iskola Pécs, 1969
Pécs
Arany (50)

6. Pálfy László Városi Középiskolai Kollégium Pécs, 1954 Pécs
Vas (65)

7.
Szõke Jánosné
(Halász Piroska)

József Attila Ált. Isk. Esztergom, 1944 
Esztergom
Gránit (75)

8.
Tóth Lászlóné
(Tóth Éva)

Öveges József Ált. Isk. Pécs, 1969 
Pécs
Arany (50)

9.
Pálfi Mihályné
(Dormán Mária)

József Attila Ált. Isk.
Izsák Ált. Isk.

Zalaegerszeg, 1954
Szombathely
Vas (65)

10. Beznicza Éva Apáczai ÁMK Zalaegerszeg, 1954 Szombathely
Vas (65)

11.
Kiss Zoltánné
(Andor Katalin)

Ady Endre-iskola Pécs, 1969 
Pécs
Arany (50)

12.
Gyurkó Kálmánné
(Jankó Rózsa)

Liszt Ferenc Általános Iskola Zalaegerszeg, 1959 
Szombathely
Gyémánt (60)

13.
Dr. Sárdi Lászlóné
(Cseh Angéla)

Öveges Ált. Isk. Zalaegerszeg, 1954
Szombathely
Vas (65)

14.
Simon Gyuláné
(Németh Katalin)

Baki Ált. Isk. Zalaegerszeg, 1954
Szombathely
Vas (65)

15.
Balogh Jánosné
(Laki Valéria)

Petõfi Sándor Ált. Isk. Zalaegerszeg, 1949
Szombathely
Rubin (70)

16.
Bánfai Sándor Józsefné
(Tornyos Erzsébet)

Ganz Ábrahám SZKI Budapest, 1969
Budapest
Arany (50)

17. Horváth Sándor Kovács Károly Fiúkollégium Pécs, 1969 Pécs
Arany (50)

18.
Horváth Sándorné
(Mélykuti Katalin)

Dózsa György Ált. Isk. Pécs, 1969
Pécs
Arany (50)

19.
Dr. Kovács Sándorné 
(Õry Ibolya)

Öveges Ált. Isk. Sopron, 1949
Gyõr,
Rubin (70)

20. Dudás Flórián Kölcsey Ferenc Gimnázium Szeged, 1954 Szeged
Vas (65)

21.
Dudás Flóriánné
(Bakacsi Éva)

Martos Flóra Leánykollégium Szeged, 1954
Szeged
Vas (65)

22.
Dr. Varga Zoltánné
(Rákosi Ágnes)

POTE EÜ Fõisk.-i Kar Budapest, 1969
Budapest
Arany (50)

23.
Buza Sándorné
(Szujker Angyalka)

Liszt Ferenc Általános Iskola Budapest, 1954
Budapest 
Vas (65)

24. Takács Mária Ady Endre Ált. Isk. Pécs, 1969
Pécs 
Arany (50)

25.
Kónya Miklósné
(Farkas Ilona Magdolna)

Dózsa György Ált. Isk. Zalaegerszeg, 1959
Szombathely
Gyémánt (60)

26. Szabó Éva Deák Ferenc SZKI Budapest, 1969
Budapest
Arany (50)

27.
Farkas Gézáné
(Horváth Teréz)

Petõfi Úti Óvoda Sopron, 1969
Sopron
Arany (50)

28.
Hidasi Györgyné
(Horváth Katalin)

Ady Endre Ált. Isk. Szeged, 1969
Szeged
Arany (50)

29.
Kalamár Antalné
(Faragó Ilona)

Ady Endre Ált. Isk. Pécs, 1969
Pécs
Arany (50)

30.
Pacsai Gézáné
(Olasz Mária)

Dózsa György Ált. Isk. Pécs, 1969
Pécs
Arany (50)

31.
Király Gyuláné
(Horváth Gyöngyi)

Landorhegyi-iskola Zalaegerszeg, 1959
Szombathely
Gyémánt (60)

32.
Loppert Tiborné
(Varga Mária Cecília)

Landorhegyi-iskola Zalaegerszeg, 1954
Szombathely
Vas (65)

33.
Vajda László Józsefné
(Gombos Ágnes Etel)

Zrínyi-gimnázium Debrecen, 1969
Debrecen
Arany (50)

34. Vajda László József Ganz Ábrahám SZKI Debrecen, 1969
Debrecen
Arany (50)

35.
Simon Zsigmondné
(Laki Éva)

Martos Flóra Leánykollégium Pécs, 1959
Pécs
Gyémánt (60)

36.
Bajzik Lászlóné
(Boda Piroska)

Eötvös Ált Isk. Pécs, 1954
Pécs
Vas (65)

37. Szeglet Lajos Liszt Ferenc Általános Iskola Pécs, 1969
Pécs
Arany (50)

FELHÍVÁS
IDÕSEK HOZZÁTARTOZÓI RÉSZÉRE

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló „Idõsbarát régió – Age-
friendly Region” címû projekt keretében hozzátartozók részére szervezünk felkészítõ programot, mely-
nek során az érdeklõdõk ismeretet kaphatnak az idõskorúak helyzetérõl az öregedéssel járó egészség-
ügyi és mentális problémákról, ezek megelõzésének, befolyásolásának lehetõségeirõl. 

A felkészítés helye és ideje: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ (8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 21.)
A felkészítés idõtartama: 20 óra (4 nap – napi 5x45 perc)

2019. november 19. 9.00–13.00 óráig 2019. november 20. 9.00–13.00 óráig
2019. november 21. 9.00–13.00 óráig 2019. november 25. 9.00–13.00 óráig

Tervezett létszám: 20 fõ, ezért az érdeklõdõket a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni.

Ha szeretne új tapasztalatokat, információkat szerezni az idõsek ellátásáról, gondozásáról,
akkor várjuk jelentkezését az alábbi elérhetõségeken:  
E-mailen: vezeto@gkzeg.t-online.hu
Postai úton és személyesen: Zalaegerszegi Gondozási Központ (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
58–60.) Radics Andrea intézményvezetõnél (tel.: 92/596-123/19 mellék)

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. OKTÓBER 31.
A felkészítésen való részvétel térítésmentes.



– A négy közé kerüléssel elége-
dett vagyok, mivel a Világkupán
csak a nemzetek bajnokai indul-
hatnak – hangoztatta Borsos Jó-
zsef, a ZTE ZÁÉV elnöke. – Nyolc
nagyon erõs csapat vett részt a
tornán, azok jöttek el, akik úgy
érezték, reális esélyük van a négy-
be kerülésre. A gyengébbek ott-
hon maradtak. Az elõcsatározások
során elfogadhatót nyújtott a csa-
pat. A négy között, amikor már
megnevezett ellenfelek ellen ját-
szottunk, nem tudtuk azt hozni,
amit szerettünk volna. Ennek két

oka van. A csapatot fiatal és idõ-
sebb játékosok alkotják, van, aki-
nél hiányzik a rutin. Az együttes-
ben vannak még olyan játékosok,
akik nem bírják a sorozatterhelést,
hogy egymást követõ két napon
két mérkõzést kell játszani. Ez ne-
künk nem fekszik, jobban fel tu-
dunk készülni egy-egy hétvégi
mérkõzésre. Összességében elé-
gedett vagyok a 4. hellyel, kiutazá-
sunk elõtt ez volt az alapcél.

– Nincs hiányérzete, hogy jó
lenne végre egy érmet szerezni
a világkupán?

– Természetesen jó lenne
éremmel hazatérni, minden csa-
patnak az a célja. Jelenleg ez a

realitás, már említettem, játéko-
saink nincsenek hozzászokva a
sorozatterheléshez. Ezen a jövõ-
ben változtatnunk kell, mert szeret-
nénk elõrelépni. Elõdöntõbeli el-
lenfelünk, a horvát Rijeka bomba-
formában dobott. A férfiak négyes
döntõjében szerepelt két csapat
nem dobott annyi fát, mint õk. Meg-
érdemelten lettek gyõztesek.

– Mire elég ez a negyedik
hely, mivel BL-szereplõk?

– Akárcsak tavaly, idén is erõ-
nyerõk leszünk a Bajnokok Ligája
elsõ körében, és a késõbbiek so-
rán sem találkozunk az elõttünk
végzett négy csapattal, legfeljebb
a négyes döntõben. A nyolc között
a román Marosvásárhely vagy egy
német csapat vár ránk. Bizako-
dom, hogy idén bejutunk a BL né-
gyes döntõjébe.

7Sport

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE–
Oroszlányi SE Lions 84-91
(21-21, 24-25, 23-23, 16-22)

NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kõzés. Zalaegerszeg.

ZTE NKK–NKE FCSM Csata
73-89

(17-27, 16-26, 20-18, 20-18)
NB I-es nõi kosárlabda-mér-
kõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Szolnoki MÁV
NTE 7:1 (3683-3408)

Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés. Zalaegerszeg.

Rákoshegyi VSE II.–
ZTE ZÁÉV 0:8 (2909-3321)

Szuperligás nõi tekemérkõ-
zés. Budapest.

Legjobban a fiatalok V14-es ka-
tegóriájában (40 váltó), ahol a Gö-
csej KTFE ifjú futói az elõkelõ 5.
helyen értek célba. A csapat tagjai:
Czigány Emma, Mézes Botond
Csegõ, Czigány Mátyás és Salo-
pek Dorja. 

A szeniorok V135-ös kategó-
riájában (40 váltó) a Göcsej KTFE
váltója (Mézes Tibor Sólyom,
Császár Éva és Varga József)
nagyszerûen kezdett, de a meg-

szerzett elõnyüket nem sikerült
éremre váltani, szoros verseny-
ben az 5. helyen végeztek.
Ugyanitt a TRIÓ Egerszeg ZTC
váltója (Mitró Zoltán, Uhlir Tímea
és Fehér Ferenc) a 6. helyen ért
célba. A V195-ös kategóriában
(24 váltó) a TRIÓ Egerszeg ZTC
váltója (Porgányiné Henrich Piros-
ka, Horváth Zoltán és Vajda Lász-
ló) a bajnoki pontokat érõ 5. he-
lyen végzett.

A kaposvári egyetem kampuszának parkos környékén rendezték
meg a tájfutók sprintváltó országos bajnokságát. A viadalon hét
kategóriában, óriási mezõnyben jól szerepeltek a zalai tájfutók is. 

ZALAI TÁJFUTÓK

A SPRINTVÁLTÓ OB-N

ELÉGEDETTEK SZEREPLÉSÜKKEL
A ZTE ZÁÉV MEGISMÉTELTE TAVALYI TELJESÍTMÉNYÉT

A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata Németországban a Vi-
lágkupán szerepelt. Nem sikerült elõrelépniük, akárcsak tavaly,
idén is a 4. helyen végeztek a nyolccsapatos mezõnyben.

– Felemás érzések vannak
bennem – értékelt Takács László,
a ZTK FMVas elnöke. –  A játék-
erõt nézve a miénk volt a legjobb
csapat a mezõnyben. A döntõben
szereplõ német csapat tapaszta-
latlan volt, elõször vett részt nem-
zetközi versenyen. Huszonhat
csapat indult a NBC Kupán, tehát
nem szabad leértékelnünk ezüst-
érmünket. Bírnunk kellett volna a
sorozatterhelést – háromszor ját-
szottunk egy héten – illett volna
gyõznünk. Mentségünkre szolgál-
jon, hogy sok problémával kellett
megküzdenünk. Fehér Zoltánra
sérülése miatt csak csereként szá-
míthattunk, mellette családi gyász
érte. Köszönet neki, hogy megpró-
bált segíteni. Kozma Karcsira fer-
tõzéses betegsége miatt nem szá-
míthattunk. Az elõdöntõben reme-
kül dobó Rudolf Balázs megsérült,
a fináléban sérülten vállalta a játé-
kot. Gyakorlatilag csere nélkül
küzdöttük végig az NBC Kupát.
Sajnos, a döntõben különbözõ
okok miatt Járfás Szilárd, Farkas
Ádám játszott csak tudásának
megfelelõen, ez kevés. Ebben lá-
tom a vereségünk okát a finálé-
ban. 

– Milyen tanulságokkal szol-

gált az NBC Kupa szakmai
szempontból? 

– Nem egy eredményes, tekés
nyelven szólva jól fizetõ pályán
dobtunk. Potya kilences nem volt,
minden fáért meg kellett küzdeni.
Kiderültek csapatunk szakmai hiá-
nyosságai, amelyeken az elõrelé-
péshez mindenképpen javítani
kell.  Bõven van javítanivalónk, ha
elõbbre akarunk lépni.

– A második hely Bajnokok
Ligája-szereplést ért. Mik a ter-
veik?

– Sorsolás nincsen, az erõsor-
rend az alap. A Világkupáról jön
nyolc csapat, az Európa-kupából
öt és az NBC Kupából három. Sze-
rencsétlenségünkben szeren-
csénk, hogy elkerüljük Európa leg-

jobbját, a német Zerbst együttesét.
A BL-ben az elsõ körben a Kolozs-
vár csapatával játszunk, nem
könnyû ellenfél a román bajnok, de
verhetõ. Ha továbbjutnánk, a
Zapresic (horvát)–Répcelak össze-
csapás gyõztesével játszanánk. A
horvátok tavaly BL-t nyertek, bár
az idei szezonra meggyengültek, a
papírforma a továbbjutásukat ígéri.
Koncentrált, figyelmes játékkal a
négyes döntõbe juthatunk. Hang-
súlyozom, ehhez szakmailag
elõbbre kell lépnünk.

MIT ÉR A ZTK FMVAS 2. HELYE? 
TÖBB TÉNYEZÕ HÁTRÁLTATTA A JOBB SZEREPLÉST

A ZTK FMVas férfi tekecsapata ezüstérmet szerzett a horvátor-
szági Slavonski Brod-ban megrendezett NBC Kupában, amely
ugyan lehetõvé teszi, hogy elinduljanak BL-ben, de azért elõzete-
sen kimondva-kimondatlanul az elsõ helyben reménykedtek az
egerszegiek.

Püspökladány adott otthont a kötöttfo-
gású birkózók országos diákolimpiájá-
nak, amelyen összesen 160-an indultak.

Ruzsics Milán (Petõfi S. Ált. Isk.), a Zala-
egerszegi Birkózó SE versenyzõje az 50
kg-osok súlycsoportjában mindhárom mér-
kõzését magabiztosan, technikai tussal
megnyerte, diákolimpiai bajnok lett. Milán
ebben a szezonban a saját korcsoportjában
minden versenyét megnyerte, kötöttfogású
és szabadfogású magyar bajnoknak, illetve
diákolimpiai bajnoknak mondhatja magát.
Ebben az évben még a szabadfogású diák-
olimpia vár rá.

RUZSICS MILÁN DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

3. HELY

A JUNIOR OB-N
Dunaharaszti adott otthont a

juniorok szabadfogású birkózó
magyar bajnokságának.

Bartáky Marcell, a Zalaeger-
szegi BSE versenyzõje 97 kg-ban
lépett szõnyegre, és öt mérkõzé-
sébõl négyet megnyert, ami a
bronzéremhez volt elegendõ.

KÉT EZÜST
A KOROSZTÁLYOS OB-N

A ZTE Súlyemelõ Klub spor-
tolói a Kisbéren megrendezett
serdülõ és ifjúsági országos
bajnokságon – amelyen közel
százan vettek részt – két ezüst-
érmet szereztek. 

EREDMÉNYEIK. 
Serdülõ 67 kg: 2. Varga Martin
Csongor. 148 kg (65+83).
Ifjúsági 61 kg: 2. Rácz Gergõ 168
kg (76+92).

egyéni vállalkozó

– Hogyan született meg ez a
nem mindennapi ötlet?

– Az ötlet már korábban felve-
tõdött, melynek megvalósításához
lökést adott egy hír, miszerint Bu-
dapesten közösségi asztalos-
mûhelyt létesítettek. Egybõl meg-
tetszett, így belevágtunk kialakítá-
sába helyben is, amivel régi ter-
vünket váltottuk valóra – válaszolt
kérdésünkre Nagy Lajos, a
Bigimp Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– Úgy vélem, minden nagyváros-
ban létjogosultsága lehet egy
ilyen kis szakmai mûhelynek, ahol
bárki megismerkedhet az egyik
õsi építõanyaggal, a fával, a fafaj-
tákkal, és azok megmunkálásá-
nak fortélyaival. Célunk ezzel az,
hogy pluszt adjunk a város közös-
ségének, és mindazoknak, akik el
szeretnének mélyülni a barkácso-
lás világában. A saját kézzel való
alkotás többrõl szól, hiszen segít
kiszakadni a hétköznapok rutinjá-
ból, amellett, hogy álmaink búto-
rához juthatunk hozzá. Sokan
barkácsolnának otthon, de még a
legapróbb mûveletekhez is több
gép és eszköz kell, ami nem áll
mindenkinek a rendelkezésére.
Ahogy a hely sem, hiszen tér, mû-
hely kell, ahol dolgozhatunk. Nyi-
tott közösségi asztalosmûhelyün-
ket ezért szívesen ajánljuk azok-
nak, akik szeretnek barkácsolni,
szeretnének valamit megjavítani,
de nincs hozzá mûhelyük és szer-
számuk.

– Hogyan lehet igénybe ven-
ni az asztalosmûhely szolgál-
tatásait?

– Faipari Centrum pénztárá-
ban várjuk az érdeklõdõket, akik-
nek a jelentkezés feltételeként re-
gisztrációs lapot kell kitölteniük.

Ezt követõen lehetõséget kapnak
a közösségi asztalosmûhely
használatára, ahol hozott anyag-
ból, vagy nálunk beszerzett
anyagból dolgozhatnak. Felhív-
nám a figyelmet, hogy idén ingye-
nes a mûhely és a szerszámok
használata. Aki hozzá szeretne
járulni fenntartásához, annak
azonban elfogadjuk felajánlását. 

A közösségi mûhelyben négy
gyalupad, asztalosszerszámok

és villamos kisgépek állnak ren-
delkezésre. A munkához szak-
mai segítséget is adunk. Szak-
emberek közremûködésével al-
kalmanként workshopokat illetve
oktatást tartunk majd az aszta-
losságról, a barkácsolásról –
mondta Nagy Lajos.  

A közösségi mûhelyben leg-
utóbb gyerekek és szüleik kutya-
házakat készítettek a zalaeger-
szegi Bogáncs Állatmenhely szá-

mára. A jótékonysági akcióra a
Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesület és a Down Mosolyam-
bulancia Egyesület Építs moso-
lyért elnevezésû, iskolás osztá-
lyok számára meghirdetett prog-
ramja keretében került sor. A vál-
lalkozás az elsõ három leggyor-
sabban jelentkezõ osztály részé-
re ingyen biztosította a faanyagot
és a tartozékokat a barkács-
áruházából.

Készülnek a kutyaházak a közösségi asztalosmûhelyben.

Közkívánatra megnyílt a város elsõ és egyetlen közösségi
asztalosmûhelye, ahol a Faipari Centrum munkatársai várják a
barkácsolni vágyókat a vállalkozás pózvai körforgalomnál lévõ
fakereskedésében.

A FAIPARI CENTRUM VÁRJA A BARLKÁCSOLNI VÁGYÓKAT
MEGNYÍLT AZ ELSÕ KÖZÖSSÉGI ASZTALOSMÛHELY ZALAEGERSZEGEN



8 Hirdetés


