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A helyi érték

– pánczélPetra –

Az elsõ világháború története
sokkal több, mint a katonai esemé-
nyek története, hiszen az elhúzódó
harci cselekmények hatása a
háttérországok mindennapjaira is
kihatott. A fenti megállapítások azon
a tudományos konferencián hang-
zottak el, melyet a Magyar Nemzeti
Levéltár Zala Megyei Levéltára és a
zalaegerszegi önkormányzat szer-
vezett a Nagy Háború befejezésé-

nek századik évfordulója alkalmá-
ból. A levéltár, a megyei könyvtár és
a Göcseji Múzeum szakemberei
Zalaegerszeg 1914–18 közötti tár-
sadalmi és gazdasági életét, illetve
a háború alatti „mindennapokat”
elemezték; a legfrissebb kutatások
eredményeképpen.

A tudományos ülésen – melyen
kilenc elõadás hangzott el – a fõ-
városi Magyar Nemzeti Levéltár
nevében dr. Mikó Zsuzsanna álta-
lános fõigazgató-helyettes mon-

dott köszöntõt. Kiemelte: az 1914-
ben eldördült pisztolylövés alapjai-
ban változtatta meg Európa tér-
képét. A háború kitörésének okait,
illetve mindezek következményeit
a történészek és a politikusok az-
óta is a maguk módján értelmezik,
magyarázzák. Miközben a háború
veszteségei – így a trianoni béké-

vel járó területvesztések is – máig
feldolgozatlanok.

A konferenciát megnyitó
Balaicz Zoltán polgármester töb-
bek között elmondta: nincs olyan
magyar és zalaegerszegi család,
akit ne érintett volna valamilyen
formában az elsõ világháború.

(Folytatás az 5. oldalon.)

FOGOLYTÁBOR, HADIKÓRHÁZ, HÁBORÚS CENZÚRA
KONFERENCIA A HÁTORSZÁGI MINDENNAPOKRÓL

Tízmillió katona és ugyanennyi személyi áldozat, közel 3,5 mil-
lió besorozott férfi az Osztrák–Magyar Monarchia területérõl. Ál-
dozatok, árvánmaradtak, hadifoglyok és hiánygazdaság. A követ-
kezményeket még hosszan lehetne sorolni. Száz évvel ezelõtt ért
véget az elsõ világháború, melynek négy esztendeje az addigi
történelem egyik legszörnyûbb katasztrófája volt.

Minden oldalán üvegborítás-
sal is rendelkezõ fogadóépüle-
tet várhatóan szeptemberben
adják át. A ZalaZONE jármûipari
tesztpálya központi épületeként
elsõsorban konferencia- és ren-
dezvényhelyszínként szolgál
majd, melyet a szakemberek
mellett civilek is látogathatnak.
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Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, a beruházás miniszteri biz-
tosa a sajtóbejáráson úgy fogalma-
zott, hogy ezzel az épülettel Zala-
egerszeg a jármûipari konferen-
ciák fõvárosa lesz. A vendégek az
ide csatlakozó közúton közelíthetik
meg a tesztelési zónáktól elzárt
épületet, amelyben konferncia-
termeket, éttermet, kiállítóteret és
teraszt létesítenek. A tesztpályára
való kilátást az üvegborítású külsõ
falak is biztosítják. Elmondta to-
vábbá, hogy a kemény tél ugyan
hátráltatta a kivitelezést, mely most
a megfelelõ ütemben halad. A több
mint egymilliárd forintba kerülõ fo-
gadóépületet szeptemberben ad-
ják át. Attól kezdve már a jármûipa-
ri tesztpályához illõ épületben tud-
ják fogadni a vendégeket.

Az épület – a két hosszabb ol-
dalán a Z betût formázó homlokza-
ti elemmel – valóban szorosan
illeszekedik a tesztpályaprojekt in-
novatív szellemiségéhez. Önma-
gában már ezért is építészeti alko-
tás. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

IGAZI ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS
SZEPTEMBERBEN ADJÁK ÁT A TESZTPÁLYA FOGADÓÉPÜLETÉT
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A résztvevõket Pereszteginé
Szabó Júlia irodavezetõ köszön-
tötte, aki a Tourinform-hálózat ki-
alakulásáról mesélt (ez volt az el-
sõ titok). Mint mondta: évek óta
marketingtevékenységgel is fog-
lalkoznak, ennek részei a különbö-
zõ témákban meghirdetett városi
séták, melyek nagy népszerûség-
nek örvendenek. A mostani, 20 ti-
tok nyomában címû program so-
rán a belváros nevezetes vagy
hajdan volt épületeirõl, szobrairól,
tereirõl esett szó. De egykori cuk-
rászdák, sütemények (Sarokház-

torta), utcarészletek, homlokzatot
díszítõ elemek múltja is megeleve-
nedett. Sõt az Arany Bárány Hotel
„szellemszobájába” is bemehetett
a csapat.

A Keresztury Dezsõ téren a
Centrum tér kialakulása volt a té-
ma. Az egykor itt található szikla-
kertrõl és a tér késõbbi átalakítá-
sáról Csonka Lajosné mesélt, aki
a Zalaegerszeg titkai címû kiad-
ványban is szerepel. Mégpedig
egy olyan fotón, mely kislánykorá-
ban készült, és õ éppen a kert szö-
kõkútjánál áll. (A régi felvételeket
el is hozta magával.)

(Folytatás a 3. oldalon.)

BELVÁROSI TITKOK SÉTÁJA
BÁLNÁS-HÁZ ÉS SZELLEMSZOBA

Húsz belvárosi titokra derült fény azon a nyilvános sétán, me-
lyet a Zalaegerszegi Tourinform-iroda szervezett abból az alka-
lomból, hogy épp 20. születésnapjukat ünneplik. Az eseményen
ezúttal a Báthory-iskola turisztika szakos diákjai kalauzolták az
érdeklõdõket, de volt néhány meglepetésvendég is.

A legfontosabb döntésekrõl szól-
va a polgármester elsõként az idei
évi költségvetés második negyed-
évi módosításáról számolt be. A fõ-
összeg 44 milliárd 163 millió forintra
alakult, és olyan tételek épültek be
a városi büdzsébe, melyek kapcso-
lódnak a TOP-program megvalósí-
tásához. Többek között a Liszt-, Pe-
tõfi- és Dózsa-iskolák energetikai
fejlesztése valósulhat meg a közel-
jövõben.  A polgármester elmondta:
hogy a korábbi szabályozásban a
Magyar Államkincstár engedélyez-
te, hogy a költségvetésben a szaba-
don lévõ forrásokat kamatoztathat-
ják, most a kincstár belsõ szabály-
zata a pénznek csak egy részét en-

gedélyezi bankban elhelyezni és le-
kötni. Emiatt a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségéhez fordultak, hogy
tisztázzák az Államkincstárnál,
hogy a fel nem használt, de késõbb
felhasználásra kerülõ forrásokat ho-
gyan tudnák mégis kamatoztatni.

Hosszú elõkészítés után a tele-
pülésképi rendelet átfogó áttekin-
tése is megtörtént, és mint a pol-
gármester elmondta, számos la-
kossági javaslat és kezdeménye-
zés is történt. A településkép vé-
delmérõl szóló önkormányzati ren-
deletet, valamint a településszer-
kezeti tervet, a város építési sza-
bályzatát is módosították. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A nyári szünet elõtti utolsó közgyûlésen harminc napirendet
tárgyaltak a képviselõk. Balaicz Zoltán polgármester az ülést kö-
vetõ sajtótájékoztatóján bejelentette, a nyári hónapok után szep-
tember 13-án ül össze legközelebb a képviselõ-testület. 

DÖNTÉSEKRÕL
Fotó: – AL –
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Miért fontos biztonságosan
közlekedni egy életen át? – vá-
laszként Barta András, a Magyar
Autóklub Nyugat-dunántúli Regio-
nális Szervezetének elnöke riasz-
tó számadatokat közölt az év elsõ
négy hónapjának országos bal-
eseti statisztikájáról. Ebben az idõ-
szakban 4636 közúti baleset tör-
tént, vagyis havi 1160. Ennél is ag-
gasztóbb az, hogy 157 balesetben
172-en haltak meg. Mint mondta, a
közúti közlekedés a legveszélye-
sebb üzem, éppen ezért indították
el 2006-ban ezt a baleset-megelõ-
zési programot, melynek Zala-
egerszeg immár a 13. alkalommal
lehetett helyszíne. 

A városban is egyre több a jár-
mû, a sûrû forgalom a balesetve-
szélyt is növeli, mondta dr. Vadvári
Tibor alpolgármester. A város ép-
pen ezért gondolkodik több projekt
megvalósításában. Ezek egyike az
észak–déli átjárás megkönnyítése
a Kosztolányi utca bevonásával,
hogy ne csak a belvárosi utcákra
terhelõdjön a forgalom. Gond az is,
hogy észak felé csak a Batthyány

utcán át lehet kifelé haladni a vá-
rosból. Erre megoldást jelentene az
a projekt, amelyben új közúti kap-
csolatot létesítenének Ságod, az
északi ipari park felé. Ez a Vágóhíd
utca folytatásában a vasútvonal fe-
lett megépítendõ felüljáróval vinné
arra a forgalmat. A Kiskondás ven-

déglõtõl a piacig már elkészült a te-
hermentesítõ út, melynek újabb
szakaszát is szeretnék megépíteni
a Balatoni útra csatlakozandóan
körforgalommal. Ez kelet–nyugati
irányban mérsékelné a forgalmat.
Távlati projekt az Alsóerdei és a
Zrínyi út összekötése a város déli
részén. A kerékpáros közlekedés
fejlesztésében elõbbre tartanak, hi-
szen 1,2 milliárd forintból már meg-
terveztették az új kerékpárutakat,
közölte az alpolgármester. 

Anti András rendõr alezredes, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetõje, a megyei baleset-
megelõzési bizottság ügyvezetõ
elnöke a megye közlekedési hely-
zetét biztonságosnak nevezte.
Mint mondta, a rendõrség felada-
ta, hogy a balesetek számát a le-
hetõ legkevesebbre csökkentse.
Ennek egyik eszköze a jogsza-
bálysértõk megbüntetése, másik
része a tájékoztatás, mint ez a
program is, ahol a fiatalok megis-
merkedhetnek a közlekedés sza-
bályaival. 

– b. k. –

A ma már határontúli települé-
seknek meglátogatását támogatja
az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának évente kihirdetett „Határta-

lanul” pályázata. Az említett keret-
be tartozó útvonalat a pályázó is-
kolák választhatják ki. Erdély ki-
emelkedõ ezen belül is, az
eötvösösök is már másodszor ki-
rándultak ide. A sok szép élmény-
rõl és az útvonalról Gasparics
Beatrix tanárnõ, a projekt felelõse
számolt be lapunknak. 

– A pályázatot mindig a hetedi-

kes korosztálynak hirdetik meg. A
tanulmányi eredmények, magatar-
tás és szociális helyzet alapján vá-
lasztottuk ki az évfolyamról a
negyven résztvevõ tanulót. Az
egész tanári kar érdeme mind a si-

keres pályázat, mind az útra való fel-
készítés, az elõkészítõ szakasz és
az utazás lebonyolítása is. Csodála-
tos tájat láthattak a gyerekek, az
egykor hagyományos magyar falusi
életet, történelmi és kulturális neve-
zetességeket, és ami az egyik nagy
élmény volt, egy medvét is láttak –
sorolta az élményeket a tanárnõ.

– Arany-emlékév kapcsán láto-

gattunk Nagyszalontára, ahol
megkoszorúztuk a költõ szobrát,
meglátogattuk a szülõházát. De
koszorút vittünk Tamási Áron és
Wass Albert emlékhelyéhez is. Az
épített kincsek közül nagy élmény
volt a marosvásárhelyi kultúrpalo-
tát kívül-belül látni, vagy a tordai
sóbánya szórakoztató légköre.
Voltunk Mátyás király szülõházá-
nál, találkoztunk a testvériskolánk
diákjaival, kölcsönösen mûsorral
meglepve egymást. Izgalmakkal
teli volt a Békás-szoros-beli gya-
logtúra, az élõ népmûvészet cso-
dálatos példái sorakoztak a szál-
láshelyeinken vagy a megtekintett
templomokban. A magas hegyek,
a sok erdõ, a Szent Anna-tó felejt-
hetetlen. Mindezt az itthon maradt
diáktársaknak vetített elõadáson
próbáltuk átadni.
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FM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
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7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
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Iskolánk az alábbi képzésekre hirdet
rendkívüli felvételt

a 2018/19-es tanévre, augusztus 24-ig.

Szakgimnáziumi képzés
(Mg. technikus):

021-es kód 4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda
023-as kód Lovász

Az alábbi képzésre is várjuk a jelentkezéseket:

Szakiskolát végzettek középiskolája
2 éves, érettségire felkészítõ képzés

– AL –

A prezentációk közötti sajtótájé-
koztatón Ohad Cohen, az izraeli
Gazdasági és Ipari Minisztérium
kereskedelmi biztosa elmondta, dr.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter javaslatára
esett a választás Zalaegerszegre.
Kitért arra, hogy a kormányok kö-
zötti üléseket általában a fõváro-
sokban tartják, most azonban egy
konkrét témára fókuszálhatnak, je-
lesül az önvezetõ autókra, mégpe-
dig a fejlesztés helyszínén. A kor-
mányzati delegációval tizenegy

üzletember is eljött. Úgy véleke-
dett, hogy a megfelelõ környezet
teremtése az üzleti szféra számára
a kormányok feladata, az együtt-
mûködések létrehozása azonban
már a gazdasági szereplõkön mú-
lik.

Dr. Palkovics László azt fûzte
hozzá, hogy a két ország üzleti,
kutatási és akadémiai területen
tud együttmûködni. Mint mondta,
az elõadásokban nem csupán az
autonóm jármûvek kutatás-fej-
lesztésrõl esett szó, hanem az ez-
zel kapcsolatos adatvédelmi és
jogi kérdésekrõl is.

Ohad Cohen kérdésünkre el-
mondta, bár még a kezdeténél
tart a jármûipari tesztpálya építé-
se, de nagyon biztatónak tartja,
amit látott. Az autonóm jármûvek
fejlesztésében érdekelt izraeli cé-
gek számára ez azért érdekes,
mert világszinten és Európában is
kevés a lehetõség a tesztelésre. 

A tanácskozás vendégeit
Balaicz Zoltán polgármester is kö-
szöntötte. Hangsúlyozta, hogy Iz-
rael és Magyarország között ki-
emelkedõen jó a kapcsolat, mely-
nek további erõsítését szolgálja a
vegyes bizottsági ülés is. Beszá-
molt a zalai megyeszékhelyen
megvalósuló komplex gazdaság-
fejlesztési programról, amelynek
eredményeként több ezer új mun-
kahely jött létre a városban.

FÓKUSZBAN AZ ÖNVEZETÕ AUTÓK
MAGYAR–IZRAELI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉS ZALAEGERSZEGEN

Az autonóm jármûvekkel kapcsolatos témákra fókuszáltak a
Magyar–Izraeli Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság za-
laegerszegi ülésén, amelynek így nem véletlenül volt a helyszí-
ne az épülõ jármûipari tesztpálya.

Balaicz Zoltán, Ohad Cohen és dr. Palkovics László
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Az iskola Zalaszentlõrincrõl köl-
tözik a városba, ami régi álom volt.
A szülõk és az oktatók remélik,
hogy azok, akik eddig a távolság
miatt nem tudták a Waldorf-
iskolába járatni gyermeküket,
most ezt az oktatási intézményt
választják – tájékoztatta lapunkat
Fersztl Viktória szülõ, a Zalai
Waldorf Egyesület tagja. Annál is
inkább, mert az iskola egy jól is-
mert, belvárosi helyszínre költözik:
az Arany János utcai Napravár
Óvoda épületbe. Az évek óta itt
mûködõ Waldorf-ovi pedig a Kosz-
tolányi utcában várja majd szep-
tembertõl a kicsiket, két csoporttal.

– Mind az Arany János, mind a
Kosztolányi utcai ház tulajdonosa
nagyon segítõkészen és pozitívan
állt hozzá az intézmények kialakí-
tásához, amit ezúton is köszö-
nünk. Szerencsére az iskola ese-
tében csak nagyon kevés módosí-
tást kell végrehajtani az épületen.
Gyakorlatilag a belsõ, nagyobb te-
rek leválasztására és némi festés-
re van szükség ahhoz, hogy õsztõl
elindulhasson az oktatás. Inkább
az óvoda átköltöztetése lesz na-
gyobb munka, de szeptemberig ez
is lezajlik – folytatta a szervezõ.

Hozzátette: a Waldorf-iskola
2018/19-es tanévére pótfelvételit
is hirdetnek; mind a két évfolyam-
ra lehet még jelentkezni.

Fersztl Viktória elmondta: je-
lenleg a tanévzáróra készülnek,
ami a waldorfos diákok, tanárok
és szülõk számára egy nyárünnep
is. Nem hagyományos bizonyít-
ványt vehetnek a kezükbe a tanu-
lók, hanem egy személyes, róluk
szóló bizonyítványverset. Ez egy
motivációs „költemény” is, amit a
gyerekek megtanulnak, és a kö-
vetkezõ évben a születésük nap-
ján elmondanak. A szülõk pedig
egy szöveges értékelést kapnak a
gyermekükrõl, hogy mennyit fej-
lõdtek – akár a személyiségük-
ben, akár a tantárgyak terén – mi-
ben jók, hol van esetleg lemara-
dás. Ez lényegesen többet mond,
mint egy érdemjegy. Az évzáróval
egybekötött nyárköszöntõ ünnep
János napjához esik közel, ami
egy vidám, kötetlen közösségi
összejövetel kicsiknek és nagyok-
nak.

KÖLTÖZIK A WALDORF-ISKOLA
AZ ARANY JÁNOS UTCÁBAN FOLYTATÓDIK A TANÍTÁS
Hosszas keresgélés és egyeztetés után sikerült zalaegerszegi

épületet találni a Tûzmadár Waldorf Általános Iskolának, így
szeptembertõl két évfolyammal (elsõ és második osztállyal), im-
már a megyeszékhelyen folytatódhat az oktatás.

Néprajzi és kulturális örökséggel ismerkedtek, miközben élõ-
ben láthatták a történelmi, földrajzi, biológia- és irodalmi tan-
anyag egy részét. Az Eötvös-iskola 40 hetedikes diákja a „Határ-
talanul” pályázat keretében hat napot töltött Erdélyben.

HATÁRTALANUL ERDÉLYBE

EGY ÉLETEN ÁT
KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!

Jaj, de megijedtem, úgy beütöttem a fejem – mondták a diákok,
akik kipróbálták a biztonságiöv-szimulátort a Magyar Autóklub
országjáró közlekedésbiztonsági és oktatóprogramjának zala-
egerszegi helyszínén.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy emlékszik: sokat játszottak

annak idején ebben a kis belváro-
si parkban, melyet akkoriban na-
gyon kedveltek a helybéliek. Még
egy kis tó is volt itt, amin egy híd
ment keresztül. A park akkor tûnt
el, amikor a Centrum és Domus
áruházakat építeni kezdték. Sokan
szomorkodtak a sziklakert meg-
szûnése miatt, mert a „szocializ-
mus plázái” kopárrá tették a teret.
Bár – mint azt a közönség soraiból
egy hozzászóló elárulta – a fiata-
labb korosztályokat kárpótolta a
Domus megnyitójára hirdetett
Demjén-koncert. Az átalakított tér
betonelemein pedig jókat lehetett
„bandázni” suli után.

A túra érintette többek között a
Tüttõssy utcát, az Európa teret, a
Dísz teret és a Kossuth teret is,
megemlítve mindenhol egy-egy ér-
dekességet. És bár az idõsebb kor-
osztályok elõtt sok titok már nem is
volt annyira titok, azért nemcsak a

középiskolások csodálkozhattak rá
néhány dologra. A belvárosban sé-
tálva az például csak keveseknek
tûnik fel, hogy a polgármesteri hiva-
tallal szomszédos lakóház erkélyei
egy cet-, vagy bálnaalakot formál-
nak (bár az állagromlás miatt ezt
egyre nehezebb lesz felismerni).
Vagy, hogy az Eötvös utca 4. szám
alatti ház (Pontház mellett) ajtaja
felett egy méhkaptárt ábrázoló
dombormû van.

Na, és az a bizonyos „szellem-
szoba”! Simonné Mester Ildikó, az
Arany Bárány szállodavezetõje azt
mesélte a látogatóknak, hogy a ho-
tel régi szárnyának egyik szobájá-
ban furcsa dolgok történtek. Leg-
alábbis 10–15 évvel ezelõtt többen
is felhívták a vezetõség figyelmét
néhány szokatlanságra. Elõször a
szálló alatti szórakozóhelyet üze-
meltetõ csapat jelezte, hogy a bár-
pultról érthetetlen módon lepotyog-
nak a poharak. A klub vezetõje
szellemlátót is hívott, aki megerõsí-

tette a „gyanút”: egy halott szelle-
me kísért. A szálloda munkatársai
persze szkeptikusok voltak a témát
illetõen. Pár évre rá, aztán a hotel-
ben lakó angol mérnökök és üzlet-
emberek is beszámoltak egy-két
„paranormális tevékenységrõl”
(reggelre máshová kerültek az es-
te letett tárgyak, a tévét pedig kép-
ernyõvel a fal felé fordulva talál-
ták). Tény, hogy az ötvenes évek-
ben történt a szállóban öngyilkos-
ság, és egy gyilkossági történet
(melynek sztorija egy regénybe is
bekerült) szálai is ide vezetnek.
Persze nincs semmi bizonyíték ar-
ra, hogy a „szellemszobának” köze
lenne mindehhez, vagy, hogy ne
lenne valamilyen ésszerû magya-
rázata a furcsaságoknak. A szobát
természetesen azóta is használ-
ják, és az utóbbi években nem ér-
kezett jelzés semmi szokatlanról.

A séta a piac és múzeum kör-
nyékén folytatódott. Az érdeklõdõk
találkozhattak Szabó Gyula kefe-
kötõ unokájával is, aki a mester
szobránál mesélt egy-két érdekes-
séget és szellemes (ám nagyon is
valóságos) történetet a nagypapá-
járól.

Az Élõ Irodalom sorozatban
megjelent kiadvány bemutatóján a
jelenlévõket Kiss Gábor könyvtár-
igazgató köszöntötte, majd Ba-
laicz Zoltán polgármester méltatta
Péntek Imre munkásságát, aki
2003 óta él Zalaegerszegen, akkor
lett a Pannon Tükör címû folyóira-
tot fõszerkesztõje, egészen a kö-
zelmúltig. A polgármester szólt a
városban betöltött irodalmi, köz-
életi szerepérõl is. 

Péntek Imre 1942-ben született
Molnár Imre néven Lentiben, gim-
náziumi tanulmányait Zalaeger-
szegen végezte, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
szerzett magyar–filozófia szakon
diplomát. Csatlakozott a Kilencek-
hez, az 1969-ben a bölcsészkaron
indult költõcsoporthoz. Változatos
életpályája volt: egy rövid ideig ta-
nított, majd Miskolcon a Napjaink
folyóirat munkatársa volt. Ezt nép-

mûvelõi tevékenysége követte
Veszprémben, majd az ottani me-
gyei lap újságírójaként dolgozott.
Szerkesztette a szombathelyi Éle-
tünk folyóiratot, majd Székesfe-
hérvár következett, ahol a Fejér
Megyei Hírlapnál dolgozott. 1990-
ben alapító fõszerkesztõje lett az
Árgus folyóiratnak, ugyancsak
Székesfehérváron. Közben már
1995-ben egyik alapítója volt a
Pannon Tükörnek. Számos díjat
és kitüntetést kapott, közülük a
legkiemelkedõbb az 1994-es Jó-
zsef Attila-díj.

Költészetérõl a monográfia
szerzõje és egykori munkatársa,
Bakonyi István beszélt. Péntek Im-
rének 10 önálló verseskötete je-

lent meg, az elsõ 1974-ben Éjféli
pályaudvar címmel, az utolsó pe-
dig 2015-ben, mely az Emlékpró-
ba címet kapta. Emellett számos
antológiában, folyóiratokban jelen-
tek meg versei. De nem csak ver-
sei, képzõmûvészeti írásai, kritikái
is olvashatók számos kiadvány-
ban. A Vizuális kalandozások cí-
mû, képzõmûvészeti tárgyú íráso-
kat tartalmazó könyve 2017-ben a
veszprémi Mûvészetek Háza ki-
adásában jelent meg. „Közügyek-
ben érdekelt költõ” – fogalmazott
róla Bakonyi István, és Péntek Im-
rével együtt személyes élménye-
ket elevenítettek fel a rendszervál-
tozás elõtti évekrõl, amikor a kultú-
rához való viszonyt az országban
a három „T” (támogatjuk, tûrjük,
tiltjuk) jellemezte.

Péntek Imre több évtizedes
munkásságában, verseiben min-
dig jelen volt a szülõföldhöz való
kötõdés, a hagyomány ápolása, a
humor, de az avantgárd stílus sem
állt távol tõle – hangzott el. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fõbejárat egy felülvilágított

fogadótérbe vezet, melynek bal
oldalán helyezkedik el a magas
légtérû exkluzív konferenciate-
rem. Ide akár egyszerre három
autóval is be lehet járni, így a fej-
lesztõk élõben is bemutathatják
autóikat egy-egy rendezvény al-
kalmával. A földszinten egy bemu-
tatóterem, egy kisebb konferen-
ciaterem, az étterem, valamint a
kiszolgálóhelyiségek kapnak még
helyet, míg az emeleti szintet a ki-

állítótér, az irodák és a terasz fog-
lalja el. A feljutást szolgáló úgyne-
vezett lebegõlépcsõ a különleges
belsõépítészeti megoldásások
egyike. Az egész belsõ tér egysé-
ges látványát az emeleti szint ga-
lériajellege adja, derült ki az is-
mertetõbõl. 

A sajtó munkatársai a bejárá-
son megtekintették az épület
beljesében zajló munkálatokat,
melyrõl Bérczesi Tibor, a ZÁÉV
Zrt. projektfõmérnöke is adott tájé-
koztatást.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tesztpálya, a logisztikai köz-

pont megépülése és újabb befek-
tetõk megjelenése azt eredménye-
zi, hogy az északi ipari parkban a
jelenleginél jóval nagyobb közle-
kedési igény merül fel az ipari park
elérhetõsége szempontjából. Ezt a
településrendezés kapcsán figye-
lembe kell venni: egy új, az északi
ipari parkban vagy a közelébe egy
út kialakítására lesz szükség, el
kell dönteni, ez milyen nyomvona-
lon képzelhetõ el – hangzott el a
sajtótájékoztatón. 

Döntés született a helyi autó-
busz-közlekedés biztosításáról. A
képviselõ-testület úgy döntött, hosz-
szabb távra tervez, ezért öt évre

szóló pályázatot ír ki a közlekedés
biztosítására. A polgármester jelez-
te: jelentõs mértékben megváltozott
az autóbusz-közlekedést igénybe-
vevõk aránya, életkora. Leginkább
a nyugdíjasok buszoznak, akik in-
gyen utaznak és a diákok, akik nagy
kedvezménnyel veszik igénybe a
közlekedést. A bérletet és jegyet vá-
sárolók aránya csökkent az elmúlt
években.  Ezért folyamatosan emel-
kedik a veszteségfinanszírozás.
Míg a közelmúltban ennek aránya
évi 125 millió forint volt, az idei év-
ben már 250 millióba kerül a város-
nak, hogy a veszteséget finanszí-
rozza. És ez a szám a jövõben
emelkedhet, ha a jelenlegi minõsé-
get tartani szeretnék. 

IGAZI ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS
SZEPTEMBERBEN ADJÁK ÁT A TESZTPÁLYA FOGADÓÉPÜLETÉT

DÖNTÉSEKRÕL

BELVÁROSI TITKOK SÉTÁJA
BÁLNÁS-HÁZ ÉS SZELLEMSZOBA

KISMONOGRÁFIA PÉNTEK IMRÉRÕL
AZ ÉLÕ IRODALOM-SOROZAT LEGÚJABB KÖTETE

Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész legújabb
kötetét, a szintén József Attila-díjas Péntek Imre költõrõl szóló
kismonográfiát az elmúlt héten mutatták be Zalaegerszegen.

– AL –

Zalaegerszegen a Landorhe-
gyivel együtt valamennyi nevelési
és oktatási intézmény megújulhat
2020-ra, így teljessé válik az a
terv, amelynek megvalósítását az
önkormányzat 2014-ben tûzte ki
célul, hangsúlyozta Balaicz Zoltán
polgármester. A felújítás már meg-
történt a Landorhegyi-óvodában, a
Kölcsey-gimnáziumban és az Ady-
iskolában, továbbá a Cseperedõ-
és a Napsugár-bölcsõdében, a Mi-
kes és a Petõfi Utcai Óvodában.
Andráshidán új óvoda épült és ha-
marosan megkezdõdik a munka a
Kodály Úti Óvodában. Mindeköz-
ben befejezõdött a Kaffka-kollé-
gium valamint az Ady-iskola torna-
termének rekonstrukciója. Az
Izsák-iskola új épületrészét szep-
temberben adják át, és a Dózsa-
iskola új tornatermének alapkövét
is leteszik õsszel. Ezt a sort a Dó-
zsa-, a Liszt-, a Petõfi- az Eötvös-,
a Békeligeti iskola, a Pálóczi-ze-
neiskola, valamint a Zrínyi-gimná-
zium energetikai felújítása zárja a
TOP-programban. Ha ehhez hoz-
záadják az egyházi fenntartású in-
tézmények (Szent Család Óvoda,
Mindszenty-iskola és vívócsarnok)
fejlesztéseinek értékeit, akkor
2020-ra tízmilliárd forintból újul
meg valamennyi nevelési és okta-
tási intézmény Zalaegerszegen.

Mindez párját ritkítja az ország-
ban, hangsúlyozta a polgármester. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy véle-
kedett, hogy ez a siker az önkor-
mányzat gondos elõkészítõ mun-
kájának köszönhetõ, hiszen a tá-
mogatások lehívásához minden
dokumentum kellõ idõben áll ren-
delkezésre. Örömét fejezte ki,
hogy az oktatási intézmények so-
rában a Landorhegyi-iskola is
megújulhatott, ahol nemcsak az
alapismeretek átadására, hanem
a sportra, a mozgásra is nagy
hangsúlyt fektetnek.

Makovecz Tamás önkormány-
zati képviselõ azt mondta, a gyere-
kek és a szülõk egyaránt örülnek a
bruttó 314 millió forintból megújult

iskolájuknak. Egy modern, vízel-
vezetéssel rendelkezõ kerékpártá-
rolót is kapnak hamarosan, amely-
nek kétmillió forintos költségéhez
400 ezer forinttal járul hozzá a vá-
ros. Így már 1,4 millió áll rendelke-

zésre, amit igyekszik kipótolni a
Zalaegerszegi Tankerület. Kajári
Attila igazgató elmondta, hogy a
tankerület az iskola energetikai fel-
újításához is hozzájárult; 8 millió
forintos költséggel külön beruhá-
zásban felújíttatta a vizesblokko-
kat. 

Az 1965-ben megnyílt iskolá-
ban ez idáig komoly beruházás
nem történt, csak a konyha pár év-
vel ezelõtti felújítása. Megérte tü-
relemmel viselni a kivitelezési
munkákat, melynek köszönhetõen
gyermekbarát kinézetet kapott az
iskola. Errõl nemcsak a diákok, a
szülõk és a pedagógusok, de a já-
rókelõk is így vélekednek, mondta
köszönetét kifejezve Mátai Ferenc
igazgató.

GYERMEKBARÁT KINÉZETET KAPOTT
MEGÚJULT A LANDORHEGYI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A fél iskolát lezárták a tanévkezdésre, miután hatalmas beruhá-
zás kezdõdött el szeptemberben. A végeredmény azonban meg-
érte, hiszen egy energetikailag teljesen felújított épületet kaptak
cserébe – hangozott el a Landorhegyi Sportiskolai Általános Is-
kola beruházásának projektzáró sajtótájékoztatóján.

A Csács településrészen pedig
az eddig Hosszúhegy-tetõként
használt közútnak a Hosszúhegyi
út elnevezést adta.

. . .
Belterületbe vonta a képviselõ-

testület a Virágzó mezõ utcát la-

kóterület kialakítása céljából.
Szent László-szobor elhelyezésé-
rõl is döntöttek. Hadnagy György
iparmûvész alkotását a Szent
László utca és Katona József ut-
ca keresztezõdésében helyezik
el.  

KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSE
A közgyûlés az Alsójánkahegy településrészen található közút-

nak a Vackor utca elnevezést adta.

MEGHÍVÓ
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖVETKEZÕ VENDÉGE,
ZSUGYEL KORNÉL TISZTELETES ÚR

„LUTHER NYOMÁBAN” ÚTJUKRÓL

TART VETÍTETT KÉPES ELÕADÁST
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SZERETETTEL VÁRJÁK

AZ ÉRDEKLÕDÕKET!



Michael Cramer német politikus
kezdeményezésére jött létre az
egykori nyomvonal helyén a fenn-
tartható turizmust példaértékûen
népszerûsítõ vasfüggöny kerék-
párút (Euro Velo 13). 

A kerékpárút 20 európai orszá-
got érintve – mintegy 9000 km-es
nyomvonalával – nemzeti parko-
kon, erdei utakon, zöld környeze-
ten keresztül köti össze a régió-
kat.

A megközelíthetetlensége
miatt sokáig érintetlen táj kiváló
lehetõségeket kínál a határokon
átívelõ európai kerékpáros-inf-
rastruktúra fejlesztésére. Ami egy-
kor az egymásra utalt népek kö-
zötti mozgás akadálya volt, az ma
a személyes szabadság megtes-
tesítõje.

A kerékpárút érinti a szlo-
vén–magyar határrégió térségét
is, a fejlesztéseket ezen a szaka-
szon a Szlovénia–Magyarország
Együttmûködési Programon ke-
resztül finanszírozta az Európai
Unió. A határvidék természeti
adottságai, erdõsültsége, az
egyes települések közötti kis távol-
ságok miatt rendkívül jó lehetõsé-
get kínál a kerékpározásra. 

A nyomvonal a kerékpáros tu-
risták számára izgalmas és tanul-
ságos múltidézést rejt. A kerékpár-
út mentén ugyanis számos hely
õrzi az egykori vasfüggöny emlé-
két, például a Barátság Park
Bödeházán, a Határõremlékhely
Apátistvánfalván, a Határõrpark
Szalafõ-Pityerszeren.

4 Kitekintõ

– b. k. –

Két eltérõ karakterû alkotó, a
2009 óta mûködõ amatõr mûvész
csapat kitartó „törzs”tagja váloga-
tott munkáiból. A képeket tanáruk,
Tánczos György festõmûvész
ajánlotta az érdeklõdõknek. 

– A tanítványok kiállítása elis-
merése a közös együttlétnek, a
közös munkának, az idõközben
megszerzett és elvehetetlen raj-
zolás tudományának – mondta a
tanár. – A rajz, a festés, a grafika
arra késztet, hogy az alkotó nyitott
szemmel járjon, a hétköznapokat
is másképp éli meg, akinek érzé-
keny a szeme. S mindezeket az
apró kincseket, apró szenzációkat
papírra vetni talán a legnagyobb
kincs, a felfedezés öröme, a meg-
örökítés képessége. Mindehhez
rengeteg rajzolás, tanulmánymun-
ka, alázat kell. Most két amatõr al-
kotó mutatkozik meg, az amatõrök
pozitív nyitottságával, mely talán

többet mond a nagybetûs mûfaj-
oknál. Amatõrökrõl beszélünk, és
tényleges mûvészetet látunk. 

Majd Tánczos György röviden
bemutatta a két kiállítót, a vehe-
mens, színeket kedvelõ, gyorsan
alkotó, frissességet megjelenítõ

Zsuzsát, és az aprólékos munka
elkötelezettjét, Józsefet. 

Mindketten elmondták, egy
egész szobát megtöltenek az évek

során készült munkáik, s mindket-
ten egyedül vannak családjukban
a rajzos tehetséggel. 

– Harminc éve festegetek –
mondja Balatoni József. – Elõször
ösztönösen kezdtem. Az elsõ ké-
pem, egy nõi arc, nagy sikerél-

ményt jelentett. Annak idején nem
volt a közelben elérhetõ minõségi
festék, nem volt tehát idõtálló az
alkotás, de a kedvemet meghozta.
Esély sem volt ezen a vonalon fõ-
iskolára bejutni, de azért folytat-
tam a festést a megérzéseim alap-
ján. Amióta a festõkörbe járok, ha-
tározottabb az ecsetkezelésem,
és mióta nyugdíjas vagyok, több
idõm is van erre, hetente egy ké-
pet megfestek. A lakásomat közel
40 festményem díszíti, szeretek
festeni és szeretem nézegetni is a
szép képeket. 

Lukácsffy Zsuzsa a színek ked-
velõje. Mondja, az elsõ alkotásai
vadabbak voltak, be is mutat belõ-
lük egy kedvencet az újabb keletû,
harmonikus alkotások mellett.

– Annak idején egy barátnõm
hozott nekem rajztömböt meg ce-
ruzát, így kezdtem. Késõbb java-
solták, hogy menjek el a szakkör-
be, ahol meglepetésemre régi is-
merõsökkel találkoztam. Barátság
és alkotás lett belõle. Ösztönösen
festek. Eleinte vadabbak, erõsebb
színûek voltak a képeim. A témát
az interneten keresem, szép ké-
peket, szép arcokat. Bár a kiállí-
tott képek között látható egy isme-
rõsöm portréja is. Otthon nincse-
nek kirakva a képeim, viszont egy
szobát megtöltenek, mert valaho-
va rakni kell a dolgokat. Sokat fes-
tettem már, de úgy érzem, még
van bennem potenciál. A saját
utat meg kell találni – mondta. 

APRÓ KINCSEK A PAPÍRON
KETTÕS TÁRLAT A MÓRICZ GALÉRIÁBAN

A Tánczos-kör két tagja, Zalatnainé Lukácsffy Zsuzsa és Bala-
toni József mutatkozik be a közönségnek festményeivel a Móricz
Galériában. A fõként természet ihlette alkotásokat június 28-ig le-
het megtekinteni.

Balatoni József, Lukácsffy Zsuzsa és Tánczos György

– Antal Lívia –

Ifjú kora ellenére nem kezdõ a
szakmában, hiszen elsõ filmjét
négy-öt évvel ezelõtt készítette
egy tanórán feldolgozott témáról
Györek László erkölcstanára biz-
tatására. „Ebbõl egy aranyos wes-
ternfilm született”.

– Azóta jó néhány filmet ren-
deztem, és egyre nagyobb lelke-
sedéssel vetem bele magam ebbe
a munkába – árulta el magáról
Lendvai Kristóf. – A Majdnem eltol-
tam kisjátékfilmem, melyrõl címe
is árulkodhat, komoly kérdéseket
bolygat. Arra törekedtem ugyanis,
hogy olyan érzelmeket és szituá-
ciókat jelenítsek meg benne, ame-
lyeket én és a korosztályom is is-
mer. Az apa-fia viszony, a családi
szeretet, a barátság, ennek okán
az, hogy egy óriási értékveszteség
miként és mennyire változtatja
meg alapjaiban magát az embert,
a hozzáállását, a világnézetét.
Számomra óriási megtiszteltetést
jelent, hogy forgatókönyvem filmre

vitelében zalaegerszegi színmû-
vészekkel és színészekkel dolgoz-
hatok együtt.

A fõszereplõ egy gimnazista fiú
(Herold Levente), akinek meghalt
az édesanyja, és az értékveszte-
ség óta negatív irányban változott
meg kapcsolata tanár édesapjával
(Hertelendy Attila). Az apánál rá-
kot diagnosztizálnak, de nem tud-
ja, miként közölje ezt kamasz fiá-
val, akivel a legkisebb problémáról
sem tudnak beszélni. A fiú osztá-
lyába érkezõ új lány (Kovács Fru-
zsina), és egy kórházban végzõdõ
rosszullét kell ahhoz, hogy rende-
zõdjön apa és fia kapcsolata. A
történetben fontos helye van a za-
vartságában félreérthetõen fogal-
mazó doktornõnek, s egyben az új
lány édesanyjának (Debrei Zsu-
zsanna), a diákok életét megnehe-
zítõ tanárnak (Kiss Ernõ), valamint
a fiú barátjának (Katona Levente).

A kisjátékfilm tehát komoly tár-
sadalmi és családi problémákat fe-
szeget, de humorral kellõen átitat-
va.

– Így az iskolai csínytevéseket
sem hagyja ki, melyeket magam is
nagyon szerettem anno, talán
azért is illik rám ez a szerep. Ko-
molyra véve a szót, Dani és Bálint
közötti, testvérinek nevezhetõ
kapcsolatnak is szerepe lesz ab-
ban, hogy végül is rendezõdik õ és
az édesapja közötti viszony –
mondta a fõszereplõ Danit alakító
Herold Levente.

– Két lehetõség közül válasz-
tottam az apa szerepét, ami azért
izgalmasabb számomra, mert in-
kább vidám szerepekben szoktam
játszani – mondta Hertelendy Atti-
la. – Az érzelmek azon kettõssé-
gét szeretném megmutatni, ahogy
az apa hol szeretettel, hol ideges-
séggel próbálja közölni a bajt a
fiával. Csak sürgeti magát, hiszen
sürgeti az idõ, de aztán egymásra
találnak és minden jól alakul. Az
üzenetértéke éppen ebben rejlik,
hogy a problémákat tudjuk egy-
mással megbeszélni, tudjunk
kompromisszumokat kötni, még
akkor is, ha hirtelen felmegy a
pumpa. Nem egy olyan dologról
hallottam, hogy veszekedéssel ért
véget az elválás, és egy hirtelen
tragédia után bizony ott marad a
tüske: miért így történt, mennyire
szeretném helyrehozni, de már
nem lehet. 

MAJDNEM ELTOLTAM
KANIZSAI GIMNAZISTA FILMJE ZALAEGERSZEGI SZÍNÉSZEKKEL

Majdnem eltoltam – mindnyájan estünk már bele ebbe a csap-
dába. Az emberi kapcsolatokat beárnyékoló problémákra igyek-
szik rávilágítani Lendvai Kristóf, a nagykanizsai Batthyány-gim-
názium 16 éves tanulója a legújabb, Zalaegerszegen forgatott kis-
játékfilmjében, melyet forgatókönyvíróként és rendezõként is je-
gyez.

A kiskamera elõtt Lendvai Kristóf, a tanári asztalnál Herold Levente és Hertelendy Attila.

– pet 

Nagy Szilvia tanár, a tervezõ-
mûhely vezetõje a kiadványt be-
mutatva elmondta: szinte minden
korosztály részt vett a munkafolya-

matban. A tanárok és a gyerekek
kreativitása találkozik a kötetben;
tulajdonképpen a diákok a peda-
gógusok munkatársai voltak a pro-
jekt során.

Az iskola – illetve a mûvészeti
képzést támogató Képzõmûvé-
szeti Támogatási Alapítvány – már
évek óta részt vesz az Emberi Erõ-
források Minisztériumának tehet-
séggondozó programján, melynek
részeként minden esztendõben
valamilyen kézzelfogható alkotást
igyekeznek létrehozni. A mostani
projekt eredménye a Helyijárat,
ami tulajdonképpen egy játékos,
interaktív várostörténeti és város-
marketing kiadvány. Õsszel az al-
sós diákok a Tourinform-iroda köz-
remûködésével részt vettek egy

gyerekeknek szóló városi sétán.
Utána a látottakat (épületeket,
szobrokat, tereket) megbeszélték
és lerajzolták, Nagy Szilvia tanár
segítségével. Ezekbõl a gyerekraj-
zokból aztán a gimnazisták szer-

kesztették meg a kiadványt. Ezt a
munkafolyamatot, illetve a nyom-
dai elõkészítést Tóth Norbert kép-
zõmûvész koordinálta. 

A Helyijártat tulajdonképpen
egy különleges, fagylaltot árusító
turistajárgány, amivel a gyerekek
jelképesen bejárják a várost. A fü-
zetben színezõ, társasjáték és
más izgalmas feladatok találhatók,
melyek mind zalaegerszegi épüle-
tekhez, köztéri alkotásokhoz és
más helyszínekhez kapcsolódnak.

A színezõfüzethez készült egy
humoros, animációs kisfilm, vagy
ha úgy tetszik reklámfilm is, mely
Gombos Zsófi mûvésztanár mun-
káját dicséri. A kötet ezer példány-
ban jelent meg, és elsõ körben az
Ady-iskola diákjaihoz jut el.

TÖBB MINT SZÍNEZÕ
INTERAKTÍV KIADVÁNY GYEREKEKNEK

Játékos városismertetõ kiadványt mutattak be a minap az Ady-
iskolában. A Helyijárat címû színes füzetet diákok készítették diá-
koknak, a Nemzeti Tehetség Program pályázatának keretében.

KERÉKPÁRRAL AZ EGYKORI VASFÜGGÖNY MENTÉN
Sir Winston Churchill brit miniszterelnök nevezte vasfüggöny-

nek az Európa keleti és nyugati felét évtizedeken át elválasztó ha-
tárvonalat. A Jeges-tengertõl a Fekete-tengerig húzódó, szöges-
dróttal, mûszaki akadályokkal, helyenként aknazárral megerõsített,
tiltott zónával elkülönített létesítmény a kontinens kommunista dik-
tatúráiban szenvedõ polgárait választotta el a szabad világtól.

Keszthelyi-fennsík, Káli-me-
dence, Tihanyi-félsziget; egytõl
egyig tökéletes kirándulóhe-
lyek. Akkor is, ha a valóságban
túrázunk, de még úgy is, ha
csak a szemünket „túráztatjuk”
néhány csodás felvételen.

– pet –

A napokban mutatták be Zóka
Gyula zalaegerszegi fotográfus A
Balaton-felvidék címû képes albu-
mát, mely a Kossuth Kiadó Ma-
gyar örökség sorozatának része-
ként jelent meg. A kiadványt Kaján
Imre, a Göcseji Múzeum igazgató-
ja ajánlotta az érdeklõdõk figyel-
mébe, az intézmény történeti do-
kumentumtárában. Mint fogalma-
zott: Balatonról szóló album sok
van, ám olyan, ami kicsi, kényel-
mesen kézbe vehetõ, hátizsákba
csomagolható, ám mégis áttekint-
hetõ és informatív, kevés.

Zóka Gyula új kötete viszont
épp ilyen. Ráadásul nincsenek

benne a „kötelezõ” fényképek,
vagyis azok a klisék, amikkel sok-
sok turisztikai kiadványban talál-
kozhat az ember. Legyen szó jel-
legzetes épületrõl vagy természeti
jelenségrõl. Persze minden meg-
van, aminek ott kell lennie egy Ba-
laton-felvidékrõl szóló kiadvány-

ban: kõtenger, tanúhegyek, bazalt-
orgonák, szõlõk, romok, tavak,
templomok. Csak éppen máshogy,
más szemszögbõl. A látnivalók lis-
tája pedig bõvül; alig ismert növé-
nyekkel, kicsi kápolnákkal, festék-
bányákkal és más titokzatos kirán-
dulóhelyekkel – a Keszthelyi-fenn-
síktól elindulva egészen Balaton-
keneséig.

A képekhez Matyovszky Márta
írt rövid, ám lényegre törõ ismerte-
tõket. Nem afféle adathalmazként
kezelve a szöveget, hanem a fotók
informatív és olvasmányos kísérõ-
jeként. Szem elõtt tartva azt, hogy
a táj földtörténeti korokról, törté-
nelmi eseményekrõl mesél, a kötet
ugyanakkor a ma emberének szól.

Hogy a fotográfus miért éppen
a Balatont választotta? Mint me-
sélte: gyermekkori emlékek fûzik a
tájhoz, hiszen itt töltötte a nyara-
kat. Körülbelül tíz éve kezdte el fo-
tózni tudatosan a tó környezetét,
ezekbõl a képekbõl született a
mostani kiadvány.

BALATON-FELVIDÉK MÁS SZEMSZÖGBÕL
MEGJELENT ZÓKA GYULA KÉPES ALBUMA

Zóka Gyula



– V. Zs. –

Több mint 5500 eladott bérlet,
323 elõadás (140 tájelõadás), 38
ezer nézõ – a Griff mérlege. Nem
csak Zalaegerszegen, a megye
több településén is játszottak, ren-
geteg próba van a bábmûvészek
mögött, és sok „bontás, pakolás,
építés” – fogalmazott az igazgató.

A változatos évadot a bemutatott
darabok sokszínûsége jellemezte:
A Jancsi és Juliska a szociális érzé-
kenységet, a Pöttöm Panna a lírai-
ságot, A 3 emeletes mesekönyv és

a Szemenszedett mese az idõsze-
rûséget mutatta meg.  Az Ide-oda
pedig a nagyon innovatív összjáté-
kot. Az egyik legnépszerûbb darab
a Télen telelek és a Pepita volt.
Meghívásokról, fesztiválokon való
részvételrõl is beszámolt Szûcs Ist-
ván. Kiemelte, a zalaegerszegi tár-
sulat a tajvani fõvárosban egy szak-
mai konferencián mutatta be báb-
színházi programját. A kaposvári bi-
ennálén a Pötty címû darab Üveg-
hegy-díjat kapott. Fontosnak tartják
a babaszínházi elõadásokat, eze-
ken a programokon a családok kö-
zösen vehetnek részt. Az intéz-
mény költségvetése, mint az igaz-
gató fogalmazott, biztos lábakon áll.
Az önkormányzat felé két kérésük
volt az évadban: szükségük lenne
még egy próbateremre, valahol a
városban, ezenkívül pedig egy mik-
robuszra, mivel a bábszínház autó-
parkja már elavult. 

A társulati ülésen ketten része-
sültek elismerésben. A legtöbb
elõadásban (213-ban) szereplõ: B.
Szolnok Ágnes és Dala Józsefné
gazdasági ügyintézõ.

A bábszínháztól hárman távoz-
nak: Kosznovszky Márton, Ricz
Ármin és Üveges Anita bábmûvé-
szek. Érkezik Duna Orsolya Réka,
aki most diplomázott a kolozsvári
egyetemen. 

A város vezetése nevében
Gecse Péter alpolgármester kö-
szöntötte a társulati ülésen megje-
lenteket, és megköszönte munká-
jukat. Mint mondta, nagyon fontos
a legkisebb generáció kultúrára
való nevelése.

A hivatalos évadnyitó a báb-
színházban augusztus 27-én lesz,
ekkor megkezdõdnek a Varázskert
próbái.

– pet –

A „díszlet” nem véletlen, hiszen
az átalakítás elõtt álló épület kissé
romos, az állandó kiállításokat már
lebontották, ezért a berendezés
hiányos és a falakon is kevés de-
koráció maradt. Mindez éppen
megfelel a manapság divatos szó-
rakozóhelyek hangulatának. Ezért
az idei Múzeumok éjszakájának

egyik központi eleme a romkocs-
ma lesz, melyet az egykori állandó
kiállítás néhány helyiségébõl alakí-
tottak ki. A helyszín koncertterem-
ként is funkcionál majd – mondta a
sajtótájékoztatón Kaján Imre igaz-
gató. Június 23-án fellép itt többek
között a Tarisznyások együttes,
Merics Nikolett sanzonénekes,
Nagy Csaba gitáros, de slam-
poetry-esten is részt vehetnek az
érdeklõdõk.

Ami a múzeumi éjszaka további
programjait illeti: kiállítások, elõ-

adások, divatbemutató, játszóház,
fotószalon és esti városi séta is vár-
ja a közönséget. A részletekrõl
Sümeginé Horváth Anita, a mú-
zeum közönségszervezõje szólt.
Bár országos szinten a programso-
rozat mottója az, hogy „Ami össze-
köt: család és kultúra”, a Göcseji
Múzeum az idei estre egy saját jel-
mondatot hirdetett. „Mindent sza-
bad, amit máskor soha”, vagyis

olyan dolgokat is megengednek
majd a látogatóknak, amiket egy
közgyûjteményben normális eset-
ben nem lehetne megtenni. Például
lehet majd a falakra festeni, vagy
épp a padlózatra üzeneteket írni.
Szeretnék mindezzel a fiatalabb
korosztályokat is megszólítani.

Az éjszakába nyúló rendezvény
idején egy különleges tárlat is várja
az érdeklõdõket: a múzeum gyûjte-
ményébõl (szobrokból, festmé-
nyekbõl) egy aktkiállítás nyílik.
Olyan mûvek kerülnek bemutatás-

ra, amiket eddig nem láthattak még
a nézõk. Izgalmasnak ígérkezik a
Munkácsy-iskola diákjainak kreá-
cióiból összeállított divatbemutató,
Béres Katalin történész belvárosi
szórakozóhelyekrõl szóló esti sétá-
ja, valamint Megyeri Anna törté-
nész elõadása, mely a családi élet
szimbolikus színtereit mutatja be.

A programkavalkádba bekap-
csolódnak a társintézmények is. A
hagyományokhoz híven megnyitja
kapuit a Zalaegerszegi Törvény-
szék, a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár és a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum. Az itteni esemé-
nyekrõl dr. Vándor Virág, a törvény-
szék, dr. Pirger Csaba a ZM Fõ-

ügyészség és Sznopek Veronika, a
megyei rendõr-fõkapitányság sajtó-
szóvivõje, valamint Tóth János, az
olajipari múzeum igazgatója és
Tóth Renáta, a megyei könyvtár ol-
vasószolgálati csoportvezetõje
számolt be. Elhangzott: a törvény-
széken a Nyitott Igazságügy prog-
ram keretében „Megérte?” címmel
bûnmegelõzési filmet vetítenek,
ezenkívül rendõrségi bemutató,
bûnmegelõzési és bíróságtörténeti
kiállítás és rabomobil is várja a kö-
zönséget.

A könyvtárban pedig retróest
lesz: „Nem leszek sohasem a
játékszered...” címmel az 1950-es,
1960-as évek filmjeibõl, zenéibõl,
olvasmányiból látható és hallható
válogatás.

A rendezvénysorozat délután fél
5-kor indul a könyvtár programjá-
val, az olajipari múzeumba 17 órá-
tól, a Göcseji Múzeumba 18 órától
várják a látogatókat. A törvényszék
kapuja pedig 18.30-kor nyílik meg a
nagyközönség elõtt.
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– V. Zs. –

A polgármester utalt rá, hogy a
városban többéves hagyomány,
hogy a kvártélyházi nyár kortárs
mûvészeti programmal is kiegé-
szül. Hatodik éve láthatja a közön-
ség a Manna Produkció elõadásait
Zalaegerszegen, idén 10 kortárs
elõadást mutatnak be július 1. és
8. között. Elhangzott: a Manna
Produkció kezdõ rendezõknek és
mûvészeknek ad lehetõséget, és
olyan független társulatok mutat-
kozhatnak be, akik egyébként nem

érkeznének a városba. Érdekes-
ség még, hogy a ZA-KO Fesztivál
keretében elõször láthat a közön-
ség kortárs táncelõadást. A
Monotánc Fesztivál fõdíját elnyert
Aukció címû produkciót Gergye
Krisztián adja elõ július 7-én. Az
est során nem csak a tánc, de a
kortárs képzõmûvészet is fókusz-
ba kerül.

A fesztivál díszvendége Németh
Ákos író, aki új Shakespeare-fordí-
tását, az Othellót viszi színre, július
6-án. Különleges szépirodalmi
performansz keretében július 2-án

több kortárs szerzõ szövegével is
megismerkedhet a közönség: a
Kortalan Kortárs három színésznõ-
je az „extázis” hívó szóra szerkesz-
tett estet, melynek második részé-
ben Szily Nóra újságíró beszélget a
mûvészekkel. Az egy hét alatt lesz
még krimi, komédia, sci-fi játék és
gyerekeknek is két produkció, köz-
tük egy bábjáték. A fesztivált Tordai
Teri és lánya, Horváth Lili szereplé-
sével egy új magyar színdarab zár-
ja július 8-án, a Nõkbõl is megárt cí-
mû produkció, amely egy izgalmas
anya-lánya történetet mutat be. 

A Kvártélyház színpadán to-
vábbra is mûsoron marad a Lova-
gias ügy címû zenés vígjáték és a
Csárdáskirálynõ nagyoperett
Tompagábor Kornél rendezésé-
ben. Új bemutatóra is készülnek,
a Szép nyári nap címû Neoton-
musicalt is Tompa Gábor viszi
színpadra. A nosztalgikus történet
a hetvenes években, egy építõtá-
borban játszódik. A fõbb szerepe-
ket Debrei Zsuzsanna, Szakály
Aurél, Ecsedi Erzsébet és Herte-
lendy Attila játssza.

INDUL

A KVÁRTÉLYHÁZI NYÁR
Július elsején kezdõdik Zalaegerszegen a nyári színházi ren-

dezvénysorozat a Kvártélyház udvarán. A részletekrõl sajtótájé-
koztató keretében Balaicz Zoltán polgármester, Gáspár Anna, a
Manna Kulturális Egyesület elnöke és Tompa Gábor, a Kvártély-
ház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetõje számolt be.

KÖNYVBEMUTATÓ
EREDMÉNYES BIOBLITZ

Lapzárta után kaptuk meg a
botfai városrészben második
alkalommal megrendezett
BioBlitz, azaz a civil lakosság
és a szakértõk közös vadonlel-
tárának eredményét. 

– b. k. –

Dr. Illyés Zoltán biológus, a
program felelõse, koordinálója el-
mondta: a kastélyparkban és a
Válicka-patak mentén összesen
405 növény, gomba- és állatfajt
azonosítottak a 24 órásra tervezett
akció során.

– Nagyon sikeres volt a rendez-
vény, hiszen a tavalyi hasonló prog-
ramhoz képest százzal (!) több fajt
sikerült meghatározni. Miközben az
éjszakai megfigyelést az idén sem
tudtuk megvalósítani az esõs, viha-
ros idõjárási viszonyok miatt, pedig
éjszakai lepkék, denevérek, kisem-
lõsök azonosítását terveztük ekkor-
ra. Így viszont megmaradt a lehetõ-
ség, hogy ha a következõ évben
végre az idõjárás lehetõvé teszi az
éjszakai vadonlest, akkor talán
újabb 100 fajt tudunk megfigyelni.

Ami szintén nagyon lényeges,
hogy négy új védett állat került elõ
Botfáról, valamint egy denevér-
(szintén védett) kolóniát is felfe-
deztünk a kastélyhoz tartozó mag-
tárban. Mindez nagyon értékes
természetvédelmi adat – mondta
örömmel dr. Illyés Zoltán.

Hozzátette: a program során
mutatták be a Zalaegerszeg Vé-
dett Természeti Értékei I. címû
könyvet. A kiadványnak is lesz
folytatása a mostani BioBlitz ada-
tait felhasználva. 

ROMKOCSMA, AKTKIÁLLÍTÁS, ESTI SÉTA
JÚNIUS 23-ÁN MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Romkocsmahangulattal várták a sajtó képviselõit a Göcseji
Múzeumba, ahol az idei Múzeumok éjszakájának programjait is-
mertették a szervezõk.

ÉVADZÁRÓ A GRIFFBEN
FESZÍTETT TEMPÓ, 323 ELÕADÁS

Feszített tempójú, változatos, sokszínû évadot zárt a Griff Báb-
színház. Az évadzáró társulati ülésén Szûcs István igazgató
mindehhez még hozzátette: szakmai elõrehaladás is jellemezte a
társulatot, ezt jelzi a sok-sok pozitív visszajelzés. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az õ egyik dédapja például a

48-as gyalogezred katonájaként
harcolt az olasz és szerbiai fron-
ton.

Bár az emlékülés a hátország,
azon belül is Zalaegerszeg hét-
köznapi életébe engedett bepillan-
tást, az elsõ elõadó, Kiss Gábor
könyvtárigazgató (Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár), a za-
lai alakulatok harci cselekményei-
be avatta be a hallgatóságot. Mint
mondta: Zala megyében a férfiak
harmadát mozgósították, akik há-
rom különbözõ alakulatban harcol-
tak. Az Osztrák–Magyar Monar-
chia hadserege nem volt felkészül-
ve egy ilyen méretû háborúra. Jól
jelzi ezt többek között az is, hogy a
keleti frontra vezényelt zalai lovas-
ság karddal harcolt az oroszok el-
len. Olyan veszteségeket szen-
vedtek el, hogy – takarmány és ló
híján – végül gyalogos alakulattá
váltak.

Mindeközben Zalaegerszegen
is zajlott az élet, amelyre maximá-
lisan rávetült a háború árnyéka.
1915 nyarán már hadifogolytábor
létesült Pózva közelében (mai kül-
sõ kórház). Minderrõl dr. Gyimesi
Endre történész, a levéltár nyu-

galmazott címzetes igazgatója be-
szélt. A húszezer ember befoga-
dására tervezett hadifogolytábor
modern volt és megfelelt a higié-
nia feltételeinek. Olyannyira, hogy
víz- és szennyvízhálózata lénye-
gesen fejlettebb volt, mint a belvá-
rosi házaknak, lakásoknak. Nem
csoda, hogy a helybéliek nem
nézték jó szemmel a tábort. Annál
is inkább, mert az saját vágóhíd-
dal is rendelkezett, a munkára
fogható foglyok pedig nagy segít-
séget jelentettek a mezõgazdasá-
gi vállalkozások számára. „Ügyes-
kedõk” sokasága is megjelent a
tábor körül, ami szintén zavarta az
itt élõket. A zalaegerszegiek va-
sárnaponként kijártak a táborba
foglyokat nézni; mint afféle látvá-
nyosságot. Míg polgármesteri fel-
hívás nem született e hétvégi
„program” korlátozásáról, illetve a

foglyok nyugalmának biztosítá-
sáról.

Hogy mennyire lassan alakult ki
a zalaegerszegi társadalomban a
szolidaritás eszméje, jól mutatta
Bekõ Tamás elõadása is. A levéltár
munkatársa a hadigyámoltak gon-
dozásáról szólt, felelevenítve, hogy
az intézményes gondoskodás is a
háború következményeképpen in-
dult el az országban. Az elsõ jóté-
konysági koncert azonban érdeklõ-
dés hiányában elmaradt Zalaeger-
szegen. Miközben Keszthelyen és
Nagykanizsán nagy sikert aratott
az ugyanerre a célra hirdetett
hangverseny. Eleinte ugyancsak
nem mutatkozott együttérzõnek a
lakosság az olasz és szlovén me-
nekültek irányában sem, akik
1915-ben érkeztek a város környé-
kére. A nagy számban érkezõ pol-
gári személyek zalaegerszegi tar-
tózkodásáról és a helyiek tiltakozó
magatartásáról dr. Foki Ibolya
fõlevéltáros számolt be.

Béres Katalin és Megyeri Anna
történészek (Göcseji Múzeum) a
város háború alatti egészségügyi
életébe engedtek bepillantást. Bé-
res Katalin arra az érdekes hely-
zetre világított rá, hogy hogyan tu-
dott egyazon épületben (állami fõ-
gimnázium, ma Zrinyi-gimnázium)
mûködni a hadikórház és az isko-
la. És hogyan befolyásolta mindez
a diákok életét, valamint miképp
lazult az iskolai – és az apák távol-
léte miatt az otthoni – fegyelem.
Megyeri Anna pedig többek között
arról beszélt, hogy milyen módon
sikerült a háború kitörésekor életet

lehelni a Vöröskereszt szervezeté-
be, és hogyan szerveztek ápoló-
nõképzõ tanfolyamokat a hadifog-
lyok ellátására.

A konferencián szó esett az
1974-ben (az SZTK építésekor)
felrobbantott kórházkápolna építé-
sének körülményeirõl is. Csomor
Erzsébet nyugalmazott levéltáros
elõadásában elhangzott: a köz-
adakozásból épült imaháznak
1914-re kellett volna elkészülni,
ám csak 1919-ben adták át, „a
közkórház mindenkori betegeinek
vigasztalására”. A világháború
kapcsán a korabeli sajtó szerepe
is fókuszba került. Szabóné Simon
Beáta levéltári könyvtáros elõadá-
sából kiderült: a városban két heti-
lap – Zalamegye, Magyar Paizs –
mûködött a tárgyalt idõszakban.
Ezekbõl az aktuális közhangulat, a
hatalom propagandatörekvései, a
gazdasági és hadi helyzetet egy-
aránt kiolvasható. És a média köz-
vetített a katonák és az otthonma-
radottak között is. Bár az egyre
erõteljesebb cenzúra miatt sok-
szor üres vagy hiányos oldalakkal
jelentek meg a lapok.

A háború utolsó hónapjairól, il-
letve az azt követõ országos szintû
forradalmi változások helyi hatásá-
ról dr. Paksy Zoltán fõlevéltáros ér-
tekezett. 1918. november 2-án Za-
laegerszegen is megalakult a
Nemzeti Tanács, a polgármester
személye (Czobor Mátyás) azon-
ban változatlan maradt, és általá-
nosságban is elmondható, hogy a
helyi közéletben nem történt hata-
lomváltás. Míg az országban drá-
mai volt a helyzet (Õszirózsás for-
radalom, Tisza István meggyilkolá-
sa, IV. Károly lemondása), addig a
városban nem voltak komoly politi-
kai konfliktusok a háború lezárásá-
nak eredményeképpen.

A tudományos ülés anyaga a
tervek szerint kötetben is napvilá-
got lát.Közkórház a kápolnával.

A konferencia elõadói.

FOGOLYTÁBOR, HADIKÓRHÁZ, HÁBORÚS CENZÚRA
KONFERENCIA A HÁTORSZÁGI MINDENNAPOKRÓL
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GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-JELZÕRENDSZERES

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– szociális gondozó, ápoló képesítés
– büntetlen elõélet
– Zalaegerszegi lakó- illetve tartózkodási hely

FELADAT:
– ápolási, gondozási feladatok ellátása Zalaegerszeg város területén az ellátottak otthonában
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletes gondozói feladatainak ellátása (ügyeleti ideje alatt

készenlétben, telefonos elérhetõségben van, riasztás esetén 30 percen belül az ellátott lakására ér-
kezik, és szakszerû segítséget nyújt számára)

A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata

BÉREZÉS: KJT. alapján

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Tatainé Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14 mellék telefonszá-
mon vagy személyesen az intézményben.

Pályázati beadási helye: Zalaegerszegi Gondozási Központ (Zalaegerszeg, Kossuth u. 58–60.)

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

KIVÁLÓ A VÍZ MINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek ki-

jelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tó-
fürdõ.

A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló. 
A fürdési idény: 2018. június 15. napjától 2018. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb informáci-

ók a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Za-

la Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesí-

teni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagy-
ságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati
felhívás mellékletét képezi.

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül történõ megépítése jelentõsen
megváltoztatja a környék arculatát. 

Az ingatlan induló nettó ára 18.503.937 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
1.850.394 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását 
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az

ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot

– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az

ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2018. június 29. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19. II. emelet, 212. sz. irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
1 FÕ TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE, KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Gondozóháza vezetõjénél, dr. Halász Erzsébetnél lehet a 92/511-
342, illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon, a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen vagy személye-
sen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A felújítás kivitelezésének ide-
jére a múzeumot ki kell üríteni, így
az ott dolgozó mintegy harminc
dolgozónak, az igazgatóságnak
valamint a mûtárgyaknak, gyûjte-
ményeknek másfél-két évre helyet
kell biztosítani. A projekt ütemter-
ve szerint a Göcseji Múzeum fel-

újításának közbeszerzési eljárása
decemberben lezárul. Erre az idõ-
pontra a múzeum ideiglenes átköl-
töztetésérõl gondoskodni kell úgy,
hogy a költözés a múzeum kalku-
lációja szerint 3–4 hónapot vesz
igénybe.

Több helyszínt is megnéztek a

szakemberek, végül a képviselõ-
testület úgy döntött – egyetértés-
ben a múzeum vezetésével –
hogy a felújítás átmeneti ideje
alatt a múzeum feladatait a Köl-
csey u. 2. szám alatt (volt Zala
vendéglõ) található irodaépület-
ben végezze. A földszinten és az
elsõ emeleten összesen 601
négyzetméter áll rendelkezésre.
Az épületben a közelmúltig mûkö-
dõ irodák voltak, így felújításra
nincs szükség

KÖLTÖZIK A GÖCSEJI MÚZEUM
ÁTMENETI HELYEN A FELÚJÍTÁS IDEJÉN

Zalaegerszeg önkormányzata a Modern Városok Program kere-
tében valósítja meg a Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont
építését, valamint sor kerül TOP – európai uniós – forrásból a
Göcseji Múzeum felújítására is. 

A közelmúltban mintegy 17 mil-
lió forintot fordított a város a játszó-
tér felújítására. Errõl a helyszínen
adott tájékoztatást Balaicz Zoltán
polgármester és Orosz Ferencné,
a városrész önkormányzati képvi-
selõje, aki az elmúlt években folya-
matosan figyelemmel kísérte Bóbi-
ta mûködését és állapotát.

Elhangzott: többek között új pa-
dozatokkal és tetõvel látták el az
eszközöket, a kerítésoszlopokat
és az elhasználódott ütéscsillapító
burkolatot kicserélték, és befeje-
zõdtek a festési munkálatok is. A
város legnagyobb játszótere a Bó-
bita, emellett még 82 játszótér ta-
lálható Zalaegerszegen, ezekre
további közel 11 millió forintot for-
dított az önkormányzat, elhaszná-

lódott szerkezeti elemek cseréjé-
re, festésekre.

A kisgyermekek nagyon szere-
tik a Bóbita játszóteret, és a beru-
házásoknak köszönhetõen mo-
dern, 21. századi körülményeket
tudnak biztosítani a kertvárosi in-
tegrált játszóteret igénybe vevõk
számára – fogalmazott Balaicz
Zoltán. 

MEGÚJULT A BÓBITA
A Kertvárosban mûködõ integrált Bóbita játszóteret tíz évvel

ezelõtt hozták létre, elsõsorban azzal a céllal, hogy a fogyatékkal
élõ gyermekek számára is használható és élvezhetõ szórakozási
lehetõséget biztosítsanak. 

Fotó: – pP –
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– Mindig a biztos bentmaradást
tûzzük a csapat elé alapcélként –
hangoztatta Soós Zoltán. –  Meg-
ítélésem szerint a csapat már több
éve többre képes, minthogy csu-
pán ezért harcoljon. Ezt az idei tel-
jesítményünk is alátámasztja, ha a
végét nem rontjuk el, a hatodik
helynél még elõrébb is végezhet-
tünk volna, de nem vagyunk elé-
gedetlenek. 

– A vezetés feladata a mûkö-
dés feltételeinek a megteremté-
se, a megfelelõ költségvetés
biztosítása, ami nem kis felada-
tot jelent...

– Ismerve a többi NB III-as csa-
pat anyagi és egyéb tárgyi, így  lé-
tesítményi lehetõségeit, ezen a te-
rületen bizony az alsóházban ta-
nyázunk. Évek óta szerény a költ-
ségvetésünk, ami nagyon szûkö-
sen lefed egy bajnoki idényt, ép-
pen a túlélésre elég. Fejlesztésre
nem nagyon futja, leszámítva a
társasági adóból befolyó pénze-
ket, amelyet viszont csak megha-
tározott célra lehet fordítani. A csa-
pat mûködéséhez szükséges fo-
rintok elõteremtése nagy erõfeszí-
tést igényel a részünkrõl. A mögöt-
tünk hagyott bajnokságot, ha ne-
hezen is, de befejeztük. A követke-
zõ idényben azonban már látunk
gondokat. Az önkormányzat sport-
ra fordítható költségvetése csök-
kent, értelemszerûen kevesebbet
kapunk mi is a várostól, ami na-
gyon érzékenyen érint bennünket.
Folyamatosan tárgyaltunk a város
vezetésével, mindig jó véle-
ménnyel voltak az itt folyó munká-
ról, de ennek ellenére csökken a
támogatásunk. Megítélésünk sze-
rint eredményeinkhez képest az
önkormányzati támogatásunk alat-
ta van a megérdemeltnek. Ered-
ményeinkkel öregbítjük Zalaeger-
szeg hírnevét. Nincs mit tennünk,

valahogy pótolnunk kell a kiesõ fo-
rintokat.

– A létesítményt is önök tar-
ják fenn?

– Igen. Igaz, a várostól kapunk
támogatást, de az nem elég. Igyek-
szünk spórolni, így például kútfú-
rással a vízfelhasználásunkat
csökkentjük. Társasági adó kereté-
ben pályázatot adtunk be az öltö-
zõk energiakorszerûsítésére. A ne-
hézségek ellenére az elmúlt idõ-
szakban is fejlesztettünk. A ven-
dégszurkolók részére WC-t, büfét,
beléptetõrendszert, külön szektort
alakítottunk ki. Az elmúlt években
klubunk a társasági adóból  adódó
lehetõségekbõl, mintegy 100 millió
forintos beruházást hajtott végre.

– Költségvetésük fõ pillére?
– Az MLSZ, aztán az önkor-

mányzat, valamint a névadó
szponzorunk, a Tarr Kft. támogatá-
sa.  Rajtuk kívül segíti mûködésün-
ket a Zalaco, ZÁÉV, Szabadics Zrt.
Rajtuk kívül több kisebb szponzo-
runk is akadt. Személyes kapcso-
lataink révén folyamatosan igyek-
szünk új támogatókra szert tenni.
Mindenkinek köszönjük a segítsé-
get. Egy biztos, forintjaikkal remek

közösséget alkotó és jól szereplõ
csapatot támogatnak. Az új bajnoki
idényben még keményebben kell
dolgoznunk, hogy a csapat mûkö-
dését biztosítani tudjuk. Az elnök-

ségünk valamennyi tagja
andráshidai, szívügye a csapat.

– Várható változás a játékos-
keretben?

– A szakmai munkába nem
szólunk bele, a csapat több éve
együtt van, a jó szereplés hatásá-
ra biztosan megkörnyékezik játé-
kosainkat. Egy biztos, versenyezni
nem nagyon tudunk senkivel, aki
nem fogadja el az ajánlatunkat, és
máshol többet kap, attól fájó szív-
vel megválunk. Továbbra is el-
vünk, hogy annyit ígérünk, amit
teljesíteni tudunk. Ez a jövõben
sem változik

– Kapcsolati rendszerük mi-
lyen a városban?

– Igyekszünk minden klubbal
jóban lenni. A ZTE-vel próbáltuk
szorosabbra fûzni a kapcsolatot,
nem rajtunk múlt, hogy nem sike-
rült. Nálunk pedig fejlõdhetnének
azok a fiatalok, akik kiöregedtek
korosztályukból, s az elsõ csapat
keretébe nem férnek be. Kapcso-
latban vagyunk a  Tungsrammal,
velük is szeretnénk együttmûködni
az utánpótlás területén. Nyitottak
vagyunk, úgy érezzük a város elbír
még egy jó NB III-as csapatot.

KEMÉNY ÉV ELÕTT AZ ANDRÁSHIDA
TÁMOGATÁSRA ÉRDEMES KÖZÖSSÉG

A vártnál sokkal jobban szerepelt az NB III Nyugati csoportjá-
ban a Tarr Andráshida SC labdarúgócsapata. A hogyan tovább-
ról, a klub lehetõségeirõl, helyzetérõl Soós Zoltán elnököt kér-
deztük. 

– Döntésünket az indokolta,
hogy a lányok futsalozni akartak –
hangoztatta Darida Csilla, a
RICSILLA Futsal Kft. ügyvezetõ-
tulajdonosa. – Láttam rajtuk az el-
szántságot, a motivációt, ez szá-
momra bõségesen elég volt a foly-
tatáshoz. Annak ellenére, hogy
minden más, köztük racionális
gazdasági és szakmai érvek –
mint például az utánpótlás teljes
hiánya –, ellene szóltak a folyta-
tásnak.

– Osztályozón maradtak
bent. Ennyi is volt a szezonban,
vagy többet vártak?

– Ahogy év elején kinézett a
csapat, a szereplés remeknek
mondható. Az elõzõ vezetés az
elsõ három fordulóban nem tudta
kiállítani az U–15-ös csapatot, így
rögtön mínusz 3 pont levonással
kezdtek a lányok, majd Gyulára el
sem utaztatta a csapatot. A csoda
kategóriájába tartozik, hogy a
csapat végigjátszotta a bajnoksá-
got.  Nem véletlenül kaptam gra-
tulációkat futsalberkekbõl az or-
szág minden tájáról és más sport-
szakmai területekrõl. A lányok
elõtt le a kalappal, munka, tanu-
lás, másodállások mellett végig-
edzették és -játszották a szezont.
A Magyar Kupa négyes döntõjén
úgy tudtunk részt venni, hogy több

játékos fizetés nélküli szabadsá-
got vett ki. Ízig-vérig sportembe-
rek. Edzõnk, Halmos Máté és a
csapat közös sikereként lehet el-
könyvelni, hogy hárman is – Mar-
sai Nikoletta, Megyeri Boglárka és
Orbán Szandra – behívót kaptak
az újjászervezõdött nemzeti válo-
gatottba.  Ilyen körülmények kö-
zött a bentmaradás igazi fegyver-
ténynek mondható.

– Egerszegi csapatként Rép-
celakon játszották hazai mérkõ-
zéseiket...

–  Csoportunkban más NB I-es
csapatok kedvezõen kapják a te-
remhasználatot a helyi önkor-

mányzatoktól, mi viszont Egersze-
gen nem.  Kértem az illetékeseket
írásban és személyesen is, hogy
legalább heti egy edzés és a hazai
mérkõzések erejéig használhas-
suk a Zalakerámia Sport- és Ren-
dezvénycsarnokot, de sajnos
nemleges választ kaptam. Így ke-
rültünk Répcelakra. A csapat
nyolcvan százaléka Szombathe-
lyen dolgozik, tanul, így kézenfek-
võ volt a vasi kisváros, ahol szíve-
sen láttak minket, az egerszegi
bérleti díj harmadáért...

– Milyen lehet a folytatás?
– Igaz, hogy bent maradtunk az

elsõ osztályban, de nem biztos,
hogy ott indul a csapat. Röviden
szólva, a jövõrõl pillanatnyilag tár-
gyalunk. Az élvonal a játékosok, a
vezetõ és az edzõ részérõl is sok
lemondással járt. Nem biztos,
hogy még egyszer végig tudnánk
csinálni. Nem kérhetem a játéko-
soktól, hogy a két szép szememért
játszanak le még egy szezont.

– Akkor szinte biztos, hogy a
csapat elmegy Egerszegrõl?

– Ha nem jelentkezik olyan ve-
zetõ, új tulajdonos, aki átvállalná
az NB I-es szereplés költségeit,
biztosan távozik a csapat. Kevés
esélyt látok a maradásra. Sokan
mondták, hogy jó lenne, ha lenne
nõi futsal Egerszegen. Családi
kasszából finanszírozni viszont
nem lehet, még akkor sem, ha a
csapat amatõr, mivel így is jelen-
tõs költségvonzata van. Jelenleg
úgy látom, Egerszegnek nem kell
NB I-es nõi futsalcsapat.

BENT MARADTAK AZ NB I-BEN
BIZONYTALAN A NÕI FUTSAL JÖVÕJE EGERSZEGEN

Zalaegerszeg nõi futsalcsapata, a Ricsilla Futsal osztályozón
maradt bent az NB I-ben. A csapat további szereplése ennek elle-
nére erõsen kérdéses a zalai megyeszékhelyen.  A Göcsej SK-tól
tulajdonosváltás során átvett csapatnak a RICSILLA Futsal Kft.
dobott mentõövet. 

Betlehem Dávid, aki Gergye
Milán lebetegedése miatt egyedül
képviselte Zalaegerszeget, na-
gyon jól alkalmazkodott a körül-
ményekhez. Még az úszás elején
sikerült elkapnia az élbolyt, és a
teljes verseny alatt tartani tudta
velük az iramot. Ez pedig oda ve-
zetett, hogy kortársai elõtt, mint-
egy 3 percnyi fölénnyel csapott
célba. 

A 14 éves Betlehem Dávid
most fejezte be a 8. osztályt a za-
laegerszegi Öveges József Általá-
nos Iskolában Andráshidán, ahol
távollétében szülei vették át az is-
kola legmagasabb kitüntetését, az
Öveges-plakettet.

MEGYECSÚCSOK, HELYEZÉSEK

AZ IFJÚSÁGI ÚSZÓ OB-N

Hódmezõvásárhely adott ott-
hont az úszók ifjúsági országos
bajnokságának, amelyen a ZÚK-ot
hárman képviselték.

Az elsõ napon a 100 m hát-
úszásban Gergye Ákos a második
legfiatalabb versenyzõként végül a
7. helyen csapott célba. Idõered-
ménye nemcsak saját legjobbja,
hanem új megyecsúcs is ebben a
korosztályban: 0:59,70.

Betlehem Dávid az 1500 m-es
gyorsúszásban 16:16,09 idõered-
ménnyel – ami új megyecsúcs –
az elõkelõ 7. helyen csapott célba.

A 3. versenynapon Gergye
Ákos szerepelt kiválóan, hiszen a
200 méteres hátúszás elõfutamai
után a 4. helyen kvalifikált a dél-

utáni A-döntõbe. 2:07,48-as idejét
azonban hiába faragta le 2:06,39-
re, az végül csak az 5. helyezésre
lett elegendõ. Az ideje azonban
így is újabb megyecsúcs.

Az utolsó versenynapon 50 m
háton. Gergye Ákos a nyolcadik
idõvel az A-döntõbe jutott, ahol 2
tizedet javított ugyan eredmé-
nyén, helyezése azonban nem
változott.

Betlehem Dávid 800 m gyorson
is elindult, ahol 08:27,13-al a 8.
helyet szerezte meg. Az idõered-

mény azonban ebben a számban
is új megyecsúcs. Nõvére, Dorka
1500 méter gyorson versenyzett
kiválóan, a 12. helyet szerezte
meg 18:20,91-es idõvel.

ZALAI ATLÉTÁK KÜLFÖLDÖN
A magyar bajnokságra, a Gyulai Memoriálra és az Európa-

bajnokságra készülõdõ Szûcs Valdó, a Zalaszám-ZAC gátfutó-
ja Genfben 13,99 mp-es teljesítménnyel megnyerte a 110 m-es
gátfutók versenyét.

A burgenlandi Grosspetersdorf karitatív célú utcai futóverse-
nyének különlegessége a késõ délutáni kezdés és éjszakába nyú-
ló befejezés volt, bár a verseny napján ezúttal nem volt hõség. A
szokásosnál kisebb létszámú nevezõ között ismét rajthoz álltak
Zalaszám-ZAC versenyzõi is, akik közül Horváth Jázmin 2000 m-en
elsõ helyezett lett.

BETLEHEM DÁVID ARANYÉRME
NYÍLT VÍZI ÚSZÓ OB BALATONFÜREDEN

Balatonfüreden az úszás világnapján nyílt vízi úszó világkupát
rendeztek, amely egyben felnõtt ob is volt. Egyben az ifjúsági
korosztályok részére is megtartották a nyílt vízi országos bajnok-
ságot. Az U–14–15-ös korosztályban Betlehem Dávid (ZÚK ) élete
második versenyén vett részt 5 kilométeren az egerszegi sporto-
ló ezúttal is remek versenyzéssel rukkolt ki, és fölényesen lett
aranyérmes, ami belépõt jelentett számára, az egy hónap múlva
Máltán megrendezésre kerülõ ifjúsági Európa-bajnokságra.

Gergye Milán Betlehem Dávid

Immár hagyománnyá vált a
Landorhegyi-iskolában, hogy
évrõl évre meghívjon és példa-
ként állítson sportiskolás tanu-
lói elé egy-egy olyan eredmé-
nyes sportolót, aki a város
szülötte, vagy pályafutását ép-
pen az intézmény falai között
kezdte.

Ezúttal Ferenczi Melinda, a
Zalaszám-ZAC  versenyzõje tar-
tott  élménybeszámolót a Landor-
hegyi-iskola tornacsarnokában. 

A jelenleg az USA-beli Renó-
ban egyetemista, kiváló atléta el-
beszélésébõl megtudhatták a je-
lenlévõk, hogy milyen hosszú, fá-
radságos út vezet ahhoz, hogy ál-
maink valósággá váljanak. Mesélt
tanulmányairól és sporteredmé-
nyeirõl, fotóin bemutatta a
nevadai egyetemi várost, amely
mindkét téren nagyszerû lehetõ-
séget biztosít elõbbre jutásához.

A vendégek között köszönt-
hettük Szakály Istvánt, a Zala-
szám-ZAC ügyvezetõ igazgatóját
is, aki a legjobban szervezett,
egyik legeredményesebb egyesü-
letként mutatta be a klubot, ki-
emelve – a rendezvényen szintén
jelenlévõ – Bella Attila szakosz-
tályvezetõ, Bacsa Istvánné edzõ
és Csiszár Attila utánpótlás szak-
ágvezetõ színvonalas szakmai
munkáját.  

A szervezõk bíznak abban,
hogy Ferenczi Melinda életútjá-
nak, sikereinek megismertetése
erõsíti a gyermekekben a sport

szeretetét, a céltudatosság és a
kitartó munka fontosságát.

A rendezvény fotóját a Landor-
hegyi Fotókör tagjai készítették.

SPORT ÉS TANULÁS AZ USA-BAN
FERENCZI MELINDA A LANDORHEGYIBEN

Baki Barnabás 200 m-en
22,66 mp-es idõeredménnyel
9., míg Magyarország 4x100
m-es férfiváltója tagjaként
41,62 mp-es teljesítménnyel
harmadik lett.

Takács Dóra diszkoszvetés-
ben elért 43,99 m-es teljesítmé-
nye  a 6. helyhez volt elegendõ.

Magyarország a csapatver-
senyben harmadik helyen vég-
zett.

TAKÁCS ÉS BAKI VYSKOVBAN
Szombaton a csehországi  Vyskovban  rendezték meg a Cseh

ország–Lengyelország–Szovénia–Szlovákia–Magyarország
U–20-as válogatott atlétikai viadalt. A magyar válogatottat a
Zalaszám-ZAC két atlétája erõsítette.



Ez olyan bizalom a felnõtt ré-
szérõl, amit minden korú gyermek
megérez. Hogy hisznek benne.
Tévedhet és hibázhat. Nem kell
tökéletesnek lennie. A világ sem
az. A Higgy bennem program
azért született, hogy megmutas-
sák, másként is lehet gondolkod-

ni, élni orvosi segítség mellett, kü-
lönbözõ terápiákkal és elsõsorban
hittel.

Azért született, hogy segítsen
minden olyan szülõnek, akinek
próbatétes a gyermeke (a program
nem véletlenül nem használja a
sérült vagy fogyatékos szót).

A témáról június 21-én, csütör-
tökön este 18.30-kor élõ adás lesz
a Zalaegerszegi Városi Televízió-
ban!

8 Hirdetés

ÖNKÉNTES SEGÍTÕK FELKÉSZÍTÉSE
IDÕSEKNEK SEGÍTENEK

Az idõsekkel való foglalkozások iránt érdeklõdõ diákok részé-

re tartottak képzést a zalaegerszegi  Kölcsey Ferenc Gimná-

ziumban a Magyarországon és Ausztrián átnyúló, Idõsbarát ré-

gió elnevezésû projekt keretén belül.

Az INTERREG V-A Ausztria–Magyarország Program, „Idõsbarát régió – Age-friendly

Region” címû projekt során negyvenórás felkészítésen vehetett részt 25 gimnáziumi diák.

Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetõje elmondta, a szociális te-

rületen is egyre nagyobb az igény az önkéntesek munkájára. A felkészítés során a részt-

vevõk megismerték az idõskor sajátságait, az önkéntes munka lehetõségeit és alapelveit.

Az interaktív képzésen az érzékenyítõ játékok, filmek, a felmerült problémák közös

megbeszélése és más alkalmazott módszerek hozzájárultak a diákok idõsekrõl való gon-

dolkodásának változásához és életszemléletük formálásához. A hallgatók számtalan

olyan esetet fogalmaztak meg, amelyek során segítségére lehetnek az idõs embereknek,

ahol önkéntesként színesebbé tehetik az ellátottak mindennapjait.

A szakember szerint a képzéssel fejleszthetõ a tanulók szociális érzékenysége, ami ké-

sõbb kihat a társas kapcsolataikra, társadalomban és munka világában való helytállásuk-

ra. Az innovatív kezdeményezést örömmel fogadták a pedagógusok, osztályfõnökök is,

kiemelve annak hasznosságát, hogy tanulóik érzékenyebbé váljanak az idõsek problémái

felé. A szervezõk szeretnék, ha az önkéntesek a képzés után tapasztalatokat szerezné-

nek az idõsekkel való foglalkozások során, tudásukat egy jó ügy érdekében kamatoztat-

nák, és a késõbbiekben is nyitottak lennének a segítõ szakma felé.

A gyermeknevelés és tanítás során a legfontosabb, hogy egy
gyermek mindig tudja, akkor is szeretik õt, ha nem tökéletes, és
hogy ezen képes javítani.

HIGGY BENNEM PROGRAM

ZALAEGERSZEGI TELEPHELYÛ
FUVAROZÓCÉG KERES

GÉPKOCSIVEZETÕ kollégát
ponyvás és dobozos nyerges

szerelvényre is.

Németországi fuvarok,
maximum havi egy hétvége kinn.

Fizetés 19.000 Ft-os napidíj
és útiköltség-térítés.

Érdeklõdni munkaidõben:
+36-20/455-3838


