
– B. K. –

– Két éve diplomáztam és azóta
vagyok orgona- és zongoratanár
Zalaegerszegen. Egykori tanárom,
Gyõrffyné Könczöl Tímea hívott
meg a zeneiskolába, amit örömmel

elfogadtam és ahol taníthatom
kedvenc hangszerem – kezdte a
bemutatkozást a fiatalember.

– A zene mindig közel állt hoz-
zám, hegedülni és furulyázni ta-
nultam elõször, aztán jött a zongo-
ra és az orgona. Tudtam, hogy ze-

nész akarok lenni már hetedikes
koromban. Sõt tanár. Szolfézsta-
nárnak készültem, ezzel a határo-
zott elképzeléssel állítottam be
Gyõrffyné Könczöl Tímeához a ze-
neiskolába, aki ezen megdöbbent
és felkészített a középiskolára.
Vallásos családból származom, és
egy misén jött késõbb a belsõ
hang, hogy nekem meg kell tanul-
nom orgonálni. Beleszerettem a
hangjába. Olyan sokszínû, ami
más hangszernél nincs is. Horváth
Gábor egykori káplánnak köszön-
hetem, hogy összekapcsoltam a
misére járást és az orgonálást. 

– Végül a szolfézs elmaradt?
– Nem, párhuzamosan mindkét

végzettséget megszereztem, de
jelenleg szolfézst nem tanítok. 

– Fiatalon nem jellemzõ a
templomi orgonálás, de a kert-
városi templom amúgy is a fia-
talosságáról híres.

– Valóban ritka. Született kert-
városi vagyok, és éppen amikor
végeztem az iskolával, adódott itt
az orgonista hely. Nemcsak az or-
gonát szeretem, hanem az egyhá-
zi zenét is. Minden vasárnap négy
misén veszek részt, idõnként es-
küvõkön. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

– Antal Lívia –

– A tankerület intézményeiben
8106 általános iskolás, 2006 gim-
nazista, közel 500 szakiskolai és
fejlesztõ iskolás diák ült be az is-
kolapadba szeptember 3-ával. Kö-
zülük 1900-an vesznek részt alap-
fokú mûvészeti oktatásban, és 500
fõre tehetõ azok száma, akik kollé-
gisták lettek – mondja érdeklõdé-
sünkre Kajári Attila, a Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ igazga-
tója. – Az összlétszámot tekintve a
megyeszékhelyen 3876 általános
iskolással, 1755 gimnazistával, és
több mint ezer alapfokú mûvészeti
oktatásban részt vevõ tanulóval
számolhatunk. A csengõ összesen
927 elsõ osztályos számára szó-
lalt meg elõször, közülük 451 fõ-
nek zalaegerszegi általános isko-
lákban, ami a kisdiákok 49 száza-
léka. 

Örömünkre szolgál, hogy más
régiókkal ellentétben stabilnak te-
kinthetõ a gyermeklétszám tanke-
rületünkben, miután a most belépõ

elsõsök száma csupán 16 fõvel
kevesebb az elmúlt tanévben vég-
zett 943 nyolcadikoshoz képest.

– Iskolánként hány elsõs osz-
tály indult a megyeszékhelyen?

– Az Eötvös-iskolában három,
a Liszt-iskolában két osztály,
ahogy az Izsák- és az Öveges-is-
kolában is. Három elsõ osztály in-
dult továbbá a Petõfi-, a Dózsa-, a
Landorhegyi- valamint az Ady-is-
kolában. Ez összesen 21 elsõs
osztályt jelent ebben a tanévben.

– Kik kaphatnak ingyenes
tankönyvet?

– A jelenlegi szabályozás alap-
ján az 1–9. évfolyamon minden
diák térítésmentesen juthat hozzá

a tankönyvekhez, ahogy a 10–12.
évfolyamon normatív támogatás-
ban részesülõk, valamint a nem-
zetiségi és gyógypedagógiai neve-
lésben-oktatásban részt vevõ ta-
nulók. Tankerületi központunk in-
tézményeiben összesen 9160 di-
ák, valamint 283 tanuló normatív
alapon kapta meg az ingyenes
tankönyveket a tanévnyitón.

– Milyen fejlesztéseket hajtot-
tak végre az elmúlt idõszakban?

– Nagyon figyelünk arra, hogy
iskoláink mindig modern eszkö-
zökkel legyenek felszerelve. Ha az
elmúlt idõszakot veszem alapul,
akkor elmondható, hogy 2018 ele-
jén 28,4 millió forintot biztosítot-
tunk a mindennapos testnevelés-
hez szükséges sporteszközök be-
szerzéséhez, iskolapadra és
egyéb bútorzatra pedig 44,5 millió
forintot költöttünk.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Vége a nyári szünetnek, becsengettek. Szeptember 3-án, hét-
fõn összesen 10.612 diák kezdte meg a 2018/19-es tanévet a Za-
laegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó
iskolákban. Az elsõsök száma a megyeszékhelyen a legmaga-
sabb, 451 kisdiákkal a 927 elsõsbõl.

A Zalaegerszegen és fõleg a
Kölcsey-gimnáziumban játszódó
kisfilmet a nyáron forgatták, és a
múlt héten a VMK-ban is levetítet-
ték a diáktársak, a közremûködõk
és a film elkészítésében részt ve-
võk elõtt. A szereplõk között talál-
juk a Hevesi Sándor Színház mû-
vészei közül Kiss Ernõt, Her-
telendy Attilát és Debrei Zsuzsan-
nát. A fõszerepet is olyan fiatalok
alakítják, mint Herold Levente, Ko-
vács Fruzsina és Katona Levente,
akik ugyancsak szinte mindennap
fellépnek a Hevesi színpadán. 

A történet komoly társadalmi és

családi problémákat feszeget, de
humorral kellõen átitatva. A közép-
pontban egy gimnazista fiú áll, aki
egyedül él tanár édesapjával. Az
apánál rákot diagnosztizálnak, de
nem tudja, miként közölje ezt ka-
masz fiával, akivel ráadásul nem a
legjobb a viszonya. Hogyan rende-
zõdik az apa-fiú viszony? A kisfilm
választ ad a kérdésre.

Az alkotás 16 éves író-rende-
zõje díszvendége lesz a szeptem-
ber 15-én, Zalaegerszegen tartan-
dó 14. Göcsej Filmszemlének,
ahol szintén vetítésre kerül a
Majdnem eltoltam.

MAJDNEM ELTOLTAM
KÖLCSEYSEK A FILMBEMUTATÓN

Különdíjat nyert a 25. Országos Diákfilmszemlén Budapesten
Lendvai Kristóf (16 éves gimnazista) Majdnem eltoltam címû kis-
játékfilmje. A 26 perces alkotás a benevezett 110 film között a
„sztereotípiák érzékeny ábrázolásáért” járó különdíjat kapta.

Szimpatikus, szelíd, tehetséges fiatal, aki koncertezik, zenét
szerez, tanítja az orgonajátékot valamint vasárnaponként liturgi-
kus szolgálatot lát el, kórust szervez. Született kertvárosi, s egy
gyerekkori istentiszteleten kapta a belsõ hívó hangot és határoz-
ta el, hogy megtanul orgonálni. Mindezt egyetemi szinten, s a tu-
dással felvértezve most templomi orgonistaként (is) erõsíti
ugyanazt az egyházközösséget. Dankos Attilával beszélgettünk.

BELESZERETETT A HANGJÁBA
ZENETANÁR ÉS TEMPLOMI ORGONISTA

– pet –

Mindezek persze csak kiraga-
dott részletei a komplex megúju-
lásnak. Kiss Gábor igazgató ott-
jártunkkor elmondta: az európai
uniós forrásból megvalósuló fej-
lesztés nemcsak a Deák téri épü-
letet érinti, hanem a József Attila
Városi Tagkönyvtárban és a kert-
városi Apáczai-tagkönyvtárban is
lesznek változások. Az utóbbi két
helyszínen a gyermekrészleget
érinti a megújulás, mert a pályá-
zatnak tanulást segítõ elemei is
vannak.

Ami a megyei könyvtár épületét
illeti: nagy részben már befejezõ-
dött a munka. A bútorozás, és a
legfelsõ szint új elõadó- és oktató-
termének kialakítása van még hát-
ra.

– A régi olvasóterem teljesen
átalakult, mert a tér leválasztásá-
val két új helyiséget alakítottunk ki.
Az egyik részébe a Zala Megyei
Történeti Gyûjteményt költöztettük
fel az alagsorból, és itt kap helyet
a digitalizációs mûhely is. Az olva-
sóterem másik felébõl pedig egy
60–70 fõ befogadására képes ren-
dezvényteremet hoztunk létre. De

ezentúl a könyvtár zenei gyûjte-
ményének is ez lesz az otthona. A
terem új bútorai éppen most ér-
keztek meg – folytatta az igazgató.

Hozzátette: a könyvtárba lépõk
egy teljesen új fogadótérrel talál-
kozhatnak. A teret elhúzható ajtók
szélesítik, modernizálták a padlót,
a kölcsönzõtér világítását, továbbá
fényvisszaverõ hatású függönyö-
ket, néhány helyre pedig légkondi-
cionálót szereltek fel. Kialakításra
került ezenkívül egy klubszerû új-
ságolvasó-sarok is. 

A legfelsõ szinten megtörtént a
gyermekkönyvtári részleg festése,
viszont hátravan még egy na-
gyobb, 80–100 fõ befogadására
alkalmas elõadó- és oktatóterem
kialakítása, ami a pedagógiai rész-
leg helyén valósul meg.

(Folytatás az 5. oldalon.)

MEGSZÉPÜLT A FOGADÓTÉR, AZ OLVASÓTEREM
MÁR TÖBB ÚJDONSÁG IS VÁRJA A KÖNYVTÁR LÁTOGATÓIT

Az õsz folyamán befejezõdik a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár belsõ tereinek rekonstrukciója. A felújítás nyomai már
most jól látszanak: átalakult a fogadótér, új funkcióval bõvült az
egykori olvasóterem és hangulatosabbá vált a folyóiratolvasó-sa-
rok is.

Jelenet a kisfilmbõl.



– b. k. –

Másfél évtizede, hogy az erdé-
lyi gyerekek évente megfordulnak
Zala megyében. Fellépéseiket
mindig nagy érdeklõdés kíséri, aki

teheti, adakozással is támogatja a
fiatalokat, akik a családi otthont
nélkülözve kell, hogy felnõjenek.

A gyermekotthon lakóiból 1997-
ben alakult zenei együttes, mely
azóta is folyamatosan mûködik,
bár a tagság összetétele és nagy-

sága állandóan változik. Az éne-
kesek mellett többféle hangszeres
alkotta zenekar is közremûködik a
produkcióikban. Az együttes tur-
néjának útiköltségét magyar támo-
gatók állják. Zalaegerszegen már

6. éve áll a fellépések mögött a
Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesület, az idei fõvédnök
Balaicz Zoltánné volt. 

S mivel számos templomban is
közremûködtek a fiatalok a misék
alkalmával, megismerkedhettek az

itteni plébániák életével, papokkal,
hívekkel. Így többek között élveze-
tes találkozásban volt részük
Lendvai Zoltán János atyával, a kö-
zelmúltban Magyar Ifjúságért Díj-
ban részesült „gördeszkás” pappal.

Az Árvácska együttes legköze-
lebb advent idején koncertezik Bu-
dapesten, Zalába pedig egy év
múlva várják vissza õket. Addig is
lehet számukra támogatást nyújta-
ni az alábbi címen: Hargita megye,
Csíkszereda, Kájoni János u. 1.
(Fodor ház). 

A turné során befolyt adomá-
nyokból a gyerekek iskoláztatását
támogatják. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A tanév végén 15,8 millió forint

összegben vásároltunk korszerû
számítógépeket a zalaegerszegi
Kölcsey- és Zrínyi-gimnáziumba,
miután mindkét intézményben meg-
nõtt az informatikából érettségizõk
száma. Nyáron további informatikai
eszközöket, taneszközöket, bútoro-
kat vásároltunk 155 millió 734 ezer
forintért, amit három közbeszerzési
eljárás összértéke tett ki. 

– A szokásos nyári karban-
tartások is lezajlottak?

– Természetesen. Sõt, kor-

szerûsítési programot indítottunk
idén, mely során a Landorhegyi-,
az Ady-, a Liszt- és az Eötvös-is-
kolákban újítottuk fel a vizes-
blokkokat. Ezt a munkát folytatni
kívánjuk. Mindemellett ki kell
emelnem két zalaegerszegi
nagyberuházást. A Zrínyi Miklós
Gimnázium tetõszerkezetének
javítására és héjazatának cseré-
jére mintegy 73 millió forintot for-
dítottunk.

Az Izsák Imre Általános Iskolát
egy új szárnnyal bõvítettük. A kö-
zel 118 millió forintos beruházást

még ebben a hónapban átadjuk.
Azt gondolom, hogy ezek az in-
tézkedések is hozzájárulnak a
korszerû iskolahálózat kialakítá-
sához a zalaegerszegi tankerület-
ben.
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A táborban pihenõ diákokat
meglátogatta dr. Pál Attila, a me-
gyei közgyûlés elnöke, aki érdek-
lõdésünkre felidézte: négy évvel
ezelõtt Tiszacsomának kétmillió
forint segítséget nyújtott a me-
gyei önkormányzat, ekkor ismer-
kedtek meg a kárpátaljai magya-
rokkal. 

– Arra gondoltunk, ne csak
pénzbeni segítséget nyújtsunk,
hanem hívjuk meg Zalába az ott
élõ gyerekeket, ismerkedjenek
meg megyénkkel, a Balatonnal és
annak környékével. Olyan diákok
vannak most itt, akiknek többsége

még nem járt Magyarországon. A
gyerekeket több mint ötmillió fo-
rintból táboroztatjuk. Hozzátette:
Zala megye mindig nagy figyelmet
fordított a határon túli magyarok

támogatására, a kapcsolatok erõ-
sítésére. A Holnapocska tábor az
ország egyik legnépszerûbb he-
lye.

Ezt jelzik a visszajelzések is.
A természet közelsége, a Kis-
Balaton és a Balaton látványa
szinte elvarázsolja a gyerekeket.
Sok program várta õket, és ren-
geteg játéklehetõség. A tábort is
bõvítették olyan eszközök be-
szerzésével is, melyek fogyaték-
kal élõ gyerekek számára is
használhatók. A Holnapocska
tábor jövõre is várja a határon
túli diákokat.

Dr. Pál Attila elmondta még, a
magyar kormány az Erzsébet-
program keretében az elmúlt év-
ben is százezer gyereket üdülte-
tett, köztük nagycsaládosokat is.

GYEREKZSIVAJ A HOLNAPOCSKA TÁBORBAN
KÁRPÁTALJAI MAGYAR DIÁKOK ZALÁBAN

A Zala Megyei Közgyûlés immár negyedik alkalommal lát ven-
dégül kárpátaljai magyar fiatalokat a Holnapocska táborban. Két
turnusban ötven diák vendégeskedett Zalaszabarban. A település
Zalakarostól tíz kilométerre helyezkedik el a Kis-Balaton lábánál.

ÁRVÁCSKÁK
ZALA MEGYÉBEN

Egyhetes turnén vendégeskedett Magyarországon, közte na-
gyobb részben Zala megyében a csíksomlyói „Árvácska együt-
tes”. Az erdélyi, nehézsorsú (árva, félárva, magára hagyott) gyere-
kek és ifjak alkotta ének- és zenekar templomi miséken mûködött
közre, illetve népzenével dúsított mesejelenettel állt színpadra.

– pet –

Péntek reggel elõbb a Petõfi-,
majd a Dózsa-iskolában került sor
az ünnepélyes iskolakezdésre.
Mint azt Makovecz Tamás, az in-
tézmény igazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta: a Belvárosi-isko-
lában összesen 1200 gyerek (fele
a Dózsában, fele a Petõfiben) kez-
di meg hétfõtõl a tanulmányait.
Mindkét iskolában 3–3 elsõ évfo-
lyamos osztály indul.

Az igazgató úgy fogalmazott:
ahogy az intézmény nevébõl is lát-
szik, az egyik legfontosabb feladat
az angol nyelv oktatása. Öröm
számukra, hogy 2017-ben húsz,
idén pedig ez idáig huszonegy diák
tette le sikeresen az államilag elis-
mert középfokú nyelvvizsgát.

A Dózsa-tagiskolában rende-
zett tanévnyitó ünnepségen pedig
további ötvenhét, 3., 4., 5. évfo-
lyamos diák kapott tanúsítványt a
gyermekeknek szóló, cambridge-i

próbavizsga sikeres teljesíté-
sérõl.

Az évnyitón az igazgató beszé-
dében utalt rá, hogy az elõttük álló
tanév egyik újdonsága az elektro-
nikus napló megjelenése lesz. Pa-
pír alapú naplót idén már nem ve-
zetnek, de a tanulói tájékoztató- és
ellenõrzõ füzeteket továbbra is
használják. Az új technikára való
átállás pedagógust, szülõt és diá-
kot egyaránt érint. A tervek szerint
azonban a naptári év végére min-
den szülõ napi szinten betekinthet
majd a gyermeke elõmenetelérõl
szóló információkba. Ehhez bizto-
sítják számukra a szükséges belé-
pési kódot és jelszót is.

ISKOLAKEZDÉS ELEKTRONIKUS NAPLÓVAL
A BELVÁROSI-ISKOLÁBAN NYÍLT MEG ELSÕKÉNT A TANÉV
Augusztus 31-én szerte az országban tartottak már tanévnyitó

ünnepségeket. Zalaegerszegen – a városban elsõként – a Belvá-
rosi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában kö-
szöntötték a 2018/19-es tanévet, na és az új elsõsöket.

Peugeot motorkerékpár (50

ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó. 

Érdeklõdni:

06-20/335-2002

– B. K. –

Öt éve rendezik meg évi egy al-
kalommal a nemzetközi zarándok-
latot (Magyarország, Erdély, Felvi-
dék, Ausztria). Az idei évben az
„Édesanyákért” szólt a felajánlás. A
program fõvédnöke Erdõ Péter bí-
boros és Novák Katalin államtitkár
(EMMI). A Mária Út Egyesület által
kezdeményezett zarándoklathoz
helyi önkéntesek koordinálásával
lehetett csatlakozni. Zalaegersze-
gen Furján Zoltánné és dr. Illyés
Zoltán voltak az önkéntes szerve-
zõk, akik természetesen maguk is
végigjárták az egyre bõvülõ létszá-
mú csoporttal az utat. Több pihe-

nõhelyet iktattak be a nap során,
köztük a botfai Mindszenty Ifjúsági
Házban is várták az esõben, sár-
ban, napsütésben vándorlókat.

– A zarándoklat nemcsak séta,
több annál. Egy próba, hiszen köz-
ben kicsit itt fáj, ott fáj, lehetnek
nehézségek. Ugyanakkor közös-
ségépítõ is. Jó lehetõség az imád-
ságra. Anyák nélkül nincsenek fér-
fiak sem, ezért hálából, az édes-
anyai hivatásért könyörgésbõl in-
dulok én is a zarándoklaton –
mondta induláskor Molnár László
Gábor, aki Bocföldérõl csatlako-
zott. Egy fehér rózsafûzért is vitt
magával az úton, mint mondta, ez

egy vándor rózsafüzér, melyet a
2013-ban alakított imacsoportja
tagjai fognak majd egymásnak to-
vábbadni (feltehetõen Kanadába
is eljut majd a szimbolikus tárgy).
Az úton felesége és szomszédja,
Simonffy Krisztina volt a társa. Az
utóbbi hölgy már a korábbi zala-
egerszegi Mária-út zarándoklatok
résztvevõje is volt. 

De nem õk voltak az egyetlen
rutinos vándorok. Többek között
Kovácsné Ujj Andrea, a Szent
Család Óvoda vezetõje is a cso-
port tagja volt. Elmondta, az anyai
hivatásért ajánlják fel az utat, hogy
akinek a családjában még nem kö-

vetkezett be a várt gyermekáldás,
ott megtörténjen ez, és hogy minél
több jó édesanya legyen a csalá-
dokban, az idõs anyákat pedig jó
egészségben tartsa meg a Terem-
tõ. Hozzátette, az út a fizikai korlá-

tok felmérésére és legyõzésére is
szolgál. 

A reggeli induláskor mintegy
varázsütésre kisütött a nap, de
amire a csoport a Mária Magdol-
na-templomhoz érkezett, már sze-
merkélt is az esõ. S így ment ez
szinte egész nap, a csácsi sza-
kasz végén le kellett gyûrni a sá-
ros út adta akadályokat is. De ez
senkinek nem szegte kedvét, s kö-
zel száz résztvevõ tette meg az el-
sõ hivatalos zalaegerszegi Mária-
utat. 

„...a zarándoklás a mai világ
emberének egyik kitörési pontja,
az evangelizáció régi-új zászlós
hajója. Értéket teremt, õriz, to-
vábbad. Meggyõzõdésem, hogy a
zarándoklás által sok testvérünk
jut el Krisztushoz, megtapasztalva
az Õ békéjét és örömét, a testvéri
közösségben, a természetben és
a mozgásban”. (Erdõ Péter bíbo-
ros, fõvédnök).

FELAVATTÁK A MÁRIA-UTAT
ZARÁNDOKLAT AZ ÉDESANYÁKÉRT

Immár a teljes zalaegerszegi Mária-utat felavatták és végigjárták
a hívek. Augusztus 25-én az Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz
csatlakozva keltek útra a résztvevõk, hogy a Zalaegerszeg és
Búcsúszentlászló közötti 18 kilométert részben vagy egészben le-
gyalogolják. Az indulás a megyeszékhelyi ferences templomnál
volt, a végállomáson pedig misén vehettek részt a zarándokok.

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

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

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



– Antal Lívia –

– Számomra az egészségre
nevelés egyfajta misszió, és ha
már az egészséges életmód mellé
tesszük le a voksunkat, akkor en-
nek teljesülése nem nélkülözheti a
sportot, a mozgást. Éppen ezért
tartom a legfontosabbnak azt,
hogy megtanítsam a hozzám for-
dulókat úgy mozogni, hogy ezáltal
javuljon az életminõségûk. 

– Az életminõségben mennyi-
re fontos a testünk állapota?

– Testünk tökéletes egész,
melyben minden mindennel
összefügg. Csontjaink, izmaink és
testünk tengelyét alkotó gerinc
egészségének megtartása nem
csupán a mozgásszervi bántalmak
elkerülése miatt fontos, hanem

belsõ szerveink megfelelõ mûkö-
dése szempontjából is. Napjaink-
ban a mozgásszegény életmód
egyáltalán nem kedvez ennek.
Ülünk az irodában, ülünk az autó-
ban, mindennapjainkat a monoton
mozgással éljük, ami oka a leg-
több gerincfájdalomnak.  

– Milyen következményekkel
jár mindez?

– Izmaink meggyengülnek, ve-
szítenek aktivitásukból, a megrövi-
dült izmok miatt beszûkül mozgás-
tartományunk. Testünk kitér a
megfelelõ statikai helyzetbõl, és
nem tud hatékonyan mûködni. Ör-
dögi kör, ami még több gyengülés-
sel, még több rövidüléssel jár. Az
állandó ülés miatt gerincoszlo-
punk, hát-, tarkó-, váll- és nyakiz-
maink vannak leginkább igénybe

véve, amelynek egyenes követ-
kezménye a fájdalom és az állan-
dósult diszkomfort érzés. 

– Mit tehetünk?
– Életünk részévé kell tennünk

a rendszeres mozgást, amely
szervezetünk egészségének kul-
csa. Ehhez meg kell vizsgálni a
hozott mozgásmintát, annak
hibás elemeit, felkutatni, majd ki-
javítani a kiváltó okokat. Nem biz-
tos, hogy a fájdalmas területeken
kell keresni a problémát. Óráimon
a rövidülésre hajlamos izmokat
nyújtjuk, a túlnyúlt izmokat erõsít-
jük, a mélyizmokat aktiváljuk.
Ezek után biztonsággal és haté-
konyan végezhetünk teljes testet
megmozgató edzéseket, hiszen a
test már tökéletesen dolgozik, az
izmok megfelelõen mûködnek, il-
letve a megfelelõ sorrendben
kapcsolódnak be az adott moz-
gás elvégzéséhez.

– A saját testsúlyos edzés
manapság nagy divat.

– Igen, és én magam is nagyon
fontosnak tartom. Nevezhetjük a
saját testet a legjobb edzésesz-
köznek, mert a saját testsúllyal va-
ló edzés pontosan az a súly-

mennyiség, amit egész életünk-
ben cipelünk. Ezért nem mindegy,
hogy hogyan. Fontos, hogy akti-
váljuk az ülõ életmód következté-
ben elgyengült vagy inaktívvá vált
izmokat, melyek a gerinc és az
egész vázszerkezet egészsége
szempontjából lényegesek. Több-
féle speciális eszközt (dynair-pár-
na, flexibar, fitball-labda stb.)
használunk a gerinc-stretching
órákon, melyek mind azt a célt
szolgálják, hogy az egyes gyakor-
latokat pontosabban, hatékonyab-
ban végezzük. Mindennek kö-
szönhetõen helyreáll a gerincosz-
lop természetes görbülete, meg-
erõsödik az azt stabilizáló izomfû-
zõ, javul a testtartás és fejlõdik a
testtudat. Számomra a megfelelõ
mozgás- illetve tartásminta elsajá-
títása sokkal fontosabb, mint az,
hogy mekkora valakinek az izom-
tömege, vagy hány kilós az illetõ.
Ugyanakkor az egészséges
életmód fontos eleme az optimális
testsúly elérése is, mert gerincosz-
lopunknak sem mindegy, mekkora
terhet kell cipelni. Ha így teszünk,
hálás lesz érte – mondta végül
Horváth Petra. 

3Aktuális

– B. K. –

2013-ban azzal zártam a cik-
ket: ki tudja, mi lesz a tehetséges
kislány sorsa az elsõ osztályban,
áldást vagy nehézséget hoz ki-
emelkedõ képessége. Mint kide-
rült, az elsõ variáció a helyes vá-
lasz. Az alsó tagozatot a Dózsa-
iskolában járta, majd a mostani
tanévben a Zrínyi-gimnáziumban
kezdte az ötödik osztályt. Alsó-
ban a legfõbb erõssége a magyar
volt, bármely formában, olvasás,
írás, szövegértés, szavalat, vers-
és meseírás. Országos elsõ Tu-
dásbajnok is lett e tantárgycso-
portban. Mindehhez kiváló men-
tor volt Bödörné Szalay Csilla,
aki eme tudomány terén tanította
a kislányt. 

Az új iskolában aztán 180 fo-
kos fordulatot tett Blanka a koráb-
ban is kedvelt matematika felé, s
idén májusban már nemzetközi
verseny harmadik helyezettjeként
állt dobogóra. De még a szülei
sem tudják fejbõl felsorolni azt a
sok sikert, amit Blanka elért az el-
múlt öt évben. Nemcsak szellemi-
leg van topon, hanem a testedzés
terén is. Vívni jár, mert az olyan

gondolkodós sport, ugyanezen
okból kedveli a tájfutást is, ami-
ben diákolimpián is részt vett.
Évekig korcsolyázott, biztatták az
úszásra is, de csak 24 órából áll a
nap. Ha úgy vesszük, a matekra
épülõ mûvészet a zene, ezért a
szolfézs mellett zongorázni tanul.
(Csak zárójelben, negyedikes ko-
rában maga is írt egy rövid dara-
bot zongorára.) 

Nem volt egyszerû idõpontot
egyeztetni vele, mert elõbb egy-
házzenei, majd kerékpáros tábor-
ban volt a nyáron, közben ameri-
kai vendégeknek tolmácsolt.
Nyelvek közül angolt és németet
tanul és ismerkedik a latinnal is.
Periférián van idõhiány miatt egy
másik mûvészeti ág, a rajzolás,
pedig azon a területen is lenne
keresnivalója. 

S mindeközben, ha óránként
három dologgal nem foglalkoz-
hat, unatkozik. Állandóan könyv-
vel a kezében látni, ahogy más
fiatalt a mobilját „simogatva”.
(Egyelõre nincs okostelefonja, de
már gyûjt rá.)

S hogy nem fárasztó-e mind-
ez, azt mondja: néha, de szeret
versenyezni. Meg a sulit is szere-

ti, ahogy tanulni is. Ami nem
hiányzik neki, az a koránkelés,
ugyanis bagoly típus, sokszor éj-
szakába nyúlóan is olvas a szülõi
intelmek ellenére. Saját könyvtá-
ra van a szobájában.

Egyébként szépséges kiska-
masz, aki már súrlódik a felme-
nõkkel, nógatni kell a rendrakás-
hoz, és már most vallja, hogy az
élet igazságtalan. Vaskos „portfó-
liója” 2007-tõl foglalja össze
eredményeit és néhány bájos
emléket. A legbüszkébb az idei
nemzetközi matematikaeredmé-
nyére. S ami legkevésbé érdekli
az a biológia, bár az anatómia
közel áll hozzá. S már alig várja a
hatodik osztályban induló infor-
matikát. 

Goldfinger Blanka

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hétközben nem tudok ilyen

szolgálatot vállalni, mert tanítok.
És emellett sok koncertem is van.
Például a kertvárosi templomban
két éve tartó sorozat a „Vasárnap
esti muzsika”, ami õsztõl nyárig
minden hónap utolsó vasárnapján
várja az érdeklõdõket. A bõ félórás
hangversenyekre mindig hívok
vendégfellépõt is magam mellé.
Most tervezem, hogy egyházzenei
elõadással is kiegészítjük ezt dr.
Kovács Szilárd, a pécsi Szent Pé-
ter- és Szent Pál-székesegyház
orgonistája közremûködésével. Az
orgonamûvész Debrecenben az
egyetemen volt tanárom. De volt
már hegedûs, szaxofonos, énekes
vendégem is. 

– Ez elég sûrû programnak
tûnik. Sok mindennel foglalko-
zik.

– A középiskolában (Szombat-
helyi Mûvészeti Szakgimnázium)
énekest is akartak belõlem farag-
ni, mert állítólag a hangom is jó, de
ez már tényleg nem fér bele az
idõmbe. Viszont megbíztak kórus-
szervezéssel, mert az még nincs a
Kertvárosban. Várjuk is a jelentke-

zõket. Természetesen a próbák
újabb elfoglaltságot jelentenek
majd. Kaptam már több felkérést
zeneszerzésre is.

– A templomi orgonálás szol-
gálat vagy önfejlesztés?

– Szolgálat nyilván és fejleszt.

Egy mise nem egy koncert, nem
egy begyakorolt mûsor, gyakorlati-
lag improvizáció, amit az adott kö-
rülmények alakítanak. Sokat tanít,
hogy igazodni kell mindehhez, és
minden vasárnap más az egész.

Érdekes, hogy nyáron lassabb az
énektempó, mint télen – mondja
mosolyogva. – Itt egy éneklõ kö-
zösség tagjának kell lenni, akik
egyébként nagyon befogadók és
gyerekkorom óta ismernek. 

– Ma pedig már kulcsa is van
a templomhoz.

– Gyakorolni szoktam itt, illetve
zenét csak itt tudok szerezni, ez a
sajátos hangulatú környezet ihlet
meg. 

AZÉRT, HOGY HÁLÁS LEGYEN A GERINCOSZLOPUNK
TARTÁSJAVÍTÓ TORNÁVAL ÉS MOZGÁSTUDATOSSÁGGAL

Úgy használjuk a testünket, hogy közben ne használjuk el, hi-
szen hosszú távon egészségünk megõrzése a cél – véli Horváth
Petra preventív gerinc-stretching tréner, aki a sportolásban, a tu-
datosan végzett mozgásban látja e szándék megvalósulását. 

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum
is csatlakozott a rendezvényhez, a
közelgõ hetekben az alábbi progra-
mokkal várjuk az érdeklõdõket:

Sétálj, gyalogolj, bringázz ve-
lünk! – örökségi barangolás október-
tõl külön meghirdetett idõpontokban

Nyitott szemmel, gyalogszerrel
sétálunk Zalaegerszeg és környé-
ke lakóival több mint 2 kilométert,
hogy felfedezzük a város látható
és láthatatlan kulturális örökségét.
A résztvevõk szakavatott vezetõ
segítségével megismerik a zalai
megyeszékhely nevezetes épüle-
teit, emlékhelyeit és mûvészeit
köztéri alkotásaikon keresztül.

A vándor fazekas – utazó mú-
zeum

A vándor fazekast elõzetes
egyeztetés után fogadhatják az
oktatási intézmények október 1-tõl
november 9-ig. A múzeumpedagó-

giai foglalkozáson edényeket ko-
rongoznak és népi gyerekjátéko-
kat készítenek a diákok.

Göcsej beszélõ tárgyai – uta-
zó múzeum októbertõl elõre meg-
hirdetett idõpontokban

Marx Mária etnográfus a gö-
cseji falvakban gyûjtött tárgyakról
és épített örökségünkrõl tart elõ-
adást. Az elõadás a közösségek fi-
gyelmét hivatott felhívni a még fel-
lelhetõ néprajzi emlékanyag meg-
õrzésére.

Játszani is engedd... – mú-
zeumpedagógiai évadnyitó októ-
ber 8-án.

VAN, AKI VÁRJA A SULIT
TUDOMÁNY TALAJÁN A MESÉK VILÁGÁBAN

A nyár utolsó heteihez érkezve olyan kiskamaszt látogattunk
meg, aki várja a sulit. Az élet számos területe felé érdeklõdést
mutató és tehetséggel bíró Goldfinger Blankát utoljára óvodásko-
rában szólítottuk meg, amikor is megnyerte az iskolásoknak kiírt
olvasásversenyt. Az eltelt öt évben sem tétlenkedett, vastag a
versenyeredményeit tartalmazó emlékkönyv. 

– b. k. –

– Van néhány fiatalokat meg-
szólító szervezet a megyeszék-
helyen. Ti milyen céllal alakulta-
tok?

– Zalaegerszegi és környékbeli
ifjak alkotják a csapatot, akik a kö-
zösségi élet fejlesztését, az embe-
ri kapcsolatok ápolását érzik fel-

adatuknak. Értékteremtõ közös-
ség szeretnénk lenni, példát mu-
tatva és opciót kínálva a fiatalok
számára. Az egészséges életmód,
a sport, a közösségi élet, az egy-
másra figyelés a cél. 

– Kik az alapítók?
– Baráti társaságból szerve-

zõdtünk, ezért vegyes az összeté-
tel, diákok, egyetemisták, vállalko-
zók, alkalmazottak. A tagság, ma
már 25–30 fõ, és folyamatosan
várjuk a 14 és 35 év közötti jelent-
kezõket, akik szeretnének tenni a
fiatalokért. 

– Karitatív tevékenységgel
nyitottatok.

– Tavaly, november végén ala-
kultunk, így a jótékonykodás adta
magát. Többek között bútorokat,
háztartási eszközöket és kávét ad-
tunk át adományként a Zala Me-
gyei Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény lakóinak, továbbá
jelentõs mennyiségû ruhát és játé-
kot adományoztunk a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltség intéz-
ményeinek és lakóinak. A téli idõ-

szakban nagykabátokat és meleg
ruhákat gyûjtöttünk össze és aján-
lottunk fel a Mozgássérültek Zala
Megyei Egyesületével, melyek az
autóbusz-állomás közelében vol-
tak kihelyezve, és bárki vihetett
belõle. Mintegy 52 ezer embert ért
el a felhívásunk pár nap alatt, amit
sikerként könyvelek el, fõként za-
laegerszegi viszonylatban. De az-

óta adakoztunk erdélyi fiataloknak,
akik vendégeink voltak a nyáron,
legutóbb pedig részt vettünk az
AquaCity jótékonysági napon is. 

– Hamarosan indul a féléves
családi program.

– 2018 a Családok éve, és
ezért gondoltuk, hogy háromré-
szes vetélkedõt állítunk össze a
helyi háromgenerációs családok-
nak. Várjuk a gyermekeket, szülõ-
ket, nagyszülõket a háromfordulós
versenyre, amit „Egerszeg Tour”
névre kereszteltünk. Szeptember
29-én lesz az elsõ állomása, ami-
nek helyszíne nem véletlenül a
parkerdõ, szerintünk kevésbé ki-
használt, mint más városi park.
Fõként ügyességi és logikai fel-
adatok lesznek ekkor. A második
forduló a kreativitásra alapoz és
online történik. A zárás pedig jövõ
tavasszal lesz, tervek szerint a
Gébárti-tónál. 30–40 család neve-
zésére számítunk, már vannak je-
lentkezõk. A verseny lebonyolítá-
sában több partnerünk is lesz. Je-
lentkezni a közösségi oldalunkon
keresztül lehet szeptember 23-ig.

Bõ fél éve alakult egy újabb, ifjakat tömörítõ csapat, a Zala-
egerszegi Fiatalok Egyesülete. Az elmúlt hónapok során karitatív
akciók és szakmai rendezvények köthetõk a nevükhöz, õsztõl pe-
dig egy nagy projektre készülnek, ahol a családi összetartás erõ-
sítése lesz a cél. Az egyesület elnökével, Rigó Mártonnal beszél-
gettünk.

FIATALOK EGYESÜLETE

BELESZERETETT A HANGJÁBA
ZENETANÁR ÉS TEMPLOMI ORGONISTA

Az egyesület tagjai. MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA
2018. október 1. és november 11. között ismét megrendezik a

nagy sikerû országos rendezvénysorozatot, a Múzeumok Õszi
Fesztiválját. A programkavalkád idei jelmondata a kulturális örök-
ség európai évéhez kapcsolódóan: „Szenzációs örökségünk!”



– B. K. –

– Több célja is van a program-
nak, melyet május óta vehetnek
igénybe a 0–12 éves korú gyere-
kek és szüleik – ismertette dr.
Nagy Erzsébet, aki Andi nevû ku-
tyusával érkezett a játékos órára.
– Nem gyerekmegõrzõ vagyunk,
hanem a család által együtt töltött

idõt szeretnénk növelni ezzel a le-
hetõséggel. Három terápiás kutyá-
val, (Andin kívül Zserbó és Pablo)
három korcsoportba osztva vesz-
nek részt a gyerekek a számukra
megfelelõ fejlesztõ játékokban.
Ennek kidolgozásához pedagógus
kolléganõnk, Tolnai Tímea adott
segítséget, és így egy komplex pe-
dagógiai csomag áll rendelkezé-
sünkre. A csapatunk harmadik tag-
ja Szécsi Lászlóné, aki velem

együtt terápiáskutya-felvezetõ
végzettséggel bír.

– A „KutyaJó Kalandok” helyi
fejlesztésû program?

– Igen, mi találtuk ki. Régi álom
volt a gyerekekkel való foglalko-
zás, csak hiányzott a pedagógus
oldal, de most már ez a szakmai
rész is megoldódott. Mi kerestük
fel a könyvtárat az ötlettel, akik

örömmel fogadták azt, és nagyon
jó körülményeket biztosítanak a le-
bonyolításhoz a gyerekrészlegen,
havi rendszerességgel. 

– Elég sûrû az egy óra. Ki fá-
rad el jobban?

– A gyerekek fáradhatatlanok,
én is jól bírom, a kutyának bizo-
nyos idõ után kell a pihenõ. – A 7
éves Andi egyébként kölyökkorá-
ban a menhelyrõl mentett keverék
kutyus, aki csak házi kedvencnek
került a családba. De a kutyaovi-
ban és a kutyaiskolában olyan jól
teljesített, hogy érdemesnek tar-
tották a terápiás képzésre, amely
akadályt szintén sikerrel vett. –
Szereti a feladatokat, vannak kivá-
lasztottjai a gyerekek és az idõsek
közül, de mindenkit kedvel, min-
denkivel végrehajtja a feladatokat. 

– Olyan családok érkeznek a
foglalkozásra, akiknek nincs ku-
tyájuk, de szeretnének?

– Nemcsak azok. Az otthoni ku-
tyával nem lehet annyi mindenfélét
játszani, mint egy terápiással.
Egészen más kapcsolat, más él-
ményt jelent, mert magasan kép-
zett a kutya, és ennek megfelelõen
viselkedik, míg az otthoni, lehet,
hogy húz a pórázon és elrántja a
gyereket. 

– A 0–3 éves korú kicsikkel
mit játszhat a kutya?

– Szõnyegen kúszás, mászás
együtt, kutya simogatása. Az ovi-
soknál már mondókázás, finom-
motorika-fejlesztés, illetve itt is és
a nagyoknál is mozgás-, figyelem-,
emlékezetfejlesztés a cél. Az idõ-
seknél készségmegtartás, érzelmi
támogatás a feladat, velük hetente
találkozunk.
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A Báthory-iskola egykori szakmai
igazgatóhelyettese nyugdíjas évei-
hez érve fordult az alternatív gyógy-
ászat felé, s maga is meglepõ mó-
don gyorsan és sikeresen halad
ezen az úton. Néhány éve hivatalo-
san is praktizál. Tapasztalatai alap-
ján kérdeztük a témában a vélemé-
nyét.

– A tiszteletet, az elfogadást és
az együttérzést gondolom a három
legfontosabb tényezõnek, amely a
jobb élet felé visz. Fontos felismer-
ni azt, hogy szükségünk van egy-
másra, és tudunk is egymáson se-
gíteni és így jobbá tehetjük a világot
és a saját életünket. Én ezt gondo-
lom spirituális intelligenciának. A
jobban élés alatt persze mindenki
mást érthet, de valójában a lelki
egyensúly, az önmagunkkal való
harmónia, mely az önszereteten
alapszik, adja az igazi elégedettsé-
get. 

– Az önszeretet és az önzés
hol határos?

– Ez a kérdés nem ilyen egysze-
rû. Mindenki számára lényeges,
hogy elfogadja és szeresse önma-
gát. Aki ezt nem tudja megtenni, az
más embertõl is kevesebb szeretet
kap. Aki önzõ, az alacsonyabb fej-
lõdési, tudatossági szinten van.
Más tapasztalatot hoz magával
akár a gyerekkorból, akár az elõzõ
életekbõl. Más a múltja, és ennek

lenyomata más rezgést okoz a tes-
tében. A szocializációnk során sok
viselkedésmintát átveszünk a kör-
nyezetünkbõl, melyek információs
csomagként léteznek bennünk, és
az agyunkban, mint programok
vannak jelen. Ezért van az például,
hogy hasonlóan reagálunk adott
helyzetben, mint a szüleink. Ezek a
gyerekkorban átvett információk
automatikusan mûködtetik a gon-
dolkodásmódunkat. 

– Ön szerint az emberek mek-
kora százalékának hihetõ, elfo-
gadható vagy éppen magától ér-
tetõdõ ez a vélemény?

– Százalékra nem tudom meg-
mondani. De úgy gondolom, hogy
egyre többek érdeklõdése fordul
például az alternatív gyógymódok
felé. És egyre többen vallják azt is,
hogy minden betegségnek lelki oka
van. A negatív érzelmi gócok, me-
lyeket cipelünk magunkkal, elõbb
vagy utóbb fizikális betegségként je-
lentkeznek – mondja. – A spirituális
intelligencia részét képezi az is,
hogy minden aspektusunkat fogad-
juk el. Ami tetszik azért, ami nem tet-
szik, azt pedig tanulságként, hogy
mit kell másképpen tennünk. Az el-
fogadás nagyon fontos, mert ez az
alapja, hogy el tudjuk engedni a fáj-
dalmas, felkavaró, haragot okozó
dolgainkat, melyek boldogtalanná
teszik az életünket. 

– A jövõben bekövetkezõ dol-
gokat a gondolatainkkal teremt-

jük vagy az intuíciónkkal érzékel-
jük?

– Is-is. Gondolatainkkal meg tud-
juk teremteni a jó vagy rossz vizs-
gaeredményt vagy az üres, ránk vá-
ró parkolóhelyet. Az intuíció hirtelen
ugrik be a tudatunkba, amikor nem
is gondolunk az adott témára. 

– A spirituális gondolkodást is
lehet fejleszteni? Minél többet
foglalkozunk vele annál „izmo-
sabb” lesz?

– Igen, minél többet foglalkozunk
vele, annál több minden megvilágo-
sodik.

– Aki ezekben egyáltalán nem
hisz, de lelki nyugalmat, jobb éle-
tet szeretne, hogyan kezdjen hoz-
zá?

– Azt kell elhinni, hogy élhetünk
boldogan és egészségesen. Sokan
azt gondolják, hogy szenvedni kell.
Hallgassunk a szívünkre, figyeljünk
a belsõ hangunkra, így hozzunk
döntéseket. Ne az aggodalmat erõ-
sítsük, mert az a félelemmel azonos.
Napi 10 percet szánjunk arra, hogy
el tudjunk lazulni. Ezt segítheti a jó-
ga, az agykontroll vagy a zene.

TISZTELET ÉS EGYÜTTÉRZÉS
A SPIRITUÁLIS INTELLIGENCIÁRÓL

A boldogság és elégedettség felelõseként újabban a spirituális
intelligenciát (SQ) és az agyban található „S-pontot” nevesítik az
azt felfedezõ amerikai szakemberek. A logikus és racionális intel-
ligencia (IQ), az érzelmi intelligencia (EQ) mellett tehát itt az
újabb tesztelnivaló, mennyire vagyunk e téren fejlettek, s hogyan
hat ez a mindennapjainkra. Környékbeli szakértõ, Galambosné
Goldfinger Erzsébet mátrixenergetika-terapeuta véleményét kér-
deztük a ma még kevésbé publikált témában.

Galambosné Goldfinger Erzsébet

– AL –

Erre összesen 353 millió forint
állt rendelkezésre, melybõl felnõtt
és gyermek háziorvosi rendelõket
illetve védõnõi szolgálatokat újítot-
tak, mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester. A város a szociális intéz-
mények felújítására 433 millió forin-
tot költhetett a TOP-programból,
amellyel már korábban végeztek. A
polgármester ezt úgy értékelte,
hogy a 23 megyei jogú város közül

nem sok büszkélkedhet azzal,
hogy mostanra mindkét program-
csomagot befejezte. Kitért továbbá
arra, hogy az épületegyüttesben lé-
võ Petõfi Utcai Tagóvoda és a Cse-
peredõ Bölcsõde felújítására ösz-
szesen 250 millió forintot fordítot-
tak. Az óvodai szárnyat már átad-
ták, a bölcsõdében még zajlanak a
munkálatok. Ez utóbbi költségét az
oktatási, nevelési intézményekre
szánt TOP-forrásból biztosították.

Vigh László országgyûlési kép-

viselõ azt emelte ki, hogy az idei év
a családok éve, aminek köszönhe-
tõen még több támogatást és fi-
gyelmet kapnak a magyar csalá-
dok. A kormány éppen ez okból
tartja fontosnak a hungarikumként
számon tartott védõnõi szolgálat
épületeinek felújítását. 

Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi
Egészségügyi Alapellátási Intéz-
mény vezetõje köszönetét fejezte
ki, hogy a védõnõk megszépült kör-
nyezetben fogadhatják az édes-
anyákat. A kívül-belül megújult Pe-
tõfi utcai szolgálatban négyen dol-
goznak, egyenként közel 160 csa-
lád, illetve 200 kisbaba életét figye-
lemmel kísérve.

MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZETBEN
ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT PETÕFI UTCAI VÉDÕNÕI SZOLGÁLATOT

Megújult a Petõfi utcai védõnõnõi szolgálat, melynek nettó 12,7
millió forintos beruházásával befejezõdött a TOP-program az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését szolgáló
része, hangzott el az átadáson.

KUTYAJÓ KALANDOK
Terápiás kutyák közremûködésével tartanak fejlesztõ játszóhá-

zat Zalaegerszegen és Nagykanizsán gyermekeknek, illetve idõs
gondozottak esetén az állapotmegtartást segítik a négylábúakkal
asszisztált foglalkozások. Az elõbbi esemény helyszíne a megye-
székhelyen a Deák-könyvtár, ahol egy nyár végi közös kutyás
délelõttre látogattunk.



– pP –

Nem, nem egy reprezentatív
szociológiai felmérés válaszaiból
szemezgetünk, hanem – bármi-
lyen furcsának is tûnik – egy kép-
zõmûvészeti projekt elemeibõl. A
D'Clinic Studios nemzetközi rezi-
denciaprogram egyik mûvésze, az
USA-ból érkezett Shawn Bodden
ugyanis arra volt kíváncsi három-
hetes itt-tartózkodása alatt, hogy
mit gondolnak a helybéliek a jövõ-
rõl, a jövõ városáról. A fiatal kép-

zõmûvész, aki társadalomtudós is
(na jó, talán innen az indíttatás),
az utca emberét kérdezte a fen-
tiekrõl, a válaszokat pedig beil-
lesztette különleges, Képeslapok
a jövõbõl címû mûvészeti projekt-
jébe. A járókelõk válaszaiból (már
aki hajlandó volt válaszolni neki),
illetve az általuk elindított gondo-
latmenetekbõl, átlátszó üvegké-
peslapokat készített. Azonban úgy
– hogy az átlátszóságnak hála –
azok egymással kombinálhatók le-
gyenek. Így mindenki elkészítheti
saját, egyedi képeslapját; jövõ-
képét.

A mûvész a páterdombi alkotó-

házban, az augusztusi rezidencia-
program zárókiállításán mutatta
be a jövõ képeslapjait. Az alkotóról
és a projektrõl Csiba Erika mesélt,
mint a curator-for-a-day kezdemé-
nyezés egyik önkéntese. Elhang-
zott: Shawn Bodden munkáiban
és korábbi happeningjeiben más-
kor is megjelent már a képzõmû-
vészet és a társadalomtudomány
összekapcsolódása. Az alkotó
ugyanis arra kíváncsi, hogy a kom-
munikáció révén és a tetteinken
keresztül hogyan befolyásoljuk

egymást. Shawn (aki egyébként
nem most járt elõször Magyaror-
szágon, és nyelvünket is elég jól
beszéli) mindehhez hozzátette: a
projekt során azt tapasztalta, hogy
a fiatalok többsége nem érzi azt,
hogy a város jövõjének részese
lesz, mert nem itt szeretnének élni.
Az idõsebb korosztályok pedig
gyakran érdektelenek, motiválatla-
nok voltak. Mondván: nekik már
úgy sincs sok hátra. Viszont öröm-
teli, hogy nagyon sokan elmondták
érzéseiket, kifejezték reményeiket
is, aminek mindenképpen pozitív
üzenete van.

A D'Clinic zárókiállításán egy
belgiumi festõmûvész, Jo Michiels
és egy hondurasi író, Dany Diaz
Mejia is bemutatkozott. Elõbbi al-
kotóról Balázs Regina, utóbbi no-
velláiról pedig Beck Eszter kuráto-
rok beszéltek. Elhangzott: a festõ-
mûvész munkáinak alapjául ’60-as
évekbeli pornómagazinok szolgál-
nak. A tartalom viszont egyáltalán
nem pornográf, hiszen az újságok-
ból kivágott testrészleteket egészí-
ti ki az alkotó úgy, hogy végül szí-
nes, absztrakt alkotások szület-
nek. A hondurasi író pedig sokszor
a városi és vidéki létet, valamint a
hazájára jellemzõ bûnözési és ká-
bítószerezési hajlamot állítja no-
vellái fókuszába. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az intézmény birtokába került

pedagógiai könyvtár dokumentu-
mai most az alagsorba kerültek.
Némi selejtezés után ugyanis sze-
retnének ebbõl egy élõ, szakmai,
pedagógiai bázist kialakítani.

– A felsõ szinten ennek a gyûjte-
ménynek a helyén jön létre az a
kettõs funkciójú elõadó- és oktató-
terem, ami konferenciák és más
rendezvények lebonyolítására, va-
lamint modern technikával felsze-
relt internetes oktatásra is lehetõ-
séget ad. A felújítási munkák várha-
tóan október végéig, november ele-
jéig tartanak – mondta Kiss Gábor.

A könyvtári munka egyik érin-
tett intézményben sem állt le a fel-
újítások alatt. Lezajlottak a nyári
programok és táborok. Õsztõl pe-
dig folytatódik egy sor hagyomá-
nyos rendezvény, például az
Örömkör és a vetélkedõk, de a
Deák téri épületben kötetbemuta-
tókra is sor kerül a következõ hó-
napokban – mondta a beszélge-
tésbe kapcsolódva Tóth Renáta
olvasószolgálati csoportvezetõ.
Közben már készülnek az október
1–7-ig zajló, országos szinten
meghirdetett õszi könyvtári napok-
ra is, melynek témája idén a „tu-
dásátadás” lesz.

MEGSZÉPÜLT A FOGADÓTÉR

– pet –

Szûcs István igazgató elmond-
ta: komoly feladatok elé néznek,
annál is inkább, mert a számok azt
jelzik, hogy évrõl évre nagyobb

igény van a bábszínház elõadásai-
ra. Mi sem jelzi ezt jobban, mint-
hogy az elõzõ évadban több mint
38 ezer nézõ látta a társulat pro-
dukcióit, amivel rekordot döntöt-
tek. A következõ hónapokban
olyan népszerû és izgalmas mesé-
ket állítanak színpadra, amik eleve
sikerre vannak ítélve, ezért remé-
lik, hogy idén is ugyanennyi – ha
nem több – nézõt tudnak majd a
bábszínházba csábítani. 

Ebben az évadban öt bérletes

elõadásra és kiegészítõ produk-
ciókra lehet jegyet váltani. Szep-
tember 22-én két premierre is sor
kerül. Délelõtt a Kézzel-lábbal cí-
mû babaszínházi produkció, dél-
után pedig Veres András átirata

alapján A varázskert címû távol-
keleti népmese kerül színre. Októ-
berben a két kelekótya erdei ma-
nó, Moha és Páfrány kalandjaival
ismerkedhetnek meg a gyerekek.
A november és a december eleje
pedig már az ünnepi készülõdés
jegyében telik, hiszen A fiú, akit
Karácsonynak hívnak címmel,
Matt Haig regényét viszik színre.
2019-ben a Léghajó a Bodza utcá-
ban címû mesét, és a Nyúl Karcsi
a Vizslaparkban címû, Zalaeger-

szeghez kötõdõ történetet láthat-
ják a gyerekek. Utóbbit Turbuly Lil-
la zalai születésû szerzõ írta. 

A társulati ülésen Duna Orsolya
Réka és Matola Norbert személyé-
ben új tagokat is köszöntöttek. A
fiatal színészek a kolozsvári egye-
temrõl érkeztek Zalaegerszegre.
Vendégmûvészként pedig Csep-
regi Napsugár bábszínész és
Markó-Valentyik Anna rendezõ is
részt vesz a csapat munkájában. 

Az igazgató jelezte: pár száz
forinttal emelkedik a jegyek és a
bérletek száma, ám Egerszeg-kár-
tyával továbbra is kedvezménye-
sen lehet az elõadásokat látogatni.
A társulat az elmúlt idõszakban
több meghívásnak is eleget tett, és
számos vendégszereplésre is
kaptak felkérést. Játszottak Szat-
márnémetiben és Lendván is. De-
cemberben pedig a tervek szerint
Dublinba utaznak.

Az ülésen részt vevõ Balaicz
Zoltán polgármester örömét fejez-
te ki a társulat sikerei iránt. Mint
mondta: valóban érezhetõ, hogy
az elõadások egyre népszerûbbek
és keresettebbek nemcsak a vá-
rosban és a megyében, hanem
azon túl is. Megjegyezte: a jövõ-
ben nemcsak polgármesterként,
hanem apukaként is lesz alkalma
megtekinteni az egyes produkció-
kat.

Fontosnak tartja azt is, hogy a
bábszínház karácsonyi mesével
hangolja rá a gyerekeket az ünnep
meghittségére, illetve, hogy egy
igazi, Zalaegerszeghez kötõdõ
mese is várja idén a nézõket.

ÉVADKEZDÉS A BÁBSZÍNHÁZBAN
KLASSZIKUSOKKAL ÉS HELYI MESÉVEL IS KÉSZÜLNEK

Új produkciókkal, közkedvelt mesékkel, kicsiknek és nagyob-
baknak szóló elõadásokkal várja a közönséget a 2018/19-es
évadban a Griff Bábszínház. A társulat augusztus végén tartotta
évadnyitó ülését, ahol néhány új tagot is köszöntöttek.

Veszprémi Bori szervezõ,
edzõ, a Moveland Mozgásmû-
hely szakmai vezetõje elsõsor-
ban olyan jelentkezõket vár a tá-
borba, akik érdeklõdnek a kato-
nai jellegû elméleti és gyakorlati
ismeretek, valamint edzések
iránt, és szeretik az extrém kihí-
vásokat. A jó fizikai állapoton kí-
vül azonban nem szükséges
semmilyen elõképzettség.

Mint mondja, a helyszín nem
véletlenül az erdõkkel borított zalai
dombság, a téma ugyanis most fõ-
leg a tereptan és a tájékozódás
képessége lesz. Nagykapornak és
környéke nemcsak szép, hanem
terepviszonyai miatt alkalmas effé-
le programok lebonyolítására is.
Az „ottalvós” tábor bázisa a telepü-
lés turistaszállója lesz, ám az erdõ
éppúgy a feladatok helyszínéül
szolgál majd, mint a misefai tó. Kö-
szönhetõen Sifter Péter nagyka-
pornaki polgármester támogatásá-
nak.

– A tábor teljesen szakmai ala-
pokon nyugszik, hiszen négy
olyan instruktor irányítja a munkát
és a feladatok végrehajtását, akik
a Magyar Honvédség aktív állo-
mányának tagjai. Az elméleti és
gyakorlati oktatás ezért hiteles,
szakszerû. Az ismeretszerzésen
túl, pedig speciális, military-jellegû
edzésekre is sor kerül – folytatta a
szervezõ.

Ami a szakmai részt illeti: az
instruktorok tervei szerint reggeli
testnevelésóra, elméleti és gya-
korlati tereptan, fegyverismeret
és harctéri elsõsegélynyújtás
egyaránt szerepel majd a prog-

ramban. De az idõjárás függvé-
nyében lesznek meglepetésfel-
adatok is. A szervezõ és a tábor-
vezetõk szerint az élmény garan-
tált lesz!

– Fontos leszögezni, hogy

nem túlélõtáborról és harcászati
kiképzésrõl van szó! Bárki – akár
kezdõ, laikus, nõ és férfi – bátran
jelentkezhet 18-tól 45 éves korig,
ha érdeklõdik a honvédségi té-
mák, katonai jellegû ismeretek
iránt. A lényeg ugyanis a tanulá-

son, személyiségfejlesztésen és
a közös tréningeken, feladatmeg-
oldásokon lesz. Az eddigi tapasz-
talatok alapján elmondható, hogy
a hétvége alatt igazi csapattá ko-
vácsolódik a társaság. Az elméle-
ti órák, csoportos gyakorlatok, va-
lamint a harcászati jelleghez kap-
csolódó fizikai terhelés során pe-
dig komplex egésszé válik a prog-
ram – mondta Veszprémi Bori.

ÉLMÉNYTÁBOR KATONAI JELLEGGEL
A TEREPTANTÓL A CSAPATÉPÍTÉSIG

Kicsit taktikai, kicsit katonai jellegû, de a hangsúly az önis-
mereten, a csapatépítésen és magán az élményen van. Szep-
tember 27–30. között harmadik alkalommal kerül megrendezés-
re a BoriBasic Exclusive Élménytábor Nagykapornakon.

Jelentkezés és bõvebb
információ:

veszpremibori08@gmail.com
e-mail-címen.

Jelentkezési határidõ:
szeptember 20.

FILMBEMUTATÓ
Szeptember 27–október 3.

között láthatja a zalaeger-
szegi közönség az Oscar-dí-
jas  Saul fia rendezõjének,
Nemes Jeles Lászlónak leg-
újabb filmjét az Art moziban.

A Napszállta magyar–fran-
cia filmalkotás, a fõszerepeket
Jakab Juli, Vlad Ivanov, Bár-
dos Judit és Balsai Mónika
játssza. A film 1913-ban ját-
szódik Budapesten. Leiter
Irisz, a fiatal lány szeretné vi-
szontlátni a család régi kalap-
boltját, erre azonban valamiért
nincs lehetõsége. Az elsõ vi-
lágháború elõtti hangulat pedig
pattanásig feszült.

KÉPESLAPOK A JÖVÕBÕL
AUGUSZTUSI ZÁRÓKIÁLLÍTÁS A D'CLINICBEN

Technológiai csodák, vezetõ nélküli jármûvek, organikus épü-
letek, több park és erdõ. Vagy éppen elöregedõ társadalom, rá-
zós utak, komoly ökológiai problémák – vajon milyen lesz a jövõ
Zalaegerszege?
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. szeptember 13-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

Pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. szeptember 19. (szerda)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. október 1-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A fsz. 4. 38 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 8.170 

B fsz. 1. 34 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.310 

A II/22. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 8.170  

2018. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.

SZEPTEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 09. 17. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 09. 18. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 09. 19. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 09. 20. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 09. 19. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 09. 20. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 09. 17. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 09. 18. 7.00–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 09. 11. 7.00–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 09. 10. 7.00–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 09. 20. 11.30–13 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 09. 17. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 09. 20. 7.00–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 09. 18. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 09. 19. 7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 09. 13. 7.00–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 09. 17. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 09. 18. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 09. 19. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 09. 20. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 09. 12. 9.30–12 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 09. 25. 7.00–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 09. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 09. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. SZEPTEMBER 26. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!
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– A hazai pályánk felújításon
esett át, amivel meg kell ismerked-
nünk, így már július elejétõl trénin-
gezünk – emlékezett a felkészülés
kezdetére Baján János, a ZTE
ZÁÉV edzõje. – A szabadságolá-
sok miatt a felkészülésünk nem
volt folyamatos, de ez így van már
több éve. A nehézségek ellenére
idén is sikerült augusztus elejére
összehozni egy összetartásos hét-
végét. Székesfehérváron és
Pétfürdõn sikerült játszanunk. A
mérkõzések jól szolgálták a játék-
ba lendülést, a formába hozást.
Részt vettünk a helyi rendezésû
Göcsej Kupán, amelyet egyéniben
és csapatban is megnyertünk. Zá-
rásként a Sárvári Kékgolyó fiúcsa-
pata ellen játszottunk. Minden játé-
kos bõven kapott szereplési lehe-
tõséget. A sorsolás nagyon nehe-
zen készült el, amelyet nem kom-
mentálnék. 

– Változott a játékoskeret?
– A játékoskeretben nem tör-

tént változás, új játékos nem érke-
zett, a régiek közül mindenki ma-
radt. Reméljük, hogy Csurgai Ani-
ta, a csapat erõssége a vidéki mér-
kõzéseket is tudja vállalni, gyerme-
ke már elég nagy. A Szuper Liga

mezõnye továbbra is tíz csapatból
áll. A jelen helyzet szerint az õszi
és tavaszi fordulók lebonyolítása
után dõlnek el a helyezések, avat-
nak bajnokot. A szövetség a tervek
szerint ismét megrendezi a Magyar
Kupát, amit idén szeretnénk meg-
nyerni.

– Mi a célkitûzés az új idény-
re? 

– Hazai szinten szeretnénk
megvédeni bajnoki címünket, de
ha ez mégsem sikerülne, a máso-
dik helynél hátrább nem szeret-
nénk végezni. Az átigazolási sze-
zon során történtek változások az

ellenfeleinknél. Úgy látom, ennek
ellenére az erõviszonyok nem na-
gyon változtak. A bajnokság során
a Rákoshegy I. és az Ipartechnika
Gyõr látszik legnagyobb riválisnak.

Úgy hallottuk, hogy a BKV Elõre
gyengült, a Ferencvárosi TC vi-
szont jelentõsen erõsödött. Nem-
zetközi szinten elõbb a Világkupa
vár ránk Zágrábban, ahol nagyon
erõs mezõny gyûlik össze, a négy
közé jutáshoz bravúrosan kell sze-
repelnünk. Egy jó szereplés kedve-
zõ sorsolást érne a BL-ben. Visz-
szatérve a hazai „környezetre”, az
egyéni versenyek során a tavalyi
gyengébb szereplés után idén sze-
retnénk érmeket szerezni. 2019-
ben csapat vb-t rendeznek, jó len-
ne, ha egerszegi nõi versenyzõ is
szerepelne a magyar együttesben.

MEGVÉDENI A BAJNOKI CÍMET
TÖBB FRONTON AKAR HELYTÁLLNI A ZTE ZÁÉV

– Felkészülésünk jól sikerült,
több tornán vettünk részt, ahol jól
szerepeltünk – hangoztatta Fehér
László edzõ. – A hazai rendezésû
Göcsej Kupát csapatban és egyé-
niben is megnyertük. Csehország-
ban egy négyes tornán remekül
teljesítettünk, ott is elsõk lettünk. A
felkészülést sérülés, illetve egyéb
külsõ tényezõ nem hátráltatta. A
játékosok fegyelmezetten, nagy
odaadással gyakoroltak. Jó formá-
ban várjuk a bajnoki rajtot.

– Változott a bajnokcsapat
játékoskerete?

– Mindössze annyi történt,
hogy az ifikorból kiöregedõ Farkas
Ádám a felnõttcsapatban szere-
pel. Az együttesünk ificsapatát vi-
szont teljesen ujjá kell szervez-
nünk. Ide érkeztek új fiúk: Muszil
Zoltán, Oswald Tamás és Borsos
Bence, akik játékos-pályafutásuk
elején tartanak. Tõlük folyamatos
fejlõdést várunk a bajnokság so-
rán, de idén biztosan nem a bajno-
ki címért harcol ifjúsági csapatunk.

– A férfiaknál a Szuper Ligá-
ban változik a bajnokság lebo-
nyolítása...

– Sajnos igen, amivel nem ér-

tünk egyet, de több más csapat-
nak sem tetszik az új versenyki-
írás. A tizenkét csapatos mezõny
az elsõ körben két hatos csoport-
ban mérkõzik egymással. Ezután
a két csoport elsõ három helye-
zettje folytatná tovább a küzdel-
meket a bajnoki címért, a többiek
a kiesés elkerüléséért játszaná-
nak. A szövetségi döntés ellen
több csapat, köztünk mi is, tilta-
koztunk, mert szabálytalannak
tartjuk. Elképzelhetõ, hogy még
változik a lebonyolítás.

– Mik a tervek az idei bajnok-
ságban a ZTK FMVas-nál?

– A bajnoki rajt után nem sok-
kal a Világkupa kezdõdik Zágráb-
ban. Minél jobban szeretnénk
szerepelni, de azzal tisztában va-

gyunk, hogy minden évben nem
lehet Világkupát nyerni. A jó sze-
replés fontos, mivel így a Bajno-
kok Ligájában kedvezõ sorsolást
kapunk. Idén mindenképpen a BL
négyes döntõjébe akarunk kerül-
ni. A hazai bajnokságban szeret-
nénk megvédeni bajnoki címün-
ket, ami nem lesz könnyû feladat.
Az egyéni versenyeken jobban
akarunk szerepelni, mint az el-
múlt évben, illetve a válogatottba
minél több játékost szeretnénk
adni.

ÁTSZERVEZTÉK A BAJNOKSÁGOT
ISMÉTELNÉ A TAVALYI SZEZONT A ZTK FMVAS

Az elmúlt bajnoki idényben a ZTK FMVas férfi szuperligás teke-
csapata megvédte bajnoki címét. Egyuttal fennállásuk során elõ-
ször hódították el a Világkupát, csak a BL-ben szerepeltek a várt-
nál gyengébben. Idén is jó szereplést terveznek, bár tudják, nem
lesz könnyû az ismétlés. 

Többéves szünet után szerezte vissza a bajnoki címet a ZTE
ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata a Rákoshegyi VSE I. együtte-
sétõl. A célok között elsõként szerepel a bajnoki cím megvédése,
de nemzetközi porondon is szeretnének jól teljesíteni.

A hétvégén a horvátországi
Csáktornyán 6 nemzet – Csehor-
szág, Ausztria, Magyarország,
Szlovénia, Svájc, Horvátország
– részvételével 3. alkalommal
megrendezett masters válogatott
viadalon Góczánné Tóth Zsu-
zsanna 100 m-en 15,39 mp-es
eredménnyel 1., Magyarország
csapatának tagjaként pedig 3.
lett.

A viadalon a magyar együttes
a 3. helyen végzett.

MUHORAY 4.
A MASTERS VB-N

Barcelonában rendezték
meg a súlyemelõk masters vi-
lágbajnokságát. A magyar csa-
patnak tagja volt dr. Muhoray
Árpád, a ZTE SK súlyemelõje.

A veterán súlyemelés népsze-
rûségét jelzi, hogy 874-en léptek
dobogóra a versenyen.

Az egerszegiek sportolója az
M 65-ös korosztály 105 kilós súly-
csoportjában indult. Az Eb-n ötö-
dik helyen végzõ emelõ a vb-n is
pontszerzõ volt, sõt egy helyezést
sikerült javítania. 65 kilót szakí-
tott, 85 kilót lökött, 150 kilós össz-
teljesítménye a negyedik hely
megszerzésére volt elég.

GÓCZÁNNÉ ARANYA
CSÁKTORNYÁN

A kétnapos Magyar Szuper
Liga döntõjét Budapesten, az
MTK vadonatúj atlétikai stadion-
jában rendezték. Zalaegerszeg-
rõl három Zalaszám ZAC-atléta
vívta ki a jogot a részvételre.

Veiland Violetta a diszkosszal
melegített be a versenyre, 39,50
m-ig vetette el a szert, amivel 6.
helyen végzett. Ebben a ver-
senyszámban Takács Dóra
42,32 m-es eredménnyel alig
maradt le a dobogóról, 4. helye-
zést ért el.

A súlylökésben Veiland Vio-
letta utolsó két dobása már a 15
m-es vonalon túl ért talajt, s végül
15,21 m-es jó teljesítménynyel a
felnõttek mezõnyében is bajnoki

címet nyert. Takács Dóra is dön-
tõs volt, s 10,98 m-rel 8. lett.

Szûcs Valdó a 110 m-es gát-

futás döntõjében Baji Balázs
mögött 14,29 mp-es teljesít-
ménnyel ezüstérmes lett.

VEILAND SZUPER LIGA- GYÕZELME
SZÛCS VALDÓ EZÜSTÉRMES

A kétnapos rendezvény hõse
az Egerváron élõ, de a Zalaszám
ZAC színeiben versenyzõ, tehet-
séges Petõ András (bal oldali ké-

pünkön) lett. Csiszár Attila edzõ
tanítványa a távolugrók döntõjé-
ben az utolsó két sorozatban
egyéni csúcsokat javítva, 624

cm-es eredménnyel végzett az el-
sõ helyen.

A 300 m-es gátfutás döntõjé-
ben Petõ András 41,45 mp-es tel-
jesítménnyel második helyen ért
célba, Csiszár Soma pedig 43,80
mp-es eredménnyel értékes ötödik
helyezést szerzett.

László Gyula, a zalaegerszegi
dobóiskola egyik legújabb tehetsé-
ge (jobb oldali képünkön), Bognár
Szabolcs edzõ tanítványa pedig
súlylökésben 14,27 m-es teljesít-
ménnyel bronzérmes lett.

Mindhárom színû érembõl jutott 1-1 a Zalaszám Zalaegerszegi
Atlétikai Club versenyzõinek az MTK Budapest új atlétikai centru-
mában megrendezett Serdülõliga országos döntõjében, ahová
már csak a legjobb 14–15 éves ifjú atléták kaptak meghívást.

HÁROM ÉREM A SERDÜLÕLIGÁBAN

1–4D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldök-
festés
Gyantázás
Smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

A számszerû eredménybõl
nincs értelme még messzemenõ
következtetést levonni – az ellen-
fél csapatában például még nem
lépett pályára több meghatározó
légiós, a ZTE-ben pedig három
külföldi 2 tréning után vállalta a já-
tékot, Dustin Ware pedig még nem
is érkezett meg – azonban az biz-
tos, az egerszegi fiatalak nem val-
lottak szégyent, sõt...

Zalakerámia ZTE KK–Arkadia
Traiskirchen Lions 96-49
(21-19, 27-4, 23-10, 25-16)

Jv.: Török, Horváth A., Benedek Z.
Zalakerámia ZTE KK: Doktor

(15/6), Papp (9/3), Durázi (18), Kis
(9), Szabó (16/3). Csere:
Thompson (3/3), Gliebov (10/6),
Agafonov (2), Gulyás (5/3), Bagó
(6), Farkas A. (3/3), Kovács. Veze-
tõedzõ: Bencze Tamás.

Arkadia Traiskirchen Lions:
Chrigvi (3/3), Duck (3/3), Hübner
(4), Güttl (8/3), Danek (5/3),

Andjelkovics (2), Schönerstedt,
Gentner (3/3), Müller, Schmit (5),
Rados (13), Brucina (3/3).

A kezdõcsapatban a fiatalokat
– Doktor Pétert, Papp Pétert, Kis
Rault és Durázi Krisztofert, vala-
mint a Szabó Zsoltot küldte par-
kettre Bencze Tamás, ám a ne-
gyed közepén egyszerre lépett pá-
lyára a már megérkezõ 3 külföldi,
Thompson, Agafonov és Gliebov
is.

Durázi Krisztofer ismét a ZTE
legjobbjának bizonyult, Doktor Pé-
ter pedig nemcsak jól mozgatta a
csapatot, de ponterõsen is ját-
szott. 
Értékelés:

Bencze Tamás, a ZTE KK
vezetõedzõje:- Erõsebb ellenfélre
készültünk, de sajnos vendégeink
még nem álltak teljesen össze.
Ennek ellenére a fiatalok ismét ki-
tettek magukért, és nagyjából lát-
szik, hogy kik lesznek azok, akik

több szerepet kaphatnak majd a
szezon során. A védekezésünkkel
elégedett voltam, persze azért
még van hova fejlõdni, az apróbb
hibákat kiküszöbölni, javítani. A lé-
giósaink közül Gliebov játéka tet-
szett, míg a másik két játékosunk
még nem érezte annyira a társakat
az összjátékban.

Folytatás pénteken, szeptem-
ber 7-én a szlovén KK Lasko ellen.

BIZTATÓ JELEK A CSAPAT JÁTÉKÁBAN
A FIATALOK NEM VALLOTTAK SZÉGYENT, SÕT...

Közel 700 nézõ volt kíváncsi szombaton este az egerszegi
sportcsarnokban a Zalakerámia ZTE KK felkészülési mérkõzésé-
re, amelyen az osztrák bajnokság 4. helyezettje, az Arkadia
Traiskirchen Lions csapata volt az ellenfél.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
Szentgotthárdi VSE–ZTK FMVas

1:7 (3520-3660)
Szuperligás férfi tekemérkõzés.
Szentgotthárd.

ZTE ZÁÉV TK–Szentesi TE
8:0 (3250-2647)

Szuperligás nõi tekemérkõzés. Za-
laegerszeg.

Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE–
ZTE FC 1-2 (1-2)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Tiszakécske.

László Gyula Petõ András



8 Hirdetés

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

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

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

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

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 3. hétfõtõl)

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

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

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

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

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

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

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

Szabó László Csaba

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

ÕSZI KRESZ-TANFOLYAMOK
INGYENES ELMÉLET  – Ifjúsági kedvezmény

Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: SZEPTEMBER 10. (hétfõ) és
SZEPTEMBER 12. (szerda) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%;  ÁKÓ: 155,6–164,61%;  ÁKK: 196,056–207,408


