
Utalt arra, hogy mivel alaptör-
vénybe került, ezért a helyi rende-
letet, mely a közterületen életvitel-
szerû tartózkodást tiltotta, hatá-
lyon kívül helyezték. Ezután a
rendõrség feladata a magasabb
szintû jogszabály betartása. Mó-
dosította a testület a harmadik ne-
gyedéves költségvetését, a fõös-
szeg 48 milliárd 350 millió forint.
Az elsõ féléves gazdálkodással
kapcsolatban a polgármester el-
mondta, az uszodaépítés közbe-
szerzési eljárása lezárult, az alsó-
erdei szabadidõközpont és a
Mindszenty-projekt tervezési sza-
kasza véget ért. Jelentõs központi
támogatás érkezett a város szám-
lájára, de a kifizetések a még meg

nem valósult fejlesztések miatt
csúsznak. Így az átmenetileg sza-
bad pénzeket lekötötték az Állam-
kincstárnál.

Elfogadta a közgyûlés a város
esélyegyenlõségi programját
(2018–2023). Ezzel kapcsolatban
Balaicz Zoltán kiemelte az idõsko-
rúak helyzetét: egyre többen igé-
nyelnek idõsotthoni elhelyezést
Zalaegerszegen. Pályázati lehetõ-
séget kell keresni, hogy épülhes-
senek idõsotthonok, valamint a
magánberuházást is ösztönözni
kell ebben a kérdésben. Igény len-
ne hospice ellátásra, ugyanis
nincs méltó gondoskodás az élet
utolsó szakaszában.

A polgármester beszélt arról is,

hogy a Zalavíz Zrt. kidolgozott egy
szakmai anyagot a hulladékfeldol-
gozás során keletkezõ biogáz fû-
tési célú hasznosítására. Az el-

képzelés alapja az, hogy a helyi
Ökováros program keretében már
több éve buszokat és személyau-
tókat üzemeltetnek biogázzal. A
nyáron átadott új hulladékfeldolgo-
zó üzem kapacitásait távfûtésre is
hasznosíthatónak tartják. (Zala-
egerszegen jelenleg nincs távfû-
tés.) Egy biogáz alapú minierõmû
létrehozásával olcsóbban lehetne
fûteni a városi sportcsarnokot, a
közelben lévõ bölcsõdét, óvodát
és a Zala Pláza épületét is.
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A helyi érték

– AL –

Itt eredetileg is erdõ volt, egé-
szen az 1700-as évekig. Akkor ki-
pusztult és a teljes területet mar-
halegelõnek használtak, idézte fel
a Parkerdõ történetét Balaicz Zol-
tán polgármester. Mint mondta,
ebbõl az idõszakból maradtak
fenn tárgyi emlékek, hiszen az ita-
tó egy része ma is látható. Késõbb
egy egészen más feladatot osztot-
tak ki rá, hiszen a város szemétte-
lepeként mûködött 1969-ig. Abban

az évben azonban elkezdõdött
egy állami beruházás, melynek kö-
szönhetõen visszakapta eredeti
funkcióját. Az erdészek újratelepí-
tették a területet, amit Parkerdõ
néven 41 évvel ezelõtt, 1977-ben
adtak át a zalaegerszegieknek. 

Fenntartására, rendezettségére
az elmúlt évtizedekben is odafigyel-
tek. Idén pedig azt gondolták, hogy
legyen a helyszíne a TeTedd! kör-
nyezetszépítõ akciónak a kedvelt
kirándulóhely. Az elképzelés soka-
kat megmozgatott, a polgármesteri

hivataltól kezdve a cégeken, a ma-
gánszemélyeken át az iskolákig. A
Kölcsey Ferenc Gimnázium és a
Békeligeti Általános Iskola diákjai
mellett az Ady Endre Általános Is-
kola és Gimnázium 250 tanulóval
jelentkezett az akcióra. Õk hulla-
dékgyûjtésre vállalkoztak túra kere-
tében, és játékos környezetvédelmi
vetélkedõben is részt vettek.

Az idén negyedik alkalommal
meghirdetett Tetedd! környezet-
szépítõ akció az eddigi 250 fõ he-
lyett most mintegy 400 önkéntest
vonzott, amiért Balaicz Zoltán pol-
gármester és Tánczos Zsolt, a pol-
gármesteri hivatal környezetvédel-
mi szakreferense is kifejezte kö-
szönetét.

PADFESTÉS, FAÜLTETÉS, SZEMÉTSZEDÉS
KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ AKCIÓ A PARKERDÕBEN

Padokat festettek, fákat ültettek, letört ágakat és szemetet
szedtek össze a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló zala-
egerszegi Parkerdõben. A TeTedd! akció keretében több száz ön-
kéntes munkálkodott azért, hogy megszépítse környezetét.

– AL –

Felállítását a temetõ fennállá-
sának negyvenéves évfordulója
kapcsán határozták el, mely dön-
tésben az is szerepet játszott,
hogy a régi korpusz már nagyon
tönkrement, mondta Horváth Ist-
ván, a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetõ igazgatója. A felszente-
lés napját azért tûzték ki szeptem-
ber 14-re, mert ez a nap a Szent
Kereszt felmagasztalásának ün-
nepe. Ez egy történelmi esemény-
re utal: Nagy Konstantin császár a
szent sír fölé templomot építtetett
Jeruzsálemben, és Jézus itt meg-
talált keresztjét 335. szeptember
14-én mutatták fel ünnepélyesen
az összegyûlt népnek.

Az igazgató beszélt arról, hogy
a gondozásukban lévõ zalaeger-
szegi temetõk majdnem mindegyi-

kében áll Mindenki keresztje, ahol
gyertyát gyújthatnak azok is, akik-
nek hozzátartozói távoli helyeken
nyugszanak.  

Az új kereszt fenyõfarönkbõl
készült, 4,8 méter magas és 3 mé-
ter széles. Az ünnepségen jelen
levõ Bíró Ferenc, a Jézus Szíve
Ferences Plébánia kántora készí-
tette. Érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a hármas lóhere göcseji mo-
tívum, míg a függõleges síkban lé-
võ kopjafarovások székely díszítõ-
elemek. 

A felszentelésen jelen volt
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ és Balaicz Zoltán polgármes-
ter, valamint a katolikus, reformá-
tus és evangélikus egyházak kép-
viselõi. Az új Mindenki keresztjét
Ocsovai Grácián, a Jézus Szíve
Ferences Plébánia plébánosa ál-
dotta meg.

MINDENKI KERESZTJE
A 40 ÉVES ZALAEGERSZEGI ÚJ TEMETÕBEN

Az aranymetszés arányait követi, magyar és székely motívu-
mok is díszítik az elmúlt héten felszentelt új Mindenki keresztjét a
zalaegerszegi Új temetõben, melyet negyven évvel ezelõtt nyitot-
tak meg. 

SZÜKSÉG VAN HOSPICE ELLÁTÁSRA
A VÁROSI KÖZGYÛLÉS DÖNTÉSEIRÕL

A zalaegerszegi közgyûlés múlt heti döntéseirõl, azok hátterérõl
beszélt a testületi ülést követõ sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán
polgármester.

HANGOS PRÓBA
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. szeptember 24–25-én
ellenõrzi a lakossági riasztó- valamint riasztó-tájékoztató
rendszer végpontjait, a riasztóeszközök meglétét, állapotát,
karbantartottságát és mûködõképességét. 

Az ellenõrzés során hangos próbával gyõzõdnek meg az eszköz
mûködõképességérõl. A motoros szirénák hangos próbája a
morgatószignál kiadásával történik. 



Jubileumi, 25. Családfeszti-
válra várták a szervezõk az ér-
deklõdõket, akik között a ren-
dezvény hagyománya óta fel-
nõtt már egy generáció. Ehhez
igazodva a mostani téma a ha-
gyományõrzés, a múltból táp-
lálkozó jelen és épülõ jövõ volt.

– b. k. –

Az 1994-ben megrendezett
nemzetközi családév adta a ren-
dezvénysorozat indíttatását (az
idén szintén családok éve van). A
2 napos program több helyszínen
megfordult már. A megyei mûvelõ-
dési központ, majd a Mindszenty-
iskola s végül az Ady-iskola és a
hangversenyterem lett a házigaz-
dája az építõ elõadásokat, közös
játékokat, kézmûves-foglalkozáso-
kat, koncerteket és ebédet magá-
ban foglaló rendezvénynek. A
programot önkéntesek szervezik,
bonyolítják, a minél jobb családi

életért zászlaja alatt, miközben
napjainkban ez a legkisebb társa-
dalmi egység szétesõben, cson-
kán kiált, fõként a jövõ generáció-
ja lelki egészségéért. 

Az idei kétnapos rendezvény a
hangversenyteremben vette kez-
detét, ahol a szervezõk nevében
Marx Gyuláné idézte fel az elmúlt
25 évet a kezdetektõl napjainkig.

Majd átadta helyét az elsõ elõadó-
nak, dr. Csókay András mikro-agy-
sebész, agykutatónak, aki témájá-
nak szintén a családot választotta.

Szombaton Balaicz Zoltán pol-
gármester és a Válicka Citeraze-
nekar nyitánya után minden kor-
osztály találhatott szórakoztató és
hasznos programokat. Többek kö-
zött szót kapott Iancu Laura író,
költõ, néprajzkutató, akitõl az idei
hagyományõrzõ rendezvény mot-
tója származott. A neves elõadók
sorában volt a zalai származású
Márfi Gyula veszprémi érsek, aki a
családokat a Biblia és a keresz-
tény hagyományok felõl közelítette
meg. 

A gyerekekre számtalan izgal-
mas és kreatív tevékenység várt.
Például logikai játékok, alkotómû-
helyek, szabadulószoba, illetve a
Deák-könyvtár munkatársai az
560 évvel ezelõtt született Mátyás
király köré csoportosították foglal-
kozásukat. A színészek szituációs
helyzetekbe vonták be az ifjat. S
bár nem állítható, hogy bárki is in-
gerült állapota miatt tette volna, de
még falra is mászhattak az extrém
sportokat kedvelõ gyerekek. A na-
pot táncház zárta. 

2 Közélet
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Hatvanöt éves korában vá-
ratlanul elhunyt Kapiller Imre, a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltárának Pauler
Gyula-díjas, nyugalmazott levél-
tárosa – adta hírül az intézmény
szeptember 13-án.

Kapiller Imre 1953-ban szüle-
tett Szombathelyen, gimnáziumi
éveit Gyõrben töltötte, majd a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõis-
kolán szerzett népmûvelés–
könyvtár szakos diplomát. A Za-
la Megyei Levéltárban 1975-ben
kezdte meg a munkát, amit
nyugdíjba vonulását követõen
(2016) sem hagyott abba. Élete
utolsó pillanatáig dolgozott,
jótanácsaival és precíz anyag-
gyûjtéseivel segítve az intéz-
mény kutatószolgálatát felkere-
sõ diákokat, tanárokat, amatõr
kutatókat is.

Bár a nagy sajtónyilvánossá-
got kevésbé kedvelte, neve
mégis sokszor szerepelt a helyi
médiumokban, hiszen számos
konferencia elõadóját, valamint
helytörténeti kiadványok szer-
kesztõjét, szerzõjét tisztelhettük
benne. Kutatási területe széles –
és korszakokon átívelõ – spekt-
rumon mozgott: Zalaegerszeg
mezõvárosi múltjával éppúgy
foglalkozott, mint a zalai kisne-
messég történetével, vagy a me-
gye és a város zsidó társadalmá-
nak múltjával. De nagy szerepe
volt az 1956-os forradalom zalai
eseményeinek feltárásában is. A
város elsõ írásos említésének

770. évfordulójára, 2017-ben
megjelent Zalaegerszeg történe-
te címû képes albumban például
a török kiûzésétõl egészen az
1848-as forradalomig foglalta
össze egy hosszabb tanulmány-
ban a város múltját.

Halálával kevesebb lesz Za-
laegerszeg tudományos és kul-
turális élete. De a délutáni „vá-
roskép” is; ahol rendre feltûnt
jellegzetes, bandukoló figurája,
kezében az elmaradhatatlan ci-
garettával. És minden bizonnyal
sokaknak hiányozni fog az a rá
jellemzõ – homlokához emelt,
tisztelgõ – kézmozdulat is, ami-
vel ismerõseit üdvözölte, né-
hány humoros megjegyzés kísé-
retében.

Kapiller Imre temetése szep-
tember 20-án, 10 óra 30 perckor
lesz a Göcseji úti temetõben.

ELHUNYT KAPILLER IMRE

– b. k. –

A kisbíró (Nagy Sándor) a szü-
reti események sorából nem hagy-
ta ki az idén jellemzõ vadkárt,

mely csökkentette az amúgy jó ter-
mést. A felvonulók, köztük majd
egy tucat büszke lovas legény és
leány, lovas szekér, utánfutós bi-
cikli, terepjáró autó, népviseletes
lányok-asszonyok, népes gyerek-
had, illetve az egyik futballista által

megformált menyasszony és võle-
génye három helyszínen tartott pi-
henõt. Itt nemcsak õket lehetett
közelrõl megnézni, szokás szerint
étellel-itallal kínálni, hanem a Kör-

tánc AMI és a Kertvárosi Mûvé-
szeti Együttes táncosai ropták len-
dületesen az autóforgalmat meg-
akasztó táncot. A rendezvény ven-
dége volt Balaicz Zoltán polgár-
mester, míg a felvonulók között
volt Gecse Péter alpolgármester. 

BOTFAI SZÜRET
A településrészi önkormányzat és az Összefogás Botfáért

Egyesület által szervezett szüreti felvonulásnak örülhetett a la-
kosság. Vidám zeneszóval, lovakkal, különbözõ jármûvekkel vo-
nult végig a menet az utcákon. 

Tartalomfejlesztés lehetõsé-
gei a szabadtéri néprajzi gyûjte-
ményekben címmel tartottak
konferenciát az elmúlt héten a
Göcseji Falumúzeumban.

A rendezvény résztvevõit Kaján
Imre, a Göcseji Múzeum igazgató-
ja köszöntötte, majd Tolvaj Márta
alpolgármester arról szólt, hogy az
önkormányzat számára fontos a
népi hagyományok õrzése, Göcsej
kulturális örökségének védelme.
Mindez kihat a turizmusra, hiszen
érzékelhetõen nõtt az érdeklõdés
a térség még jobb megismerése
iránt. Éppen ezért Zalaegerszeg
önkormányzata egységes turiszti-
kai terméket ajánl, jelenleg a rész-

leteken dolgoznak. Az alpolgár-
mester sajnálatát fejezte ki, hogy
nem sikerült a falumúzeum szüle-
tésének 50. évfordulóján elkezde-

ni a felújítást, ami egy kis késés-
ben van.

A konferencián több hazai sza-
badtéri múzeum képviselõje szá-

molt be szakmai munkájukról, de a
határon túlról is érkeztek szakem-
berek: Tamara Muhic projektkoor-
dinátor például a szlovén–magyar
határon átnyúló intézményközi
együttmûködésrõl tartott elõadást.
Élõ történelem a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumban címmel pedig
Faár Tamara szólt a munkájukról.
A Göcseji Múzeumot Marx Mária
etnográfus képviselte, aki Birtok
és birtokos – a kisnemesi kúria be-
rendezésértõl tartott elõadást.  

Köszöntötte a konferencia részt-
vevõt Fekete György, a Magyar Mû-
vészeti Akadémia tiszteletbeli elnö-
ke is, aki többek között arról beszélt,
mi a különbség a nemzeti kultúra és
a nemzet kultúrája kifejezés között.
A skanzenek jelenlétének akkor van
értelme, fogalmazott, ha állandóan
jelen van a környezetben.

Mint fogalmazott, szomorúan
vette tudomásul, hogy csúszik a
falumúzeum fejlesztése. Ígéretet
tett arra, hogy rákérdez ennek
okára kormányzati szinten.

KONFERENCIA A FALUMÚZEUMBAN
A NÉPI HAGYOMÁNYOK ÕRZÉSÉRÕL

– pet –

A részletekrõl sajtótájékoztatón
számolt be Bartal Kiss Rita mûvé-
szeti vezetõ és Boráros Milada, A
varázskert rendezõje. A mûvészeti
vezetõ elmondta: A varázskertet
egy távol-keleti népmese ihlette.
Ez a tradicionális mese mégis fon-
tos a 21. században, mert most
olyan kort élünk, hogy gyorsan há-
borúkba bocsátkozunk, miközben
lassan építünk fel értékeket. Arról
szól, hogy a háborúknak nincs
gyõztese, mert aki annak hiszi ma-
gát, az is sokszor hazája kihalt vá-
rosaival, éhezõ embereivel szem-
besül.

Boráros Milada hozzátette: bár
ez a háború által elpusztított világ
így elsõre komornak és utópiszti-
kusnak tûnik, de a történet egy
ponton pozitív fordulatot vesz.
Mert a döntéseinken múlik, hogy
egy kemény világot építünk ma-
gunk köré, ami tele van konfliktu-
sokkal, vagy egy olyant, ami sze-
retetet sugároz és értékeket te-
remt. A mesében ez utóbbi gyõz;

sikerül a város romjait virágzó ker-
tekké varázsolni.

A rendezõ ezt a történetet elsõ-

sorban 5 éves kor feletti gyerekek-
nek, valamint szüleiknek, nagy-
szüleiknek ajánlja. Az évadnyitó
nap másik elõadása viszont kifeje-
zetten a piciknek, a 0–3 évesek-
nek szól majd. A babaszínházi

produkció nem véletlenül kapta a
Kézzel-lábbal címet.

Bartal Kiss Rita elmondta: az
elõadás elsõ fele egy vizualitásra
épülõ színpadi játék, a második
rész azonban interaktív, vagyis a
babák kezére és lábára is „szük-
ség” lesz. Ennek a bábelõadásnak

– melyet Valentyik Anna, a gyõri
Vaskakas Bábszínház színésze
rendez – nincs konkrét története,
inkább érzésekrõl, ingerekrõl szól.
Arra reagálva, hogy egy pici gyerek
hogyan észleli, érzékeli a világot.

VARÁZSKERT ÉS BABASZÍNHÁZ
KÉT ELÕADÁSSAL NYIT A BÁBSZÍNHÁZ

Szeptember 22-én (szombaton) két évadnyitó elõadásra is vár-
ja a közönséget a Griff Bábszínház. Délelõtt a babaszínházi prog-
ramsorozat keretében a Kézzel-lábbal címû produkció, délután
pedig az elsõ bérletes elõadás, A varázskert kerül mûsorra.

CSALÁDFESZTIVÁL



A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén úgy határozott, hogy a Már-
tírok u. 5. számú ingatlant térítés-
mentesen állami tulajdonba adja.
(A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. elõtt már ismert e szándék.)
Balaicz Zoltán polgármester be-
számolt arról, hogy 2018 elején a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Me-
gyei Levéltára jelezte, hogy a volt
Kaffka-kollégium ingatlanát szeret-
nék felhasználni a levéltári kapaci-
tások bõvítésére. Ennek érdeké-
ben a levéltár munkatársai alapo-
sabb helyszíni szemlét is tartottak.

Felmérésük alapján a városköz-
ponthoz közel lévõ önkormányzati
ingatlan jó lehetõséget biztosítana
a megyei levéltár hosszú távú mû-
ködtetésére és tevékenységének
bõvítésére.

A Magyar Nemzeti Levéltár el-
képzelései szerint a Széchenyi tér
3–5. szám alatti Kvártélyházban
jelenleg elfoglalt területbõl a föld-
szinti helyiségeket megtartanák,
ahol kialakításra kerülne egy lát-
ványraktár, és ott helyeznék el a
városi jegyzõkönyveket a legko-
rábbi idõktõl napjainkig. Az emele-

ten pedig a város Díszterme mel-
lett megyetörténeti kiállítást lehet-
ne kialakítani. A levéltár jelenlegi
külsõ raktáraiban a megyei közira-
tok átmeneti levéltárát alakítanák
ki. A korábban kialakított 56-os
emlékhely, valamint az új múzeu-
mi kiállítótér továbbra is a Göcseji
Múzeum szakmai irányításával
mûködhet.

Az elõzetes tájékoztatás sze-
rint a Magyar Nemzeti Levéltár
mintegy 1,5 milliárd forint értékû
fejlesztést valósítana meg,
amennyiben az ingatlan állami tu-
lajdonba kerül (kívül-belül átalakí-
tanák, felújítanák). Az elképzelé-
sek szerint a pályázati pénzekbõl
kialakított múzeumi szárnyat nem
érinti a levéltári költözés. Viszont
a levéltár és a Göcseji Múzeum
együttmûködésére jó hatást gya-
korolna.

A volt Kaffka-kollégium udvará-
nak hátsó, Síp utca felõl megköze-
líthetõ részét az önkormányzat
személygépkocsik tárolása céljá-
ból 2021. június 30-ig bérbe adta a
Zalaegerszegi Autósport Egyesü-
let részére, de az önkormányzat
jogosult a bérleti szerzõdést 60
napos felmondási idõvel felmon-
dani. Az udvaron lévõ egyéb mel-
léképületek is kiüríthetõk, az esz-
közök elhelyezésérõl gondoskodni
kell. 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2018. szeptember 18.

SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 õszi félév

PROGRAM
2018. SZEPTEMBER 20.

12.00–14.00 Beiratkozás
14.00–14.20 Ünnepélyes megnyitó 

Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, kiemelt
projektek igazgatója
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi
Tanács elnöke 
Dr. Gubán Miklós – Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács
elnöke

14.20–15.20 Görög Ibolya, c. fõiskolai docens – Viselkedés-
kultúra – amit mi tudunk 1. rész

15.20–15.40 Szünet
15.40–16.30 Görög Ibolya, c. fõiskolai docens – Viselkedés-

kultúra – amit mi tudunk 2. rész

A rendezvény ideje alatt könyvvásárlási lehetõséget,
a rendezvény után dedikálási lehetõséget biztosítunk.

SZEPTEMBER 20. – csütörtök
18.00– Gyõrffy István, a Zalai Hírlap és a Pannon Lapok nyu-

galmazott fõszerkesztõjének Csácsi-hegyi évszakok cí-
mû kiállítása természetfotókból és a Csácsi-hegy leg-
szebb képeibõl.
A tárlat október 10-ig hétfõtõl péntekig 19 óráig ingyene-
sen látogatható. 
Helyszín: az Izsák-iskola Dús László Galériája.

SZEPTEMBER 21. – péntek
15.00– Party-nap. Új épületszárny ünnepélyes átadása. Vi-

dám családi délután az Izsák-iskola udvarán az isko-
la és óvoda gyermekei és szülõi szervezetek, civil
csoportok közremûködésével. 
Helyszín: Izsák-iskola udvara

SZEPTEMBER 26. –  szerda
8.10– Gitár workshop. A Belvárosi Gitársuli bemutatkozó

koncertje. Helyszín: Izsák-iskola multifunkcionális te-
rem.

SZEPTEMBER 26. –  szerda
11.00– Író-olvasó találkozó a Csácsbozsoki Fiókkönyvtár

olvasótermében. Vendég: M. Kácsor Zoltán meseíró.
SZEPTEMBER 26. –  szerda
15.00– „Készítsünk mesehõst!" kézmûves-foglalkozás a

népmese napja alkalmából alsósoknak. A foglalkozá-
son való részvétel elõzetes jelentkezéshez kötött.
Helyszín: Izsák-iskola multifunkcionális terem.

SZEPTEMBER 27. – csütörtök
14.00– Mesevetélkedõ a népmese napja alkalmából az ál-

talános iskola alsó tagozatosai számára, a Csácsbo-
zsoki Fiókkönyvtár olvasótermében.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet a könyvtárban sze-
mélyesen vagy a 92/511-926-os telefonszámon. 

OKTÓBER 3. – szerda
9.00–14.00 Szentségimádási nap a Szent Sebestyén Plébánián

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Évgyûrûk Nyugdíjasklub: 
Minden hónap 1. és 3. kedd, 17.00–20.00.
Klubvezetõ: Király Imre, telefon: 30/497-7008
Évgyûrûk Dalkör:
Minden kedd 17.00–20.00.
Kapcsolat: Nagy József László, telefon: 30/663-6775
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely:
Minden hónap 2. és 4. kedd 16.00–19.00.
Klubvezetõ: Takács Zoltánné, telefon: 30/235-5747
Nõi torna:
Minden hétfõ és csütörtök 18.00–19.00.
Foglalkozásvezetõ: Köcs Ágnes, tel.: 30/835-5147
Természetjáró gyalog- és kerékpártúrák: 
Herkliné Ebedli Gyöngyi, telefon: 30/237-4844
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár „LÁJK” Gyermek Olvasóklub: 
Havonta egy alkalommal.
Részletes információ a könyvtárban.
Kreatív Klub:
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal, a Mûvelõdési Ház és
a Könyvtár közös szervezésében.
Foglalkozásvezetõ: Csaplár Nagy Franciska és Kozmáné Gál Ber-
nadett. Kapcsolat: 30/408-9824
Csácsbozsoki Sportegyesület:
Lukács Péter elnökhelyettes. Kapcsolat: 30/844-9690
Labdarúgó-szakosztály edzések:
– felnõtt:  kedd, szerda, péntek
– ifjúsági: kedd, péntek
– Bozsik-program: hétfõtõl péntekig mindennap
Tekeszakosztály edzések: 
– hétfõn és szerdán
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház

Kozmáné Gál Bernadett közmûvelõdési szervezõ
8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1–3.

Tel: 30/408-9824, e-mail: kgbernadett@gmail.com

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ
– 2018

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,
A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI

KEDVES 7–8. OSZTÁLYOSOK!
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium

és Alapfokú Mûvészeti Iskola

RAJZ FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕT
tart azon 7–8. osztályos tanulóknak, akiknek továbbtanulási

céljai közt szerepel a képzõ- és iparmûvészeti,
építészeti irányultság.

A foglalkozások idõpontja:
hétfõ 15.00–16.30 óra.

Az elõkészítõt vezeti: 
Gombos Zsófia mûvésztanár.

Az INGYENES rajz elõkészítõ foglalkozásra 
2018. szeptember 17-tõl folyamatosan 

várjuk az érdeklõdõket!

Információ: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Tel.: 596-390

A látottak is azt igazolták, hogy
a Kneipp-módszer egyes pillérei,
mint az egészséges táplálkozás, a
mozgás eddig is meghatározó ré-
szét képezték az óvodai életük-
nek, melyre a jövõben még na-
gyobb hangsúlyt fognak fektetni.
Ezt szolgálja a száraz taposó,
mely az OTP Bank pályázatának
köszönhetõen, dolgozóik összefo-
gásával, lelkes munkájával kialakí-
tásra került az óvoda udvarán. Az
ebben elhelyezett különbözõ
anyagokon való séta jótékony ha-
tással van a kisgyermekek talpára,
masszírozva azt serkenti a vérke-
ringésüket, erõsíti az érfalakat.

Másik fontos eleme a gyógynö-
vények megismerése, termeszté-
se, fogyasztása, melyre az elmúlt
év során az udvaron létrehozott fû-
szerkert ad lehetõséget. Az itt ne-
velt növények fõzetének fogyasz-
tása is az egészség megõrzését
szolgálják. 

Ezt fogja kiegészíteni a vízkúra
és a belsõ lelki egyensúly megte-
remtését szolgáló rendterápia, a
gyakorlati megvalósítás kidolgozá-
sa folyamatban van.

Természetesen a módszer be-
vezetése sikerességének az alap-
ja a szülõk megnyerése. Fontos,
hogy azonosulni tudjanak ezzel a
szemlélettel, ezzel segítve a közös
munkát.

A Kneipp-módszer bevezetésé-
nek célja, hogy a gyermekek játé-
kosan megtanulják, hogyan kell
egészségesen élni, megelõzve a
betegség kialakulását.  Mindezzel
megalapozva, hogy felnõve em-
bertársaikért, a természetért fele-
lõs emberekké váljanak.

Békefiné Bertók Andrea
intézményvezetõ

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Szabados Piroska

intézményvezetõ-helyettes
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda

A nyár folyamán új projektbe kezdett a Zalaegerszegi Landor-
hegyi Óvoda. Az intézmény nevelõtestülete új utakat keresve a
betegségmegelõzés, egészségmegõrzés, az egészségtudatosabb
generáció nevelése érdekében rátalált a Kneipp-módszerre. En-
nek szellemiségével valamennyi óvodapedagógus azonosulni tu-
dott, s az elméleti, szakirodalmi kutatás, ismeretbõvítés után fel-
vették a kapcsolatot egy szombathelyi óvodával, ahol ez a mód-
szer már bevezetésre került. Ellátogatva az intézménybe, megis-
merkedhettek ennek a módszernek az óvodai életben való gya-
korlati megvalósításának lehetõségével, tapasztalatokkal.

Az új tanévet új játszóterek-
kel köszöntötték a Dózsa-, il-
letve az Eötvös-iskolában. A
játékelemek azért fontosak,
hogy a tanulás mellett a gye-
rekek kikapcsolódása is biz-
tosítva legyen.

A hivatalos átadásokon
részt vett Kajári Attila, a Zala-
egerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója,  Böjte Sán-
dor önkormányzati képviselõ
(Dózsa-iskola), Orosz Fe-
rencné önkormányzati képvi-
selõ (Eötvös-iskola) valamint
a két intézmény igazgatója,
Makovecz Tamás és Hanzsé-
ros Alajos.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter mindkét helyen hangsú-
lyozta: az önkormányzat szá-
mára fontosak a város okta-
tási intézményei és azok kör-
nyezete, hogy a diákok kelle-
mesen érezzék magukat. El-
mondta: a Dózsa György Ál-
talános Iskoláért Alapítvány
közel 4 millió forintot költött
a játszótérre, míg a város ön-
kormányzata mintegy egy-
millió forinttal járul hozzá a
költségekhez.

A kertvárosi Eötvös-iskola
játszótéreleme több mint há-
rommillió forintba került.

JÁTSZÓTEREK
AVATÁSA

DÖNTÉSEKRÕL
UTCANEVEK

Közterületek és saját haszná-
latú utak elnevezésérõl is dön-
töttek a képviselõk.

Így a jövõben Zalaegerszegen
lesz Õzike utca (Öreghegy telepü-
lésrészen), Szív utca (Csács tele-
pülésen), Fügefa utca (Alsójánka-
hegyen), Napnyugta utca Csács
településrészen).

ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA
Az Akarattal és Hittel Alapít-

vány a polgármesteri rendelkezé-
sû keret terhére gyógyászati esz-
közök beszerzésére 100 ezer fo-
rint támogatást kapott.

ÁLLAMI TULAJDONBA KERÜLHET
A LEVÉLTÁR KÖLTÖZHET A VOLT KOLLÉGIUM ÉPÜLETÉBE
Már hosszú ideje üresen áll a zalaegerszegi volt Kaffka Margit

Leánykollégium több mint háromezer négyzetméteres épülete.
Többször született döntés az értékesítésérõl, de az eladási kísér-
letek sikertelenek voltak. 

MÉRFÖLDKÕ AZ EGÉSZSÉGÉRT
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2018. OKTÓBER 5. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2018.
évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2018. évben a 1.140.000 Ft-ot).

2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemé-
lyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az
igazolt levonások összege.)

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tar-
tózkodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2018. november 5.).

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkije-
lölés során:

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jö-
vedelem,

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje legalább egy, de legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mér-

téke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Dísz tér 3.

VII/50. 62 2
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfortos

735 45.570 27.900 73.470

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakások megtekinthetõk a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2018.  OKTÓBER 5. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában, 
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz  128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

és/vagy 
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,

(2018. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszere-
sét (2018. évben a 1.140.000 Ft-ot).

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartóz-
kodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e 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 megté-

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége meghaladja a pá-

lyázó fizetõképességének mértékét. 

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levoná-
sok összege.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészség-
ügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2018. november 5-én). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– akinek igazolt jövedelme megfelelõ fedezetet biztosít a lakbérre és a lakással kapcsolatos külön szol-

gáltatások költségére.
A bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek

számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jöve-

delem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább egy

évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások számított
költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy 
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Egry József u. 8/A.

II/9. 49 2
elõszoba, konyha, élés-
kamra, fürdõszoba, WC

össz-
komfortos

430 21.070 22.050 43.120

Ebergényi u. 16/1. B.

t.tér 6. 60 1+2 fél 
közlekedõ, tároló, kony-
ha, lakóelõtér, fürdõ-
szoba, WC

össz-
komfortos

400 24.000 27.000 51.000 

Kovács Károly tér 6. A

IV/3. 55 2 
2 szoba, elõszoba, kony-
ha, éléskamra, fürdõ-
szoba, WC, loggia

komfortos 400 22.000  24.750 46.750 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Zalaegerszegen, a Balatoni u. Kossuth L. u.–

Stadion u. közötti szakaszán a Zalavíz Zrt. szenny-
vízcsatorna béleléséhez szükséges elõkészítõ
munkákat végez 2018. szeptember 17. (hétfõ)
18.00 órától – várhatóan 2018. október 3. (szerda)
reggel 6.00 óráig. A csatornatisztítási munkálatok
miatt szeptember 17. (hétfõ) 18.00 órától szeptem-
ber 19. (szerda) reggel 6.00 óráig a közúti forgalom
elõl lezárásra kerül a Kossuth L. u., Széchenyi
tér–Kisfaludy u. közötti szakasza. A Tompa utca fe-

lõl a Berzsenyi út irányába az átjárás biztosítva
lesz. A korlátozás ideje alatt, a tömegközlekedési
jármûvek a városi rendezvények alkalmával beve-
zetett gyakorlat szerint a Mártírok útján közleked-
nek.

A beavatkozás érinti a Kaszaháza irányába tör-
ténõ közlekedést is, így szeptember 17. (hétfõ)
18.00 órától várhatóan 2018. szeptember 21. (pén-
tek) éjfélig a Balatoni útról a Batthyány út felé bal-
ra kanyarodásra nem lesz lehetõség. 

Ezúton is kérjük a lakosság türelmét és megér-
tését!"

Zalavíz Zrt.



Új lapszámmal és újabb kö-
tettel jelentkezett a napokban a
Pannon Tükör és a folyóiratot
kiadó Pannon Írók Társasága.
A kulturális periodika legfris-
sebb száma mellett bemutatás-
ra került Merõ Béla Volt egyszer
egy... Reflex Színpad címû
könyve is.

– pet –

A Keresztury VMK kávézójában
rendezett összejövetelen Bubits
Tünde fõszerkesztõ köszöntõje
után Balaicz Zoltán polgármester
beszélt a folyóirat és az azt kiadó
társaság fontosságáról, kulturális
értékérõl. Merõ Béla rendezõ, a
Reflex Színpad alapítójának
kötetérõl pedig elmondta: nem-
csak a színházkedvelõk számára
lehet érdekes a könyv, hanem
azoknak is, akik érdeklõdnek az
1970–1990 közötti idõszak helyi
kulturális élete iránt. Az amatõr
színház 1970-ben alakult, s a He-
vesi Sándor Színház létrejöttéig az
egyetlen meghatározó társulata
volt a városnak. A két színház ezt
követõen a kilencvenes évek ele-
jéig párhuzamosan mûködött. Me-
rõ Béla azt mutatja meg ezzel a
személyes hangvételû kiad-
vánnyal, hogy a Reflex története
egy sikeres korszak volt Zalaeger-
szeg életében.

A könyv szerzõjével aztán
Bubits Tünde beszélgetett; felele-
venítve a kötet létrejöttének körül-
ményeit és a társulat életének leg-
fontosabb eseményeit.

A rendezvényen bemutatták to-
vábbá a Pannon Tükör legfrissebb

számát is, melyben több újdonság
fellelhetõ. Bubits Tünde elmondta:
Lackfi János és a 30Y zenekarból
ismert Beck Zoltán egy-egy írása
mellett például a száz éve elhunyt
Egon Schiele egy verse is bekerült
a lapba. Újdonságként pedig egy
slam poetry is olvasható Kemény
Zsófiától. A tanulmány és kritika
rovat most Zalaegerszegre fóku-
szál. Kiss Gábor, a megyei könyv-
tár igazgatója Keresztury Dezsõ
és a megyeszékhely kapcsolatáról
értekezik, Turbuly Lilla pedig Nagy
Betti költõ nemrégiben megjelent
verseskötetérõl írt kritikát. A rovat-
ban olvasható ezenkívül Nánay
István Merõ Béla könyvéhez írt
ajánlója is. A folyóirat a jövõben
egy hat cikkbõl álló sorozatot közöl
a zalai honvédek 1848-as szerep-
vállalásáról, ennek a ciklusnak az
elsõ két tanulmánya a mostani lap-
számban kapott helyett.

Bubits Tünde arról is beszélt,
hogy egy éve lett a lap fõszerkesz-

tõje és örömteli, hogy a város tá-
mogatásának köszönhetõen az
azóta kiadott hat lapszám mellé
mindig meg tudtak jelentetni vala-
milyen könyvet vagy kisebb köte-
tet is. Így kerülhetett most bemuta-
tásra Merõ Béla visszaemléke-
zése.

5Kultúra

KRITIKA, SLAM ÉS REFLEX
LAPSZÁM- ÉS KÖTETBEMUTATÓ A PANNON TÜKÖRNÉL

A debreceni Csokonai Színház
Három nõvér címû produkciója
nyerte el a legjobb elõadás díját a
Thália Színház Vidéki Színházak
Fesztiválján, amelyen Szina Kin-
ga, Balogh Tamás, Mézes Violetta
és Szemenyei János színmûvész
játékát és A név: Carmen címû
elõadást is elismeréssel jutalmaz-
ta a zsûri.

Lantos Anikó, a Thália Színház
fesztiváligazgatója az esemény
keddi díjkiosztóján elmondta: hete-
dik alkalommal szervezték meg az
évad nyitányaként a fesztivált,
amelynek az idén a Tháliában zajló
felújítás miatt a Pesti Magyar Szín-
ház adott otthont – adta hírül az
MTI. A Vidéki Színházak Fesztivál-
ján szeptember 3. és 9. között
nyolc elõadás volt látható. A nyolc
vidéki társulat budapesti bemutat-

kozását a közönség kiemelkedõ ér-
deklõdése kísérte. A produkciók kö-

zül hármat, a debreceni Három nõ-
vér, a zalaegerszegi Caligula hely-
tartója és a miskolci Ahogytetszik
címû elõadást a közmédia rögzítet-
te.

A ceremónián Balogh Tamás
színmûvésznek a legjobb férfi ala-
kításért járó díját ítélték oda, a za-
laegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház Caligula helytartója címû pro-
dukciójában megformált (Bara-
kiás) szerepéért. Az elõadást
Sztarenki Pál rendezte.

ELISMERÉS
BALOGH TAMÁSÉ A LEGJOBB FÉRFI ALAKÍTÁS

A napokban adták át a Vidéki Színházak Fesztiváljának díjait,
ahol a Hevesi Sándor Színház mûvésze, Balogh Tamás, a legjobb
férfi alakításért díjjal térhetett haza.

Balogh Tamás és Farkas Ignác a Caligula helytartója címû darabban.

SZÍVÜNK NAPJA
Zalaegerszegen a Szívünk napja rendezvényre 2018. szep-

tember 20-án 14 órakor kerül sor, ekkor díjtalan vérnyomás-,
vércukor- és koleszterin-mérések lesznek a Zalaegerszegi
Járási Egészségfejlesztési Irodában (Kossuth u. 46–48).

Az ünnepélyes megnyitóra 16 órakor kerül sor a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben, ahol köszöntõt mond Vigh László or-
szággyûlési képviselõ. A rendezvényen elõadás hangzik el: dr.
Nagy Klára osztályvezetõ fõorvos „Életmódváltással a szívinfarktus
ellen” címmel tart elõadást, Németh Barnabás osztályvezetõ fõor-
vos a szívbetegségek kezelésében a legújabb eljárásokról beszél,
dr. Alotti Nasri PhD egyetemi docens, osztályvezetõ fõorvos a szív
történetérõl tart elõadást.

– pánczélPetra –

Valamikor a távoli kilencvenes
években totál hülyén ültem egy fizi-
ka témazáró dolgozat fölött. Talán
csak az egyetlen elméleti kérdésre
sikerült valamiféle választ adnom.
Az a kedves osztálytársam, aki ha-
sonló szituációkban meg szokott
menteni – papírfecnikre írt, és a pad
alatt átcsúsztatott megoldástöredé-
kekkel, hogy azért hármasnál jobb
ne legyen, mert az gyanús – meg
éppen hiányzott. A kicsengetés
még igencsak messze volt. Unal-
mamban rajzolgatni kezdtem hát az
üres papírra, aminek sokkal inkább
képletekkel és egyenletekkel kellett
volna megtelnie. Nekem ezek he-
lyett egy szép pókháló jött ki „meg-
oldásként“, benne egy kövér ke-
resztessel. És ha már így alakult (és

mert még mindig nem akartak csen-
getni), odaírtam mellé Juhász Gyu-
la „Hálót fon az est, a nagy barna
pók” kezdetû versének néhány so-
rát is (ezt bezzeg fejbõl tudtam). Az-
tán, mint aki jól végezte dolgát, be-
adtam a felmérõt; sejtve az ered-
ményt. Plusz egy jófajta letolás le-
hetõségét, mind pedagógusi, mind
szülõi oldalról.

Hogy csodák igenis vannak, és
hogy az irodalomban olyan óriási
erõk rejlenek, amik képesek az em-
bert megmenteni egy hatalmas fizi-
ka egyestõl, az mindjárt a következõ
órán kiderült.

– Köszönöm a szép rajzot és a
verset. Ráadásul nagyon megdol-
goztattál minket a feleségemmel,
'Kislánka! – mondta a tanár a dolgo-
zatokat kiosztva. (Az összes csajt
„kislánkázta” amúgy, a fiúk meg

Legény-ek voltak.) – Egész este
azon gondolkodtunk, hogy ki lehet
ez a költõ, de nem jöttünk rá. Na! Mi-
vel Te nem tudtad a fizikát, mi meg
nem tudtuk a verset, egy kettesben
kiegyezhetünk, ugye?

Mit mondjak: addigi életem leg-
jobb megállapodása volt ez! Hát,
ilyen üzletek köttettek a Google-
keresõt megelõzõ „történelmi kor-
szakban”. Ez a sztori nyilván nem
azért jutott eszembe, hogy felment-
sem magam a fizika nem tudása
alól. (Különféle magazinok és tema-
tikus tévécsatornák révén valamit
pótoltam azért az elmaradásból.
Pláne mert ezek a cikkek/mûsorok
legalább felkeltették az érdeklõdé-
semet; amit gimiben abszolút nem
sikerült elérni.)

A történet inkább azért kívánko-
zik ide, mert mostanában élénk poli-
tikai, szakmai és társadalmi vita fo-
lyik a fizika-kémia-biológia tantár-
gyak vs. összevont természettudo-
mányi ismeretek körül. A közösségi
médiában meg gyakorta arról is ol-
vashatunk „hangos” kommenteket,
hogy minek kell mûvészeti témájú
dolgokat (rajzot vagy épp verseket)

tanulni; mondjuk szakképzésre spe-
cializálódott középiskolákban, ami-
kor annak semmi haszna. (Azért re-
mélem a homo aestheticus mégsem
hal ki a Föld nevû bolygóról.)

Mindenesetre amíg lezajlanak a
(szak)politikai viták, és a szülõk is ki-
kiabálják magukat a Facebookon,
közelítsük meg a témát pszicholó-
giai, fejlõdéslélektani szempontból.
Hasznos-e a rajz és más mûvészeti
tevékenység, illetve „épülünk”-e a
tudományos tárgyak tanulásától
(vagy csak bemagoljuk, mert mu-
száj).

Nagy Réka klinikai szakpszicho-
lógus a téma kapcsán azt válaszol-
ta, hogy ma már számos kutatás
igazolja, hogy azok a diákok, akik
mûvészeti tanórákon, szakkörökön
is részt vesznek (legyen ez rajz, ze-
ne, dráma vagy fotózás), lényege-
sen jobb teljesítményt érnek el más
területeken is. A rendszeresen vég-
zett kreatív foglalkozások ugyanis
az agyi struktúrák változásával jár-
nak, amik elõsegítik a figyelem, va-
lamint a koncentrációs, motivációs
és szociális készségek fejlõdését.
Sõt, még a kritikus gondolkodást is
fejlesztik. Nem beszélve arról, hogy
az alkotási folyamat stresszcsök-
kentõ hatással bír. Persze ez utóbbi-
hoz az is kell, hogy a mûvészeti te-
vékenység afféle „flow”-élményt ad-
jon, tehát ne feladatként vagy telje-
sítményként élje meg a gyerek. Ka-
maszkorban mindez különösen fon-
tos, hiszen ekkor az identitáskere-

sés, önkifejezés még nagyobb
hangsúlyt kap.

A természettudományos ismere-
tek pedig azon túl, hogy az általános
mûveltség részét képezik, fejlesztik
a logikai készségeket. Sok gyakorla-
ti, életközeli példával alátámasztva
pedig növelik a problémamegoldó
képességeinket és koncentráltabbá
teszik a figyelmet is. Ezenkívül ra-
cionális gondolkodásra nevelnek. A
szakember szerint, a tudományos
tárgyak oktatásánál lényeges lenne,
hogy a tanulást a kíváncsiság hajt-
sa: hogy ne szimplán megtanulni,
hanem megfejteni próbáljanak egy-
egy feladatot. Akár az igazi kutatók.
Ha pedig hibáznak, az ne szegje
kedvüket, hanem nézzenek szembe
bátran a kihívásokkal. Merjenek kér-
dezni, újra próbálkozni. Ha mind-
ezek helyett egyfajta teljesítmény-

kényszer vagy félelem alakul ki a
gyerekben egy-egy tantárggyal kap-
csolatban, az sokszor a pedagógus
vagy a tanítási folyamat hibája.
Ezen jó lenne változtatni.

Hogy mûvészet és tudomány
idõnként szoros kapcsolatban állhat
egymással, jó példa maga Juhász
Gyula is, aki csillagokhoz való von-
zódását több versében is „megéne-
kelte”. Sõt, a kortársak visszaemlé-
kezéseibõl kiderül, hogy éjszakán-
ként sokszor lefeküdt a földre, és
csak bámulta az eget. Ha szóltak
neki, hogy „Gyere már, Gyula!”,
többnyire csak annyit mondott:
Mennék én, de nem engednek a
csillagok! Gyanús, hogy fektében
hatott rá az általános tömegvonzás
törvénye, ha meg barátai fel akarták
rángatni a talajról, akkor az erõ-el-
lenerõ is.

FIZIKA KETTEST ÉRÕ VERSSOROK
TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS MÛVÉSZET KÖLCSÖNHATÁSA

Néha van olyan, hogy a költészet erejével és egy mûvészinek
nem mondható rajzzal elfogadható osztályzatot lehet kapni egy
fizika témazáró dolgozatra. Ha nem is ötöst, de legalább olyant,
ami görbül. Mindehhez szükséges egy felkészületlen és ráadásul
pofátlan gimnazista (mondjuk jelen sorok írója), meg egy korrekt,
viccet értõ tanár (amolyan termetes, székely ember, aki akkori-
ban települt át Magyarországra).

Illusztráció



Nehezen kategorizálható, a
reneszánsz és a szürrealizmus
között csúszkáló, sajátos stílu-
sú és hangulatú képeibõl állított
ki közel két tucatot Tóth József
festõmûvész, a Hevesi Sándor
Színház egykori (alapító tag)
díszletfestõje a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeumban. A tárlat
szeptember 25-ig látogatható. 

– B. K. –

Az 59 éves, becsvölgyi szárma-
zású mûvészt az ország öszszes
színházában ismerik. Pályáját Ruszt
József mellett kezdte Zalaegersze-
gen, majd Kaposvárra került, ahol
az ottani Rippl-Rónai Stúdió megha-
tározó tagja lett. A '90-es évektõl
kezdett kialakulni sajátos képvilága,
mely olykor groteszk, máskor lírai,
elgondolkodtató, humoros és vala-
miféle történetet mesél a nézelõdõ-
nek. 1996 óta tagja Tóth József a
Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének. Mûvésztelepeken is
megfordult néhány alkalommal,
gyakoribb azonban, hogy õ tart
gyermekeknek nyári alkotótábort

Kispáliban. Jelenleg fõként Buda-
pesten dolgozik, alkot. Mint mondja,
falusi származása miatt nehéz szá-
mára a nagyvárosi élet, de alkotóter-
mészete még nem nyugodott le
annyira, hogy visszaköltözzön a vi-
déki csendesebb létbe. 

A mostani kiállításán 20 képet
hozott „haza”, s mint mondja, a la-
kásában más sincs, csak festmény.
Bármi inspirálhatja, fõként a napi

események, s bármilyen formára
fest, innét ered az alkotások esetle-
ges, szokatlan formája (néhányuk

kiselejtezett szekrényajtóra ké-
szült). A képek azonban csak elké-
szültükig érdeklik, rendszeresen
ajánl fel jótékony célra, festett már
képeket kórház számára is. A jelen
alkotások többségében emberábrá-
zolások.

A kiállítást Tóth János múzeum-
igazgató ajánlotta a társrendezõ
Papp Simon Népfõiskolai Tagozat
résztvevõi figyelmébe. A tárlatot
Csiba Erika mûvészettörténész nyi-
totta meg, aki fõként a színházi
díszletfestõ szakma kialakulásáról,
koronként változó megbecsültsé-
gérõl szólt. Érdekességként je-
gyezte meg, hogy a díszletfestõ al-
kotásain szinte nincs semmilyen
díszlet, háttér, a fõtéma a lényeges. 

A kiállításon részt vett az alkotó
felesége, Börcsök Enikõ Jászai
Mari-díjas színésznõ, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös tagja,

A részletekrõl a közelmúltban
sajtótájékoztató keretében adott
tájékoztatást Makovecz Tamás, a
horgászegyesületek megyei szö-
vetségének elnöke. Mint fogalma-
zott, az ellenõrzés és az azonosí-
tás egyszerûsítéseként bevezetik
az elektronikus személyi regisztrá-
ciót és ehhez kapcsoltan a Magyar
Horgászkártyát. Miért van rá szük-
ség? Az elvárásoknak a jelenlegi
papíralapú horgászszervezeti
rendszerek már nem tudnak tartó-
san megfelelni, így szükség van a
személyi, a szervezeti és a vízte-
rületi nyilvántartások újrastrukturá-
lására és az adatok pontosítására. 

A horgászkártya kiváltása 2018.
szeptember 1-jétõl opcionális,
2019. január 1-et követõen pedig az
egyesületi tagságra kötelezett hor-
gászok esetében a horgászat gya-
korlásának általános és elõzetes
feltétele lesz. A MOHOSZ a 2018.
szeptember 1–2018 december 5.
közötti regisztrálók és díjbefizetõk
között nyereménysorsolást biztosít.

A horgászkártya már igényel-
hetõ, regisztrálni lehet a
www.horgaszkartya.mohosz.hu fe-
lületen.
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KÁBELDOBOK, LED-KÉZILÁMPÁK, TERMOSZTÁTOK, INFRA FÛTÕPANELEK,
FÛTÕKÁBELEK ÉS EGYÉB VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!

A szeptember 7-én történt ünne-
pélyes átadáson részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos, Balaicz Zoltán pol-

gármester,  Peho Árpád, az Orszá-
gos Dohányellátó Kft. ügyvezetõje
és Halászné Dormány Orsolya, az
új logisztikai központ vezetõje.

DOHÁNYELLÁTÓ KÖZPONT
700 DOHÁNYBOLTOT LÁTNAK EL

Új logisztikai központot nyitott a dohányellátó Zalaegerszegen.
A 2000 négyzetméteres korszerû központ  60 dolgozóval az or-
szág 10 százalékát, a nyugat-dunántúli régióban mintegy 700 do-
hányboltot lát el áruval. 

– pet –

A zsidó újév – ami idén szep-
tember 9–11. közé esett és mely-
nek idõszámítása szerint most
5779-et írunk – egy kétnapos õszi
ünnep, ami az év és az önismeret
„feje”. Az Isten és a zsidóság, vala-
mint az emberek közötti kapcsolat-
ról szól – mondta érdeklõdésünkre

Siklósi Vilmos, a zalaegerszegi hit-
község elnöke a szertartást meg-
elõzõen.

– Ilyenkor emlékezünk az ember
teremtésére, mely a zsidó idõszá-
mítás alapjául is szolgál. Az ünnep-
léssel gyakorlatilag újra kötjük a fo-
gadalmunkat, szövetségünket a Te-
remtõvel, valamint számot vetünk a
régivel és mindazzal, ami rossz volt
– fogalmazott.

A zsidó újév hagyományosan a
tíz bûnbánó nappal folytatódik, amit
a bûnbocsájtó, vagy más néven en-
gesztelõnap követ. Ez tulajdonkép-
pen a „tiszta lappal” indulás jelké-
pe.

Ros Hasáná ünnepén a hitköz-
ség tagjai gyertyát gyújtanak, majd

a szertartást követõen barheszt
(mákkal szórt kalácsot) és mézes
almát esznek. A mák a gazdagság
és boldogság, a méz és az alma
pedig a jólét, valamint az édes élet
jelképe a zsidó kultúrában.

Az újévi köszöntésen részt vett
Gecse Péter alpolgármester, aki jó-
kívánságait fejezte ki a hitközség
tagjai számára. Mint fogalmazott:

az új esztendõ mindig egy új lehe-
tõség, és jó alkalom arra, hogy szá-
mot vessünk. A közösség tagjainak
azt kívánja, hogy a következõ idõ-
szak is az egymásra figyelésen és
a közös gondolkodáson alapuljon. 

A ZSIDÓ ÚJÉVET ÜNNEPELTÉK
SZÁMVETÉS ÉS ÚJ FOGADALOM

Az önismeretrõl, a bûnbánásról és a lélekkeresésrõl szól töb-
bek között a zsidó újév, vagyis a Ros Hásáná ünnepe. A Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség tagjai a szervezet rendszerváltozást
követõ újjáalakulása, vagyis 1995 óta, minden esztendõben
együtt ünneplik ezt az õsi hagyományt.

HORGÁSZKÁRTYA
A Magyar Országos Horgász Szövetség 2019. január elsejétõl

fennálló közfeladat-ellátási kötelezettségének is megfelelve hosz-
szú távon számos, a horgászat elérését megkönnyítõ elektroni-
kus szolgáltatást kíván biztosítani a horgászoknak és a horgász-
szervezeteknek. 

SAJÁTOS STÍLUS ÉS HANGULAT
KIÁLLÍTÁS AZ OLAJIPARI MÚZEUMBAN

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:

116-123

Új helyre, a Mártírok útja 23. szám alá költö-
zött a kereskedõk és vendéglátók érdekképvi-
seletét ellátó KISOSZ Zala Megyei Egyesülete,
ahol a már megszokott szolgáltatásaival várja
az érdeklõdõ kisvállalkozókat. 

– Már júniusban átköltöztünk új székhelyünkre,
ami csak néhány épülettel található odébb
az Eötvös József u. 22. szám alatti régi iro-
dánktól, ami hosszú évtizedeken keresztül
adott helyet szervezetünknek – mondja
Nagy Zsuzsanna, a KISOSZ Zala Megyei
Egyesületének ügyvezetõje. – Új székhe-
lyünk belsõ felújítását, illetve a számítógé-
pes hálózat kiépítését a Nemzeti Civil Alap
mûködési pályázatán elnyert forrásból fi-
nanszíroztuk. Pályázataink közül kiemel-
ném A munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban
elnevezésû, GINOP-5.3.4-16-2017 kód-
számú projektünket, ami nemrég zárult. Ki-
adtunk egy szakkönyvet, és készítettünk
egy honlapot, melynek elérhetõsége
www.kiskerbiztonsag.hu. A Portál címszóra
kattintva hasznos és fontos információkhoz
juthatnak az érintett munkaadók és munkavállalók a
munkabiztonság jogi szabályozásáról, és szakértõi
segítséget kaphatnak kérdéseikhez.

– Milyen területeken segítik még a kisvállal-
kozásokat?

– Országos szövetségünk idén együttmûködési
megállapodást kötött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-
vel. A Garantiqa a hazai KKV-finanszírozás megha-
tározó szereplõje, így a cél az, hogy a hozzánk for-
duló mikro-, kis- és közepes vállalkozások elsõ kéz-
bõl kapjanak információkat a hitelezéshez kapcso-
lódó állami garanciavállalás elõnyeirõl.

Az adatvédelmi dokumentáció elkészítésében is
rendelkezésre állunk, hiszen május 25-én hatályba
lépett a Közös Európai Adatvédelmi Rendelet
(GDPR). A vállalkozóknak csak adatokat kell meg-
adni, hogy kézhez kaphassák a kötelezõen elõírt
szabályzatot a mellékletekkel együtt. Mindezt igen
kedvezõ áron.

– Képzéseket, tanfolyamokat is tartanak.
– Szervezetünk régóta foglalkozik felnõttképzés-

sel. A vállalkozások számára meghirdetett képzése-
ket részben pályázatok segítségével valósítjuk meg.
Erre most az új GINOP-programtól várunk lehetõsé-
get, melyen indulunk. Továbbra is várjuk a jelentke-
zõket önerõs képzéseinkre, melyen OKJ-es végzett-

séget szerezhetnek. A közeljövõben szakács, dié-
tás szakács, vendéglátó-eladó, élelmiszer- és
vegyiáru-eladó, kereskedõ boltvezetõ és az
ékszerbecsüs szakmákban kívánunk képzéseket
indítani.

Szakmai munkánkhoz tartozik, hogy a mikrovál-
lalkozási munkacsoport tagjaként részt veszünk a
Zala megyei innovatív foglalkoztatási paktum mun-
kájában. A megyei fejlesztési és képzési bizottság
tagjaként többek között a 2019–2020-as tanév kép-
zési irányaira és beiskolázási arányaira vonatkozó
döntésekre teszünk javaslatot. Továbbra is szerve-
zõi vagyunk a zalaegerszegi Dísz téri adventi vá-
sárnak – mondta végül Nagy Zsuzsanna.

A KISOSZ Zala Megyei Egyesület
elérhetõségei:

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23.
zala@kisosz.t-online.hu 06-92/313-465

A KISOSZ ÚJ SZÉKHELYE
ZALAEGERSZEGEN, A MÁRTÍROK ÚTJA 23. SZÁM ALATT



A torna jól szolgálta a csapatok
felkészülését a bajnokságra. Mind-
két zalai együttes szakvezetõje el-
mondta, nem az eredmény volt
számukra az elsõdleges cél. Mind-
két zalai csapat játékában akadtak

pozitívumok, de megmutatkoztak a
gyengék is. A bajnoki kezdésig hát-
ra lévõ két hétben még sokat lehet
csiszolni a játékon.

A nõknél  az CMB Cargo UNI
Gyõr került ki gyõztesen, õ hódí-
totta el a kupát. A ZTE NKK nõi
csapata valamennyi mérkõzését
elvesztette és a 4. helyen végzett.
A férfiaknál a hármas holtverseny-
bõl a szlovák BK Levicki Patrioti
került ki gyõztesen. A szlovákok az
utolsó napon, éppen a Zalakerá-
mia ZTE legyõzésével lettek kupa-
gyõztesek.

EREDMÉNYEK: 
Nõk: CMB Cargo UNI Gyõr–

BC Enisey Krasnoyarks Region
(orosz) 84-74, Atomerõmû Tarr
KSC Szekszárd–ZTE NKK 70-67,
BC Enisey Krasnoyarks Re-

gion–Atomerõmû Tarr
KSC Szekszárd 82-69,
CMB Cargo UNI Gyõr–
ZTE NKK 60-54, CMB
Cargo UNI Gyõr– Atom-
erõmû Tarr KSC 75-76,
BC Enisey Krasnoyarks
Region–ZTE NKK
91-65.

Férfiak: EGIS Kör-
mend–BK Levicki Pat-
rioti (szlovák) 78-75,

Zalakerámia ZTE KK–UBSC
Raiffeisen Graz 87-66, BK Levicki
Patrioti–UBSC Raiffeisen Graz
82-79, Zalakerámia ZTE KK–EGIS
Körmend 86-78, EGIS Kör-
mend–UBSC Raiffeisen Graz
86-57, BK Levicki Patrioti–Zalake-
rámia ZTE KK 75-68.

A Göcsej Kupa végeredménye.
Nõk: 1. Gyõr, 2. BC Krasno-

yarks Region (orosz), 3. Szek-
szárd, 4. ZTE NKK.

Férfiak: 1. Levicki (szlovák), 2.
Zalakerámia ZTE, 3. Körmend, 4.
Graz (osztrák).

7Sport

Végh Gábor, a ZTE FC több-
ségi tulajdonosa elmondta, hogy
az építõipari részvénytársaság
idáig is támogatta a csapatot. Az
összeg az újabb szponzori szer-
zõdés megkötésével jelentõsen
emelkedik. Hangsúlyozta, hogy
évrõl évre folyik a stabil gazdasá-
gi háttér kialakítása, ami a ZÁÉV-
vel kötött szerzõdéssel tovább
szilárdult. A cég szponzoráció-
jának eredményeként az idei
évben biztos anyagi lábakon áll a
ZTE FC. Reméli, hogy a ZÁÉV
példája ragadós lesz és több te-
hetõs helyi szponzor áll a labda-
rúgók mögé. 

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója hangsúlyozta, a
cég filozófiájának mindig része
volt a sport és más területek támo-
gatása is. Már a bajnoki szezon
elõtt szóba került a ZÁÉV nagyobb
szerepvállalása, ennek most jött el
az ideje. Örömmel sorakoztak fel a
klub mögé, amelynek célja vissza-
jutni az NB I-be. Szeretnének hoz-
zájárulni, hogy a tervek valósággá
váljanak.

Vígh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje felelevenítette
az elsõ NB I-es mérkõzésének él-
ményét a ZTE-stadionban. Az ak-
kori több ezres tömeg kiváló han-

gulata magával ragadta. A ZÁÉV-
vel kötött szponzorációnak kedve-
zõ hatását nemcsak az elsõ csa-
pat élvezi majd, hanem az után-
pótlás is. A város vezetésével és a
szponzorokkal karöltve céljuk,
hogy az NB I megvalósuljon.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
város polgármestere elmondta,
két régi érték találkozott egymás-
sal. A ZÁÉV Zrt. a megye megha-
tározó cége, amikor külföldön
vagy máshol az országban dolgo-
zik, a várost is jól reklámozza. Egy
felmérést említve elmondta, hogy
Zalaegerszeg említése kapcsán

az emberek döntõ többségének
még mindig a ZTE ugrik be. A ZTE
név még mindig márka. A város
önkormányzata és a többségi tu-

lajdonos mindent megtesznek,
hogy minél több cég szponzorálja
az egyesületet. Véleménye sze-
rint elképzelhetõ, hogy az idény
végén a ZTE visszajut az elsõ
osztályba.

A sajtótájékoztató végén Végh
Gábor, a ZTE FC többségi tulajdo-
nosa és Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója aláírta a
szponzorációs szerzõdést.

Kérdésre válaszolva a szerzõ-
dõ felek elmondták, hogy az idei
évben biztosan nem lesz névadó
szponzor a ZÁÉV, de ez a késõb-
biek során elképzelhetõ.

ERÕSÖDÖTT A ZTE FC ANYAGI HÁTTERE
JÓVAL TÖBBET VÁLLAL A ZÁÉV ZRT.

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a ZÁÉV Zrt., az országos
szinten is magának hírnevet szerzõ zalai építõipari vállalkozás
belép a ZTE labdarúgócsapatát támogató fõszponzorok sorába.

A Zalaegerszegi Úszó Klub
sportolója a magyar korosztályos
válogatott tagjaként a 14–15 éve-
sek mezõnyében 5000 méteren
állt rajthoz. Horváth Csaba, a vele
együtt utazó edzõje, figyelembe
véve az egy hónappal korábbi jó
Eb-szereplését, ismét jó ered-
ményt várt tõle.

Eilatban ezúttal 4 bólyás, hoz-
závetõleg téglalap alakú pályán
kellett megtenniük az 5000 métert
kitevõ 3 kört. 33-an rajtoltak egy-
szerre. Sajnos, Dávid a csoport
végére szorult, két körön keresztül
küzdött magával és a többiekkel,

hogy valahogy
elõbbre tudjon
kerülni.

Az elõre meg-
beszélt taktika
dugába dõlt,
más megoldást
kellett választa-
ni, ami persze
nem is volt an-
nyira egyszerû.
A harmadik körben aztán Dávid
mindent egy lapra tett fel, az utol-
só 1000 méter hosszú egyenesé-
nél szélrõl kerülve majdnem min-
denkit leelõzött, két orosz ver-

senyzõ tudott csak kifogni rajta. A
3. helyen csapott a célba, szinte
egyszerre a két elsõvel, mind-
össze 2,7 másodperccel lemarad-
va. Ideje 58:56,5. p.

Betlehem Dávid (2003) kiválóan szerepelt éle-
te negyedik nyíltvízi versenyén, az Izraelben
megrendezett junior-világbajnokságon, amelyen
38 ország több mint 200 versenyzõje indult el.

BETLEHEM DÁVID BRONZÉRMES A JUNIOR VB-N

– Edzõi pályafutása miként
alakult az elmúlt években?

– Dunaújvárosi vagyok, szeret-
tük volna újjáépíteni a labdarúgást
a városban – kezdte dr. Dobos
Barna. – Sikerült is két év alatt a
harmadosztályból az elsõ osztály-
ba kerülnünk. Sajnos, hosszabb
távon nem voltak biztosítottak a
gazdasági feltételek. Már a má-
sodosztályban elmaradtak az elõ-
re egyeztetett szponzori pénzek,
támogatások. Így a következõ
években a klub megmentése lett a
feladatunk, de az elmúlt idõszak-
ban sokat javult a helyzet. Ez az
oka, hogy most, amikor jött a ZTE
megkeresése,  vállalni tudtam a
megbízatást. 

– A ZTE megkeresésére gyor-
san igent mondott vagy gondol-
kodott rajta?

– Természetesen átgondoltam
mindent, hiszen hogy teljesíthetõ
legyen egy feladat, több feltétel-
nek együttesen adottnak kell len-
nie. A családom és barátaim támo-
gatása is fontos volt. 

– A bajnokság elõtti szurkolói
ankéton az 1–6. hely volt a célki-
tûzés. Ez változott, a feljutás lett
kijelölve, a plusz mentális terhet
el tudják viselni?

– A magyar labdarúgásnak
szüksége van arra, hogy Zala-
egerszegnek elsõ osztályú labda-
rúgócsapata legyen, de mint az el-
múlt több mint hat év is mutatja,

feljutni az elsõ osztályba igen ne-
héz feladat. Többen is pályáznak
erre, de mi is minél elõbb oda aka-
runk kerülni. Azért dolgozunk min-
dennap, hogy célunk akár már
idén is megvalósuljon, de ha a kö-
vetkezõ évadban sikerül, akkor is
boldogok leszünk. Igen, ez az el-
várás nyomást jelent a stábra és a
játékosokra is, hogy komoly ered-
ményeket várnak tõlünk. A terhet
azonban el kell viselnünk. 

– A válogatott miatti rövid
szünetben mennyire ismerte
meg a csapatot?

– A szünet ellenére nagyon rö-
vid idõ állt rendelkezésemre, hi-
szen múlt héten, szerdán kezdtem
meg a munkát a csapattal. Jelen-
leg az idõ a legnagyobb ellenfe-

lünk. Az ismerkedésen már túlva-
gyunk, megkezdtük a csapat fizi-
kai és taktikai fejlesztését. Az el-
múlt néhány nap tapasztalata
alapján az a benyomásom, hogy
több egyénileg képzettebb, kreatí-
vabb labdarúgó van a keretben,
mint korábban az NB I-be feljutott
dunaújvárosi csapatomban.  Fel-
adatom, hogy a kreativitásuk meg-
õrzése mellett tudatosabban, szer-
vezettebben és egységesebben
futballozzanak támadásban és vé-
dekezésben egyaránt.  Összessé-
gében ez biztosíthatja a célunk el-
érését.

– A legközelebbi átigazolási
szezon a tél során lesz. Ha jól áll
a csapat,  kéri a keret további
erõsítését?

– Nyáron nagy változáson esett
át a keret. Az átigazolásoknak kö-
szönhetõen jóval erõsebb lett a
ZTE FC. Ugyanakkor szinte lehe-
tetlen feladat, hogy egy átigazolá-
si szezonban minden a helyére ke-
rüljön. Véleményem szerint egy
keretet folyamatosan kell építeni
és javítani a kijelölt célnak megfe-
lelõen.

– Az idei NB II-es mezõnyben
nincsen kifejezetten favorit,
mint tavaly az MTK volt. Köny-
nyebb lehet megszerezni az el-
sõ két hely valamelyikét?

– Ezt a megállapítást már több-
ször hallottam. Minden évben több
csapat pályázik a feljutásra, és
idén sincs ez másként. Azonban
az elsõ osztályba feljutni mindig
nagyon nehéz.

A TERHET EL KELL VISELNI
DR. DOBOS BARNA TERVEIRÕL, A FELJUTÁSRÓL

A ZTE vezetése Dobos Barnát nevezete ki a csapat vezetõedzõ-
jévé. A szakembert terveirõl, elképzeléseirõl kérdeztük.  

A FELKÉSZÜLÉSEN VOLT A HANGSÚLY
EGY EZÜST ÉS EGY 4. HELY A GÖCSEJ KUPÁN

PÁLYÁZZA MEG EGY DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRTÉKESÍTÉSI POZÍCIÓJÁNAK EGYIKÉT!

FELADAT:
– lakossági és céges ügyfeleink költségcsökkentése
– lakossági és céges pályázatok ismertetése
– Nemzeti Közmûszolgáltató napelemprogram bemuta-

tása

ELVÁRÁSOK:
– alapfokú számítógépes ismeret (word, excel)
– jó kommunikációs készség

AMIT KÍNÁLUNK:
– stabil háttér
– hosszú távú munkalehetõség
– teljesítményarányos, kiemelkedõ jövedelem, karrier-

lehetõség

ÉRDEKLÕDÉS/JELENTKEZÉS:
SZABÓ ANDRÁS
+36-70/340-5075

Befejezõdött a Forest Hungary 49. Nemzetközi Kosárlabda Gö-
csej Kupa. Színvonalas összecsapásokat és több szoros mérkõ-
zést láthattak a nézõk. A nõknél és a férfiaknál is hármas holtver-
seny alakult ki.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV TK 2:6
(3060-3206)

Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Budapest.

ZTE FC–Balmaz Kamilla
Gyógyfürdõ 2-2 (2-1)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Za-
laegerszeg.

Pelc-Nyárád–ZTE FC 0-0
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Pápa.

Tarr Andráshida SC–BKV Elõre
2-1 (1-1)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg-Andráshida.
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