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MEGSZÉPÜLT A KOLLÉGIUM A SZÍNEK FELSZABADÍTÁSA
ÚJ KÖNTÖSBEN A KAFFKA MARGIT TAGKOLLÉGIUM

 Száztíz középiskolás kollégista örül annak, hogy megszépült
„lakóhelyük” az év elejére. A Kaffka Margit Tagkollégiumban
ugyanis 2017 januárjában kezdõdött meg az épület energetikai
korszerûsítését célzó beruházás, melyre a Zalaegerszegi Tankerület nyert közel 139 ezer forintos támogatást.
Az átadási ünnepségen Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos úgy fogalmazott,
Zalaegerszeg nemcsak az 5G, hanem immár a felújított középületek
tesztvárosa is, utalva arra, hogy az

elmúlt idõszakban számos orvosi
rendelõ, óvoda és iskola szépülhetett meg. Mint mondta, minderre
azért jutott annyi forrás, mert a
magyar gazdaság jól teljesít. Az
elkövetkezõ fejlesztések között

megemlítette az R76-os okos
gyorsforgalmi út építésének beruházását, melynek alapkövét várhatóan február 23-án teszik le.
Balaicz Zoltán polgármester a
megvalósult illetve a megvalósítandó fejlesztések tekintetében a
példás együttmûködés eredményességét emelte ki.
A zalai megyeszékhelyen elért
eredmények az oktatás minõségére való odafigyelésrõl is árulkodnak. A tagkollégium korszerûsítése egyik szép példája a helyi közösség összefogásának, hangsúlyozta dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerület igazgatója a beruházás részleteit ismertette. Kicserélték a nyílászárókat, az épület
tetejét szigetelték a víz és a hõ ellen. A tetõre napelemeket is telepítettek, ami a kollégium fenntartási költségeinek csökkentését segíti a villamosenergia-termeléssel.
Az épülethez új lépcsõs illetve
akadálymentesített bejáratot létesítettek.

KIBÕL LEHET SOROZATGYILKOS?
LELKIISMERET-FURDALÁS NÉLKÜLI BESTIÁKRÓL – A PSZICHO ESTEN

PAntiszociális személyiségzavar, az élethelyzetek feletti erõs dominanciaigény, felületes báj, jó intellektus, erõs manipulációs képesség, minimum három, különbözõ idõpontban elkövetett gyilkosság.
Tömörítve ezek jellemzik a pszichopata sorozatgyilkosokat.
– pP–
Ráadásul lelkiismeret-furdalást
sem éreznek soha ezek az „emberi bestiák”. Ez utóbbi – nem túl reményt keltõ – megnevezés volt a
címe a Pszicho Estek sorozat januári rendezvényének, melynek
elõadói Doszpoth Péter gyilkossági fõnyomozó és Antal Gábor krízisintervenciós szakpszichológus
voltak. Az est háziasszonya Nagy
Réka klinikai szakpszichológus
volt, ám a szokásoktól eltérõen
most nem õ beszélgetett a vendégekkel, hanem egy vetítésekkel
egybekötött, interaktív elõadást
láthattak az érdeklõdõk.
Mi jellemzi a pszichopatákat, ki
a sorozatgyilkos, miért ölnek, na
és hibázhatnak-e? Ezen kérdé-

sekre keresték a sokat látott szakemberek a választ, miközben a
bûnügyi nyomozások menetébe
és az elkövetõk lelkivilágába is bepillantást nyerhetett a közönség a
háromórás program során.
Antal Gábor azt mondja, hogy
egyre nagyobb számban jelennek
meg a társadalmakban az ilyen típusú elkövetõk, melynek oka – a
hajlamon túl – a széthulló családokban, a drogos/alkoholista szülõkben és az elszemélytelenedõ
emberi kapcsolatokban keresendõ. Leszögezte: nem minden
pszichopata vagy antiszociális
személyiségzavarral
küzdõ
egyén lesz sorozatgyilkos, de az
igaz, hogy a többszörös emberölést elkövetõk túlnyomó többségénél diagnosztizálhatók ezek a

zavarok. A gyermekkori élmények
meghatározóak, viszont ha valaki
szeretõ környezetben nõ fel, hiába van hajlama a pszichopátiára,
nem valószínû, hogy bûnelkövetõvé válik.
Sorozatgyilkos az, aki minimum
három, vagy annál több gyilkosságot követ el, különbözõ idõpontokban. Két áldozat között az úgynevezett „érzelmi lehûlés” fázisába
kerül a gyilkos.
(Folytatás a 4. oldalon.)

ÖTÖDIK ALKALOMMAL NYÍLT MEG A SZALON

A KULTÚRA
NAPJÁN
P Immár 20 éves hagyománynyá lett a Ganz-szakgimnáziumban a magyar kultúra
napját ünneplõ Himnusz- és
Szózatmondó verseny.
A megye középiskolásainak
meghirdetett programhoz az idén
Lendváról is csatlakoztak diákok.
A 17 résztvevõ elõadásáról
Szemes Béla, a zsûri elnöke
adott tájékoztatást. Többek között elmondta, közel azonos
arányban választották a fent nevezett két kiemelkedõ nemzeti
költemény elõadását a diákok.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Szavazzunk

Nagypálira!
Az Energy Globe Magyarország díj a kiemelkedõen
okos, fenntartható megoldásokat díjazza. A fenntarthatóság
és az energiahatékonyság egyik legrangosabb nemzetközi
versenyének hazai döntõjébe Nagypáli is bejutott.
Február elsején megnyílt az E.ON facebook oldalán egy
felület, ahol megtekinthetõ Nagypáli programja, valamint a
településrõl készített filmes összeállítás. Ezen a felületen
közönségszavazásra is van lehetõség, amelynek eredménye nagyban növelheti Nagypáli nyerési esélyeit.
A döntõben Nagypálinak ugyanis nem kevesebb, mint a
fõdíj elnyerése a célja. Az Energy Globe Magyarország
2018 díjjal a település nem csupán egy rangos elismerést
kíván kívívni magának, de az esetleges nemzetközi versenyre nevezés is komoly jelentõséggel bír számára. Éppen
ezért bíznak a zalai lakosok szavazásban való nagyszámú
részvételében, az oly fontos díj elnyerése érdekében.

P Huszonhárom kiállító, ötvennégy munka és egy díjazott.
Ötödik alkalommal nyílt meg a Zalaegerszegi Szalon képzõmûvészeti tárlat, mely a városhoz kötõdõ mûvészek elmúlt két
évben készült alkotásaiból ad ízelítõt.
– pet –
A seregszemlét a magyar kultúra napjához kapcsolódva rendezik meg kétévente; a tárlatnak ezúttal is a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem ad otthont. A résztvevõket Gecse Péter
alpolgármester köszöntötte, felhíva a figyelmet a városban zajló aktív és sokszínû kulturális életre.
A kiállítást Tóth Csaba festõmûvész, egyetemi docens, a mûveket elbíráló zsûri egyik tagja nyitotta meg. Mint mondta: a zalai
mûvészet mindig a magyar mûvészet élvonalába tartozott, hiszen
sok neves alkotó született itt, vagy kezdte pályáját a megyében. A
festõmûvész szerint a rendszerváltozás óta rengeteg változás történt a mûvészeti életben, egy nemzedék már elment, a ’20-as,
’30-as években született korosztályból már csak néhányan élnek,
és sajnos fogyatkozik az 1940–60-as évek mûvészgenerációja is.
Mindeközben felnõtt egy új korosztály, akik máshogy látják a
világot és merõben más mûvészeti felfogásban dolgoznak.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Közélet

TORNA- ÉS VÍVÓCSARNOK A MINDSZENTYBEN

SZJA-

PANNON TÜKÖR-BEMUTATÓ

A KORMÁNY 2,54 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A BERUHÁZÁST KEDVEZMÉNY BESZÉLGETÉS NAGY IMRE IRODALOMTÖRTÉNÉSSZEL

 Újabb beruházás, mégpedig egy régen várt fejlesztés valósulhat meg a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban, ahol új torna- és vívócsarnok épülhet a kormány
elmúlt év végi támogatói döntése értelmében.
– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester
beszédében felidézte, hogy Mindszenty József 1919-tõl 1944-ig, 25
éven keresztül volt Zalaegerszeg
apátplébánosa, akinek szellemi
örökségét a megépítendõ emlékközpontban is meg kívánják õrizni.
A bíboros emléke elõtt tiszteleg a
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium is, éppen ezért tartották fontosnak, hogy
a római katolikus szellemiségû oktatási intézmény tovább fejlõdjön.
Most egy álom válhat valóra, hiszen olyan torna- és vívócsarnok
létesülhet, ami egyedivé, és valóban a Dunántúlon is, a vívósportág
utánpótlás-központjává teszi az iskolát. A polgármester kiemelte,
hogy az elmúlt években sokat tettek ezért, többek között Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettesnél
lobbiztak, melynek köszönhetõen
megszületett a beruházáshoz
szükséges 2 milliárd 540 millió forint odaítélésérõl szóló kormányhatározat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy a kormány miniszterei körében értõ fülekre talált a
21. századnak megfelelõ torna- és
vívócsarnok megépítésének szükségessége a Mindszenty iskolában és gimnáziumban. Mint mondta, a magyar gazdaság erõsödé-

sének és a foglalkoztatási mutatók
javulásának köszönhetõen valósulhatnak meg a már beindított, illetve tervezett beruházások Zalaegerszegen is, ami összességében a magyar emberek teljesítményét dicséri. Végül méltatta az iskola oktatási színvonalát és keresztény szellemiségét, amellyel
kitûnik a többi intézmény közül.
A Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend két alapítója már a 17.
században megfogalmazta, hogy
a fiatalokat nemcsak nevelni kell,
hanem fizikai állóképességükre és
erõnlétükre is oda kell figyelni, jelezte Francoise Debeaupte rendfõnök. Elmondta: már 2009-ben,
amikor idekerült, szóba került az új
tornaterem építése, hiszen azt
szeretnék, hogy valamennyi diákjuk egészséges életmódot tudjon
élni. Az iskola tornaterme 90 évvel
ezelõtt épült, így valóban már régóta nem felel meg sem a testnevelésórákat, sem pedig vívóedzéseket tekintve. Ezért döntöttek úgy,
hogy a fejlesztésük legfõbb irányát
egy új torna- és vívóterem létesítése képezze. Az iskola 1993-as újraindulása óta ad helyet a Zalaegerszegi Vívóegylet edzéseinek,
melyen az iskola több diákja is
részt vesz. A vívóegylet elnöke
Darabos Géza építész, így egyértelmû volt, hogy õt kérjék fel az új
torna- és vívóterem tervezésére. A
rendfõnök végül köszönetet mon-

AMERIKAI ÖNKÉNTESEK ZALÁBAN
SEGÍTIK A NYELVTANULÁST

 A Zalai Falvakért Egyesület hatodik éve indítja el az együttmûködését a Learning Enterprises Programmal. Ennek keretében amerikai önkéntesek június 22-én érkeznek Zalába, és július 13-án utaznak tovább Szlovákiába.

dott a projekt valamennyi támogatójának, mások mellett kiemelve
Székely János szombathelyi megyés püspököt. A rend úgy tekint
erre a vívósportnak is korszerû körülményeket biztosító beruházásra, amellyel nemcsak az iskola,
hanem a város és az egész megye is gazdagodik – zárta gondolatait.
Csordás Róbert, az iskola igazgatója azzal folytatta, hogy a beruházás az ország, a város és az
egyházmegye együttmûködésének szép példája. Az új torna- és
vívócsarnok létesítésének szükségességét jól példázza, hogy 1993tól 2017-ig a kápolna adott helyet a
tornaóráknak. A kápolnát tavaly
felújították, így 25 év után végre
abban a funkciójában mûködhet,
amelyért megépítették. Ahogy 90
évvel ezelõtt az egész épületegyüttest a jövõnek építtette
Mindszenty József; ez teljesülhet a
decemberi kormányhatározat által.
Darabos Géza építész, a Zalaegerszegi Vívóegylet elnöke köszönetét fejezte ki a tervezés lehetõségéért. Mint fogalmazott, egy nagyon
jelentõs sportkomplexum épülhet
meg, ami a környezõ országokból is
nagyon sok sportolót vonz majd a
zalai megyeszékhelyre.
A sajtótájékoztatón rajtuk kívül
részt vett Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ, Stróber László apátplébános és Sziráki István,
a Mindszenty Iskoláért Alapítvány
elnöke.

Mindegyik tanár önként jelentkezõ és ingyen tanít. Az utazási
költségeit is maga fizeti. A befogadó családok is önkéntes alapon jelentkeznek, és a tanár befogadásával, ellátásával a település közösségét szolgálják.
Mindkét fél kitûnõ példát szolgáltat arra, hogy önkéntes alapon
milyen komoly segítséget lehet
nyújtani. A legtöbb tanár-diák egyetemista vagy nemrég fejezte be az
egyetemet. A legtöbbjüknek van
valamennyi tanítási tapasztalata.

 A Pannon Tükör kulturális folyóirat idei elsõ számát mutatták
be a múlt héten a KereszturyVMK-ban. A lapbemutatón dr.
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társasága elnöke köszöntötte a
résztvevõket, majd Bubits Tünde fõszerkesztõ és Nagygéci Kovács József, a folyóirat online fõszerkesztõje ajánlotta a kiadványt az érdeklõdõk figyelmébe.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat, vagy a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl szóló
orvosi igazolás.
A 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg azokat a betegségeket, amelyek súlyos fogyatékosságnak minõsülnek. Az orvosi
igazolást szakorvos vagy a rendelkezésre álló leletek alapján háziorvos állítja ki a jogosult részére.
A kedvezmény összege az év elsõ napján érvényes havi minimálbér 5 százaléka, amely a személyi
jövedelemadóból levonható. Akik
régebb óta szenvednek a rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében, illetve rokkantsági járadékot vagy fogyatékossági támogatást ítéltek meg számukra és nem
kérték a kedvezményt, azt az igazolás vagy az ellátásról szóló határozat birtokában utólag is igényelhetik.
A NAV az idei évtõl adóbevallási
tervezetet készít azok részére is,
akik korábban a munkáltatójukat
bízták meg a bevallás elkészítésével.

A már hagyományos szépirodalom, esszé, tanulmány, kritika
rovatok mellett egy újjal, a „kanizsai levelesláda” összeállítással is
találkozhatnak az olvasók. Mivel a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház fennállásának 35. évfordulóját ünnepli, az évfordulóról való megemlékezés sem maradt ki.
Mint Bubits Tünde jelezte, sorozatban emlékeznek a lap hasábjain a
teátrum elmúlt évtizedeire. A mostani számban Böhm György színházi rendezõ, dramaturg és Mészáros Tibor díszlettervezõ visszaemlékezéseit találják.
Az est vendége volt Nagy Imre,
a pécsi egyetem irodalomtörténész professzora, akivel Nagygéci
Kovács József beszélgetett Várkonyi Nándor (1896–1975) mûvelõdéstörténészrõl írt monográfiájáról. Mint az online fõszerkesztõ jelezte, három ok miatt ír valaki portrékötetet: személyes érintettsége
miatt, tudományos érdeklõdésbõl
és végül népszerûsítõ céllal. Miért

– V. Zs. –

fordult Nagy Imre Várkonyi Nándor
felé? És hogyan született meg az
olvasmányos portré és tabló?
„Mindent elolvastam, amit
Várkonyi írt, amit róla írtak, és azt
is, amit õ olvasott. A könyvei felszólítottak: van itt egy életmû, aminek
a feldolgozása fontos lehet” – fogalmazott Nagy Imre, hozzátéve:
Várkonyi a pécsi egyetem magántanára volt, az egyetemi könyvtár
könyvtárosa is. A két világháború
között Hamvas Bélával és
Kodolányi Jánossal együtt õk alkották a nagy szellemi triumvirátust,
mûveiknek csonkíthatatlan megjelenése csak 1989 után vált lehetségessé.
A legnagyobb hatással a monográfia készítõjére Várkonyi: Sziriat
oszlopai címû mûve volt, amely az
ismert ókori történelem elõzményeinek nagyszabású vázlata. Ez
egy regényes látomás az emberiség írott történelme elõtti korról.
Víz- és tûzözön, katasztrófák elõl
menekülõ, kultúrát mentõ emberiség képe bontakozik ki az olvasók
elõtt – hangzott el.

Peugeot motorkerékpár (50 ccm) keveset futott, jó állapotban
eladó.
Érdeklõdni: 20/335-2002

MSZP–DK MEGÁLLAPODÁS
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS – 2018
 Helyi megállapodás született az MSZP városi szervezete és a
Demokratikus Koalíció Zala megyei 1. számú Választókerületi
Szervezete között, mely szerint az április 8-i országgyûlési képviselõ-választáson Góra Balázst, az MSZP–Párbeszéd közös jelöltjét támogatja a helyi DK.
A részletekrõl Kiss Ferenc, a
választókerületi szövetség elnöke és Keresztes Csaba, a DK választókerületi elnöke beszélt. Elhangzott: Góra Balázs személyét
a választókerület valamennyi
szocialista alapszervezete támogatja. A Demokratikus Koalíció
nem állít önálló jelöltet, azt kérik
a szimpatizánsaiktól, hogy támogassák Góra Balázst, aki több

évtizede tagja a megyei közgyûlésnek, jól ismeri a választókerület településeinek életét, munkáját és gondjait.
Góra Balázs elmondta: olyan
Magyarországot szeretnének,
ahol az emberek sikeresek, nem
ellenségeskednek, demokráciában és jogállamban élnek. Ahol
az állam az emberekbe fekteti a
pénzét, nem a stadionokba, és

ahol a nyugdíjakból tisztességesen meg lehet élni. Ahol a gazdasági életben az a sikeres, aki
tehetsége, szorgalma alapján jut
elõre, és nem a szûk pártelithez
való viszonya alapján. Magyarországot nem kivezetni szeretnénk Európából, hanem az európai közösség részeként megtartani – fogalmazott. Hozzátette:
céljuk, hogy minél több szavazó
járuljon az urnákhoz, mert nem
csak az szavaz a kormánypártra,
aki oda teszi az x-et, hanem az
is, akik otthon marad, vagy esélytelen kispártra adja le a szavazatát.

BOGYÓMÉS BABÓCA A KÓRTERMEKBEN

dalomról és a szokatlan környezetrõl, mondta az akció céljáról.
Mindez már a felhelyezés pillanatában sikerült, a gyerekek ujjongva kiabálták a mesealakok neveit, fûzte hozzá Pappné Kerkai
Bernadett, a gyermekosztály verázolják, Bartos Erika jogtulajdo- a legkisebbek. Az ismert figurák zetõ ápolója. Az idõszakos fertõtnos hozzájárulásával. Senki sem minden bizonnyal mosolyt csalnak lenítõ festés miatt a rajzok képként
szeret kórházban lenni, különösen arcukra, elterelve figyelmüket a fáj- kerültek fel a falakra. Levehetõk és
felületük is tisztítható, fertõtleníthetõ.
Az ötlet két helyi cég támogatásával valósulhatott meg. Az
anyagköltség, a keretezés és a felhelyezés
finanszírozását
a
Windoor Design Kft., míg a színes
rajzok anyagáron való kinyomtatását a Graffit Stúdió vállalta.
A kórtermek ajtajait is mesealakok díszítik amiatt, hogy a még olvasni nem tudó, illetve a számokat
még nem ismerõ kis betegek is
visszataláljanak szobáikba. Az önkéntes akció éppen ezért bõvül a
szobaszámozáshoz és a folyosó
feliratozásához kapcsolódóan kisarculati terv elkészítésével – jelezte végül Bálizs Andrej.

ESEALAKOK DÍSZÍTIK A FALAKAT

 A Bogyó és Babóca mesesorozat közkedvelt figurái költöztek be a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház gyermekosztályának három kórtermébe a
gyerekek nagy örömére.
– liv –

Évente 12–13 fiatal egyetemista érkezik Magyarországra. A háromhetes itt-tartózkodásuk során
bekapcsolódnak a helyi közösségek életébe, nyelvórákat tartanak,
beszélgetéseket, közös programokat szerveznek. Ellátásukban, a
programok szervezésében az
egész falu részt vesz. Van olyan
település, ahol mindennap más
család várja ebédre a magyarul
nem beszélõ fiatalokat. Az angolul
tanuló helyiek szívesen segítenek
a tolmácsolásban.

 Idén havi 6.900 forint személyi
kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban
vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik
olyan betegségben szenvednek,
amely súlyos fogyatékosságnak
számít.

Egy korábbi szándék válhatott
valóra, hogy a kórtermeket vidám
jelenetekkel tegyük vidámabbá,
mondta el Bálizs Andrej ötletgazda, Zalaegerszeg fõépítésze az átadáson. Kezdeményezését felkaroló szponzoroknak köszönhetõen
a több mesét bemutató, 72 darabból álló képsorozatból most 12 kerülhetett három kórterembe. Ezek
a képek a közelmúlt legnépszerûbb magyar mesesorozatának, a
Bogyó és Babócának jeleneteit áb-
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Aktuális
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ

ORFK – ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI
BIZOTTSÁG FELMENÕ RENDSZERÛ
GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT HIRDET

„BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS
GYERMEKSZEMMEL” CÍMEN,
három kategóriában: óvodások (3–6 éves), valamint alsó tagozatos (7–10 éves) és felsõ tagozatos
(11–15 éves) általános iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos
kerékpáros közlekedést kell bemutatnia. Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza,
zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az elsõ (megyei) fordulóban az egyénileg
elkészített pályamunkákat az alkotó adatainak
(név, életkor, lakcím, telefon, e-mail, óvoda/csoport
és iskola/osztály, felkészítõ) feltüntetésével kell
beküldeni az alábbi címre:
ZMRFK Megyei Baleset-megelõzési Bizottság.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2018. ÁPRILIS 16.
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság, Balesetmegelõzési Bizottság a (megyei fordulóban
benyújtott) zsûrizett és kiválasztott legjobb
alkotásokból kategóriánként 6 (összesen 18)
pályamûvet küld a második fordulóra az ORFK –
Országos Balesetmegelõzési Bizottsághoz.
A megyei fordulón gyõztes, valamint az OBB
szakmai zsûrije által kiválasztott pályamûvek
alkotóinak díjátadó ünnepségérõl (idõpontról és
helyszínrõl) az érintettek kiértesítésre kerülnek.
Díjazás: kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2–6. helyezettek tárgyjutalmat kapnak.
A pályamûveket nem õrizzük meg, és nem
küldjük vissza!
A gyermekrajzpályázattal kapcsolatban információ kérhetõ a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság,
Baleset-megelõzési Bizottság titkárától Horváth
László r. alezredestõl. Telefon: +36-92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A KÓRHÁZBAN
MEGVALÓSULT A NAPELEMES RENDSZER

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház központi épületegyüttesén
napelemes kiserõmû kiépítése valósult meg 2017-ben.
A fejlesztés átfogó, hosszú távú
célja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program céljaihoz igazodva az energiafelhasználás csökkentése és a megújuló
energiaforrások alkalmazása a jövõ
nemzedék biztonsága érdekében.
A projekt 132,5 millió forint
európai uniós forrásból valósult
meg. Az intézmény évek óta fontos
feladatának tartja az épületegyüttes energiafelhasználásának racionalizálását. Ennek érdekében több
KEOP-os projektet is benyújtott.
Az eredményes pályázatoknak köszönhetõen folyamatos fejlesztések valósulnak meg a fenntartható
energiafelhasználás érdekében.

A projekt eredményeképpen a
kórház 219,51 kW névleges teljesítõképességû napelemes kiserõmûvel kívánja villamosenergia-fogyasztásának egy részét
fedezni.
Az épületek tetõszerkezetének, a tetõfelületek tájolásának,
valamint a napelempanelek fizikai
méretének figyelembevételével
összesen 813 darab napelemmodul optimális elhelyezésére volt
lehetõség.
A kiépített napelemes rendszer
az elsõ 15 évben átlagosan 20
százalékos energiamegtakarítást
jelent évente a kórház központi telephelyén.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink

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

INNOVÁCIÓ ÉS VEVÕKÖZPONTÚSÁG
NAGYBERUHÁZÁSOK A WINDOORNÁL

 Kiemelkedõ városfejlesztési és gazdaságfejlesztõ tevékenysége elismeréseképpen a közelmúltban Zalaegerszeg Innovációs
Díjában részesült a Windoor Design Kft. Az immár 15 éves múltra visszatekintõ cég, egy kis magánvállalkozásból nõtte ki magát a régió egyik meghatározó, sõt piacvezetõ üzletévé.
Péntek Károly ügyvezetõ azt mondja, hogy
szépen-lassan növekedett a kft. egy komplex
vállalkozássá. Elõször fa,
mûanyag és alumínium
nyílászárók, redõnyök,
reluxák forgalmazásával
foglalkoztak, majd fokozatosan bõvült a profil.
Ma már nemcsak hazai,
hanem külföldi gyártók
nyílászáróiból választhatnak a partnerek. A cég
elõnye, hogy saját nagy
létszámú beépítõ és kivitelezõ csapattal is rendelkezik. A vállalat sok újdonsággal készül 2018ban is.
– A cég kezdeti fejlõdéséhez lengyelországi
kapcsolatok is hozzájárultak – idézi fel az elmúlt
Péntek Károly és Péntek-Takács
15 év legfontosabb pillaAlexandra a díjátadáson
natait az ügyvezetõ.
– Tulajdonképpen ezek a partner- vezõ árú termékek voltak, gyors
cégek adtak lendületet a 2000-es szállítási idõvel. Ez üzleti elõnyt
évek elsõ felében. Volt, hogy he- jelentett a hazai versenytársakkal
teket töltöttem el a fontosabb len- szemben. Ezek a lengyel cégek a
gyel ablakgyáraknál, tanulmá- mai napig a legfõbb beszállítói a
nyozva a technológiát és a kínála- Windoornak.
tot. Közben szakmai és baráti
Péntek Károly azt mondja, az
kapcsolatokra egyaránt szert tet- évek során egy dunántúli hálózatem. Akkoriban Lengyelországból tot is kiépítettek; a lengyel ablakomég senki nem szállított ablako- kat viszonteladókhoz is eljuttatkat Magyarországra. Ráadásul ják. A cégcsoport szaküzletei már
ezek nagyon jó minõségû és ked- nemcsak a zalai megyeszékhe-

lyen, hanem Budapesten
és Gyõrött is várják a partnereket. A vállalkozás
2011-ben Szlovénia felé is
nyitott, hiszen elsõ külföldi
bemutatótermük ebben az
országban található. De a
beltéri ajtókat is szlovén
partnerektõl vásárolják.
– A sikerek mindig további lépésekre, fejlesztésekre motiválnak minket.
A folyamatos innovációnak hála, kinõttük a jelenlegi bemutatótermünket.
Tavasszal új helyre – a
Rákóczi–Arany János utca sarkán álló, egykori
ÉDÁSZ-székházba – költözünk át. Az összesen
1200 négyzetméteres, háromszintes épület jelenleg
felújítás alatt áll. Már
évekkel ezelõtt láttam,
hogy ebbõl az elhanyagolt házból
egy impozáns, modern épületet
lehet varázsolni. Mindenképpen
szerettem volna a céget saját ingatlanba költöztetni, örülök, hogy
néhány hónap múlva birtokba vehetjük az új helyet.
A tervek szerint a sarokház elsõ és második emeletén a
Windoor irodái és nagyméretû bemutatóterme kerül kialakításra.
Ez utóbbi bõvítésére azért is
szükség van, mert az eddig megszokott termékeken túl, többféle
anyagból készült nyílászárókat és
laminált padlókat is forgalmaznak
majd. Az ügyvezetõ azt tapasztalta az elmúlt idõszakban, hogy nagyon sokan keresnek a beltéri ajtók színéhez illõ padlót, így ezzel

ÖRÖMHÍR A SZENT CSALÁD ÓVODÁBAN
ÚJ ÓVODA ÉPÜLHET 350 MILLIÓ FORINTBÓL

 A Szent Család Óvoda 2017. szeptember elsején ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját. Alig telt el néhány hónap azóta,
amikor arról az örömhírrõl értesülhettek, hogy a kormány 350
millió forinttal támogatja egy új óvoda megépítését a régi helyén.
A bejelentésre január 23-án sajtótájékoztató keretében került sor.
– A. L. –

kortól kötelezõvé tették az óvodai
ellátás igénybevételét. Mint mondEgy újabb egyházi fenntartású ta, egy ember életében a három- és
intézmény újulhat meg Zalaeger- hétéves kora közti idõszak nagyon
szegen, kezdte köszöntõjét Balaicz
Zoltán polgármester, aki felidézte,
hogy a keresztény szellemiségû
óvodai nevelésnek húsz évvel ezelõtt adtak helyet a Köztársaság úti
épületben. Erre már korábban is
volt lehetõség két óvodában, de ez
a szándék a Szent Család Óvoda
1997-es létrehozásával teljesedett
ki, ami akkor még önkormányzati
fenntartásban kezdte meg mûködését. Az intézmény rövid idõ alatt
a kettõbõl három-, majd négycsoportossá vált, igazolva a keresztény szellemiségû nevelés igényét
a szülõk körében. Az óvoda 2011ben került egyházi fenntartás alá. fontos, mert befolyásolja, mivé válik
Bár az épületben több felújítást is felnõttkorában. Az óvoda ugyanis
megvalósítottak, a decemberi kor- az a hely, ahol felkészítik a gyeremányhatározatnak köszönhetõen keket az iskolára, a hátrányos helyazonban most érkeztek el ahhoz a zetûeket tekintve az életre is, így az
fontos állomáshoz, hogy teljesen új óvónõknek még nagyobb felelõsóvoda létesülhet a Szombathelyi ségük van mindebben.
Egyházmegyének juttatott 350 milMagyar nemzetünk egyik legnalió forintos állami támogatásból, gyobb problémája, hogy egyre kehangsúlyozta.
vesebb gyermek születik, fogalmaVigh László országgyûlési kép- zott dr. Székely János megyés püsviselõ, miniszteri biztos azt emelte pök, aki a tavalyi születésnapi renki, hogy Mindszenty városa nem dezvényen is osztozott a gyerekek,
nélkülözheti a keresztény szellemi- óvónõk és a szülõk örömében. Mint
ségû óvodát, ahol keresztény érté- mondta, az ország lakossága 1981
kekre nevelik a gyerekeket. Méltat- óta folyamatosan csökken. Ha a
ta a magyar óvodarendszer jó mû- rendszerváltás után nem érkezett
ködését, megemlítve azt, hogy jó volna 360 ezer erdélyi magyar hadöntést hoztak, amikor hároméves zánkba, akkor mostanra 1,2 millió

az újítással szeretnék a vásárlói
igényeket jobban kielégíteni. A
Windoor filozófiájának amúgy is
egyik kulcseleme a vevõorientált
értékesítés. Ráadásul ma már az
ajtók és ablakok terén sokkal bõvebb a választék, mint 5–10 évvel
ezelõtt, amikor szinte csak egykét színbõl lehetett választani. A

– Mindezek mellett belekezdtünk egy nagy vállalkozásba is.
Saját beruházásban szeretnénk
egy közel 50 lakásos társasházat
építeni a Jákum utca–Munkácsy
utca által határolt területen. Ez a
város egyik megújuló övezete,
nem messze a piactól. Bízom benne, hogy sokaknak tetszik majd az

Készül a többfunkciós Windoor-irodaház.

vásárlók pedig örülnek, ha a terméket
nemcsak képeken,
hanem a valóságban
is látják. Mindehhez
nagyobb térre van
szükség.
Az új hely további
meglepetésekkel is
szolgál: földszintjén
nyílik meg ugyanis
Frei Tamás népszerû
kávéházláncának zalaegerszegi üzlete, a
Cafe Frei; Rákóczi útra nézõ terasszal. A
másik szárnyban pedig egy kozmetika/masszázsszalon
kap helyet.

fõvel lennénk kevesebben. Ezért a
magyar nép egyik legnagyobb álmának a gyermekáldás öröme kell,
hogy legyen. Szemléletváltás is
szükséges mindehhez, egy életet és
a gyermeket igenlõ társadalom képében. Kitért a korábbi nehéz idõszakra, a fenntartás bizonytalanságára. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az óvónõk áldozatvállalá-

sának köszönhetõen született meg
a Szent Család Óvoda, ahol a szülõk is figyelmet, törõdést kapnak.
Végül Kovácsné Ujj Andrea óvodavezetõ is kifejezte örömét és köszönetét az eredményes lobbi valamennyi közremûködõjének, hogy új
óvoda létesülhet. A 350 millió forintos költségvetés miatt a következõ
hónapokban áttekintik a terveket, a
folytatásban elindulhatnak az engedélyezési és közbeszerzési eljárások. Mindeközben azon is gondolkodnak a városvezetéssel együtt,
hova tudják elhelyezni a száz kisgyermeket az építés ideje alatt, ami
vagy a 2018/2019-es, vagy az azt
követõ nevelési évben valósulhat
meg.

új társasház. Reményeink szerint
2018 végére elkészül a beruházás
elsõ (Jákum utcai) üteme, ami azt
jelenti, hogy átadásra kerülhet az
elsõ kilenc lakás.
Hogy ennyi fejlesztést és modernizációt követõen mit szólt a
Windoor csapata a nemrégiben kapott Innovációs Díjhoz? Péntek
Károly azt mondja, igazi meglepetés volt! Annál is inkább, mert karácsony elõtt pár nappal érkezett
meg a polgármester tájékoztató levele a közgyûlési döntésrõl. Az
ügyvezetõ úgy érzi, hogy az elismerés nemcsak az õ érdeme, hanem mindenkié, aki a cégnél dolgozik. Sõt, a családtagjaiknak is
köszönet jár, hiszen nem egy klaszszikus „8-tól 4-ig” munkahelyrõl
van szó. Sokszor késõ estig dolgozik a csapat, ezért mindenki türelmére szükség van. A feladatok precíz elvégzéséhez pedig nélkülözhetetlen a nyugodt családi háttér.
A díj további inspirációt ad
nemcsak az építõiparban, hanem
a helyi közösségi életben végzett
munkához is. Saját projektjeiken,
fejlesztéseiken túl, ugyanis évek
óta támogatják a város sportéletét, de több kulturális rendezvényt
is szponzorálnak.

Új társasház épül a Jákum és Munkácsy utca által határolt területen.
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Kultúra

OLVASÓMARATON TÁJÁBRÁZOLÁS MÁSKÉPP
ÉS KIÁLLÍTÁS

VÁLOGATÁS A VÖLGYI–SKONDA GYÛJTEMÉNYBÕL

 A tájkép kizárólag realista áb Kétnapos hagyományos programmal ünnepelték a Liszt-iskolá- rázolás lehet, vagy beszélheban a magyar kultúra napját. Olvasómaraton és kiállításmegnyitó tünk absztrakt tájképfestészetigyekezett emlékezetessé tenni a diákok számára a nemzeti tuda- rõl is? E kérdést feszegeti a
tot erõsítõ ünnepet.
Keresztury VMK Gönczi Galériájában nemrégiben nyílt kultú– b. k. –
egész alakban az állatok. Így a ra napi tárlat.
képek egy része rejtélyes, a
A sok éve szokásos, egész na- „szép, de mi ez” gondolatébresz- – pet –
pos olvasómaratonon idei aktuali- téssel, ahogy azt Monok Balázs
A Táj-képek ma címet viselõ kitásaként a 90 éve született Varga mûvésztanár a megnyitó alkalmáKatalin József Attila-díjas költõ, író val említette. A titkok megfejtésé- állítás a neves hazai mûgyûjtõ hágyermekeknek szóló kiadványai- re játékos felhívást intéztek a ta- zaspár – Völgyi Miklós és Skonda
Mária – kortárs gyûjteményébõl
válogat. A kiállítást dr. Vadvári Tibor alpolgármester köszöntõje
után Feledy Balázs mûvészeti író
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
Már bevezetõjében utalt rá,
hogy ezen a tárlaton (ahogy napjaink tájképfestészetében sem)
nem a tájélmény rögzítése, annak
naturalisztikus visszaadása a festõk célja. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon sok esetben a
tájkép a közhelyek összegzõdése,
a vásárok, aukciók közkedvelt – és
sokszor giccsbe hajló – eleme,
legkommerszebb tárgya. Oka ennek az, hogy a tájábrázolásokban
nincs dráma, konfliktus, nem reaMonok Balázs és Kiss Ágnes Katinka
gálnak társadalmi helyzetekre.
ból hangzottak el részletek. A nulókhoz. A cím nélküli képeknek Emiatt könnyen befogadhatók, érprogramon közel 250 tanuló vett próbáljanak jelentést adni. A leg- telmezhetõk.
részt.
jobb elnevezések aztán díjazásA tájképfestészetnek gazdag
Szintén szokás a kultúra másik ban részesülnek majd az iskolai történeti hagyománya van. Euróterületét, a képzõmûvészetet is fó- farsangon. A kiállításmegnyitó érkuszba tenni ilyenkor az állandó dekessége volt, hogy a témához
nívós zenei közegben élõ gyere- kapcsolódóan egy Madagaszkákek számára. Jelen esetben Kiss ron honos vendég hatlábú is jelen
Ágnes Katinka „Állati” témáit meg- volt.
jelenítõ festményeivel lepték meg
Kiss Ágnes Katinka színpom(Folytatás az 1. oldalról.)
a diákokat. Az absztrakt expresz- pás képei egy hónapon át láthatók
Általános tapasztalatként jeszionizmus felé hajló alkotó ké- az iskola galériájában. A megpein az évek során fokozatosan nyitón a diákok énekkel, hangsze- gyezte meg, hogy a korábbiaknál
tûntek fel állatokra utaló szimbólu- res zenével és verssel mûködtek érthetõbb volt a fiatalok szavalata.
Az igazán élvezetes irodalmi élmok, testrészek, majd pedig közre.
ményt a szabadon választott magyar költemények elõadása jelentette. Sok jeles szerzõtõl válogattak a versenyzõk: Arany Jánostól,
József Attilától, Reményik Sándortól, Karinthytól, Csokonaitól,
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB KÖVETKEZÕ ÖSSZEJÖVETELÉRE
nem maradt ki Ady, Márai, Petõfi,
Vajda Lajos, Wass Albert sem a
FEBRUÁR 7-ÉN, SZERDÁN 17 ÓRAKOR
sorból.
KERÜL SOR A DEÁK FERENC KÖNYVTÁRBAN,
– A szabadon választott versek
AHOL KUMMER GYULA MÉRNÖK-TANÁR MUTATJA BE
tolmácsolása nagyon igényes felkészülést mutatott, igazi élményt
A ZALAEGERSZEGI DEÁK TÉR ÉS KÖRNYÉKÉT
jelentett hallgatni ezeket. Talán az
RÉGI KÉPEKEN (VETÍTÉSSEL).
idei, jubileumi verseny volt az
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRNAK!
utóbbi évek közül a legjobb szakmai szemmel nézve. Köszönet az

pában a 16–17. századtól vált tematikus egységgé. Elsõ nagy
megújulása pedig a 19. századi
impresszionizmus idõszakára tehetõ. Ma már sokféle stílusban alkotnak a mûvészek, ha tájról van
szó. Közös jellemzõjük, hogy nem
annyira a téma a fontos, hanem,
sokkal inkább a hogyan. Vagyis,
hogy a tájélmény valamifajta jelképpé alakuljon át. A mûvészeti író
szerint a mai napig vitára ad okot,
hogy a tájképeknek csak a realisztikus, valósághoz közeli ábrázolások nevezhetõk, vagy az absztrakt
mûvek is? Feledy szerint létezik az
utóbbi is, ebben az esetben a lelki

A KULTÚRA NAPJÁN

Meghívó

KIBÕL LEHET SOROZATGYILKOS?
LELKIISMERET-FURDALÁS NÉLKÜLI BESTIÁKRÓL – A PSZICHO ESTEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A következõ akció elõtt azonban ismét felfokozott, izgalmi állapot jön. Érdekes, hogy néhány kivételtõl eltekintve szinte csak férfiak lesznek sorozatgyilkosok
(szerepe van ebben a túlzott tesztoszterontermelésnek), míg az áldozatok szinte minden esetben
nõk, gyerekek vagy idõsek.
Doszpoth Péter több film- és
videóbejátszás segítségével vázolta fel a sorozatgyilkosok lelkiállapotát, illetve a gyanúsítottak és a
nyomozók közti különös kommunikációs és emberi viszonyt. Szóba
került a Bárányok hallgatnak címû
film, valamint az amerikai Charles
Manson, Arthur Shawcross, illetve
a magyar Balogh Lajos (a százhalombattai rém; 1990-es évek eleje)
és Erdélyi Nándor (a bolti sorozatgyilkos; 1990-es évek vége) ügye.
Az erõszakos elkövetõk motivációja többféle lehet. Találunk köztük
látnok típust, küldetéstudattal rendelkezõt (aki például „rendet” szeretne tenni valami miatt, azért öl),
de élvhajhász, profitorientált és

hatalomittas gyilkos egyaránt elõfordul.
A nyomozó kiemelte, hogy ezek
az elkövetõk egytõl egyik kiváló
manipulációs képeséggel rendel-

rendõrség közelébe férkõznek;
mondjuk, hogy a nyomozást segítsék. Gyakori az is, hogy nyilvánosságot szeretnének, mert úgy érzik,
hogy meg kell mutatni „mûvüket”.

Antal Gábor, Nagy Réka és Doszpoth Péter

keznek, sokszor még a nyomozókat is képesek ideig-óráig „hülyére
venni”. Az is jellemzõ, hogy vonzódást éreznek az egyenruhás alakulatok iránt, ezért elõbb-utóbb a

Ha már az elkövetõ a rendõrség
reflektorfényébe került, nagyon
fontos, hogy a kihallgatás során a
zsaru megfelelõen tudjon kommunikálni a gyanúsítottal. Ha úgy

igazi kulturális programért a résztvevõ diákoknak, a felkészítõ tanároknak és fõként a 20 éve házigazda és ötletgazda (anno dr.
Henczi Sándor és dr. Kis Kádi
Gézáné) Ganz-iskolának – mondta Szemes Béla.
Az elsõ három helyezett elismerése mellett az idén különdíjat
is átadhattak dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott felajánlása révén.
Díjazottak: 1. Bekõ Luca (Kölcsey), 2. Setar Lucija (Lendvai
Kétnyelvû
Középiskola)
és
Zsebeházi Marianna (Kölcsey), 3.
Mészáros Aliz (Ady) és Standi
Barnabás (Mindszenty). Különdíj:
Boda Ábel (Keszthely, Vajda-gimnázium),
Schwager
Melani
(Csány) és Péter Márk (Keszthely,
Közgazdasági Szakgimnázium).

adódik, szükség van alkura, baráti
csevejre és bármilyen furcsa, valamiféle szimpátiára is. Különben
nem nyílik meg a másik fél, és az
akadályozza a bûntény felderítésének további menetét. Persze a
rendõröknek tudniuk kell, hogy hol
van a határa a „barátkozásnak”,
alkudozásnak.
A sorozatgyilkosokat sokszor
nem könnyû elfogni, mert van,
hogy szinte semmi nyomot nem
hagynak maguk után. Különösen
igaz ez a hatalomittas és profitorientált gyilkosokra. Doszpoth
Péter szerint hiába hiszik tökéletesnek magukat, õk is hibázhatnak, és akkor elveszítik a kontrollt
a helyzet felett. Gyakran pedig épp
az szúr szemet a nyomozóknak,
hogy a rendõrség közelébe férkõznek és túlzottan próbálják segíteni
a nyomozást. Vagy éppen egy másikat; Erdélyi Nándor, a bolti sorozatgyilkos például annak idején a
Fenyõ-ügyben próbált segíteni a
zsaruknak.
Szóba került persze a média
szerepe is; szabad-e felületet adni az ilyen eseteknek? A szakemberek szerint nincs pontos válasz. A rendõrségnek mindenesetre van tájékoztatási kötelezettsége, illetve ha a nyilvánosság segíti a nyomozást, akkor
mindenképpen fontos együttmûködni a sajtóval.

állapot kivetülésének, afféle hangulati ábrázolásnak tekinthetõ a
tájkép.
Ahogyan ez a mostani tárlaton
is látszik: sokféle megközelítés és
stílus létezik. Az absztrakción túl
pedig manapság az a kérdés is
felmerül, hogy hogyan lehet a tájképbe iróniát vinni?
A kortárs tájábrázolások filozófiai síkon közelítenek a
témához, de spirituális tartalmakat is hordoznak, hiszen
kiemelnek a hétköznapokból,
elemelnek a valóságtól.
A Völgyi–Skonda házaspár
számos hazai kortárs alkotótól vásárolt már témába illõ
festményt. A Gönczi Galériában így többek között Bács
Emese, Bikácsi Daniela, Radák Eszter, Bukta Imre, Somogyi Gyõzõ, Tenk László,
Galambos Tamás és Szurcsik József mûvei is láthatóak.
A tárlat február 13-ig látogatható.

A SZÍNEK FELSZABADÍTÁSA

ÖTÖDIK ALKALOMMAL NYÍLT MEG A SZALON
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hagyományokat leginkább
azok követik, akik plasztikával foglalkoznak (Farkas Ferenc, Szabolcs Péter és Németh János
munkásságát említette). A festõk –
fõleg a fiatalabbak – inkább tudományos alapon közelítenek a témákhoz; mintha a felületek kimeríthetetlen kutatása történne alkotás közben. És õk azok, akik felszabadítják a színeket is.
Tóth Csaba a tárlaton szereplõ
összes alkotóról szólt néhány
szót. Kiemelte többek között Tóth
Norbert különleges, rágógumi-papírokra festett képeit. Kiss Ágnes
Katinkát a legfestõibb alkotónak
nevezte, s a színek brutalitásáról

beszélt munkáival kapcsolatban.
Az egyik legnagyobb meglepetés
pedig Pál Katja újkonstruktivizmusa volt számára. A geometrikus alkotásokról elmondta: a mûvész a
stílus magas szintû képviselõje,
olyannyira, hogy még Európában
is ritkaságnak számítanak festményei.
A háromtagú zsûri (Tóth Csaba, valamint Novotny Tihamér és
dr. Szepes Hédi mûvészettörténészek) döntése alapján az idei Szalon-díjas Nemes László festõmûvész lett, aki 21. századi átváltozások címû alkotásáért vehette át az
elismerést.
A kiállítás február 17-ig látogatható.
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A MUSZÁJ ÉS A LEHETETLEN FILOZÓFIÁJA
„KORTALAN” CALIGULA A HEVESI SZÍNPADÁN

 Már a nyitány is drámai; Carl Orff Carmina Burana címû zenemûvének legnépszerûbb tétele csendül fel. A középkor sötét,
misztikus világát képzeljük magunk elé, pedig a történet elvileg
az ókorba repíti el a nézõt. De lehet, hogy mindegy is, milyen évszámot írunk.
– pánczélPetra –
A Hevesi Sándor Színház
nemégiben mutatta be Székely János Caligula helytartója címû drámáját, vagy inkább vitadrámáját.
Már ez utóbbi meghatározás is jelzi, hogy egy dialógusokra épülõ,
erõsen filozofikus tartalmú mûvet
látunk, melyben a képi elemek, fények, hangok, mozgások ugyan
fontos szimbolikus jelentéssel bírnak, de azért a szöveg az úr. Székely 1972-ben, Romániában
(vagyis Erdélyben) írta a drámát, a
Ceausescu-korszak elnyomó évei
alatt. Nem nehéz párhuzamot találni az erdélyi magyarság és a
mûben szereplõ, Róma igája alá
vetett júdeai zsidóság helyzete között. Annak ellenére, hogy a 20.
század és a Krisztus születése
elõtti harmincas-negyvenes évek-

ben játszódó történet látszólag
elég távol esik egymástól.
Maga a sztori alapvetõen egyszerû: Petronius (Farkas Ignác),
Caligula császár júdeai helytartója
parancsot kap Rómából, hogy a
császár szobrát haladéktalanul vigye be a jeruzsálemi templomba.
Akkor is, ha a zsidó nép szerint ez
lehetetlen.
Muszáj és lehetetlen. Megfelelni a felsõbb hatalomnak és megfelelni a lokális érdekeknek. Mivé
lesz az isten háza, ha világi uralkodó képmása kerül bele? És
meddig terjed a hatalomgyakorlás
szabadsága, illetve az egyén szabadsága súlyos döntési helyzetekben, ha a helytartó ember is akar
maradni, de a hatalommal sem
akar szembeszegülni? Stratégia
lehet-e a mismásolás, a dolgok elkenése (ideig-óráig), na és a leg-

felsõbb hatalom lefizetése? (Hát,
persze!) Ha ez utóbbi be is következik, van-e garancia arra, hogy
az uralkodó megtartja szavát? (Ne
legyenek illúzióink.) Hogy csúszhat félre egy emberséges gesztus
úgy, hogy végül véreskezû diktátornak érzi magát a fõhõs?
Komoly és korszakokon átívelõ
kérdéseket feszeget az elõadás.
Nem véletlen, hogy a díszlet és a
jelmezek is a „kortalanságot” fejezik ki. A római legionáriusok itt terepruhás, amerikai katonáknak
tûnnek (még kosaraznak, söröznek is a háttérben), Petronius „hivatalában” irodai forgószék és akvárium fogadja a betérõt, Caligula
követe, Decius (Kiss Ernõ) pedig
bármilyen hatalomhoz passzoló
egyenruhában jár-kel, és hozza
Júdeába a császári utasításokat.
Nem volt könnyû dolga Sztarenki Pál rendezõnek, hiszen egy
minimális cselekménybõl, kevés
mozgásból, sok szövegbõl álló darabot kellett nagyszínpadi körülmények közé álmodnia. Nincsenek tömegeket megmozgató, nagy

teátrális jelenetek, melyek tágas
teret követelnének. Csúszott már
el elõadás épp a kihasználatlan,
be nem lakott tér miatt. Ez esetben
viszont sikerült az eseményeket a
siratófal, a katonai terepjáró, a becsomagolt szobor és a földön heverõ izraeli zászló (mint szõnyeg)
szimbolikus egységei, határvonalai közé terelni. A zászló/szõnyeg
fontos jelentéssel bír; Petronius és
a katonák simán keresztülgyalogolnak rajta, míg a helytartóval tárgyaló, alkudozó jeruzsálemi fõpap,
Baraikás (Balogh Tamás) alig mer
rálépni. Fizimiskája elsõ ránézésre
amúgy is olyan, mint akit a szõnyeg szélére állítottak. Persze a
látszat csal. A fõpap öreg, törékeny karaktere valójában egy kitartó, elszánt, érvelni tudó bölcs
embert rejt.
Muszáj és lehetetlen. Errõl szól
a Petronius és Barakiás között zajló filozófiai vita, s ez adja az elõadás gerincét. Bár a közönség az
eredeti mûhöz képest nyilván egy
sûrített szöveget kap, néha mégis
kicsit hosszúra nyúlnak az érvek, s

Fotó: – pP –

Balogh Tamás és Farkas Ignác

monológgá válik a párbeszéd. De,
lehet, hogy csak elszoktunk az efféle eszmefuttatásoktól, értelmes
és korrekt disputáktól. Pedig van
mire odafigyelni az érveléseket
hallgatva. S meg is értjük – mint
ahogyan Petronius is megérti –,
hogy a zsidók számára a templom
már nem az a szakrális hely lesz,
ha ott a császár szobra megjelenik. És ha az Isten kiköltözik a
házból, akkor meg minek a világi
hatalom képmását odatenni. Értelmetlenné válik a szobor erõszakos
bevitelének gesztusa.
Nincs megoldása az egyenletnek. A helytartó számára mindegyik lépés valamiféle bukást hoz.
A be nem vitt szobor a helyi zsidóság csendes tiltakozásának, ellenállásának jelképe lesz (csak gyûlik
a nép, és szórja a hamut a fejére).

Rómából újabb és újabb felszólítások jönnek, amiket ha nem hajt
végre, az életébe is kerülhet. Hatalmát meg még belsõ intrikák, helyezkedések is veszélyeztetik (legalábbis ez a gyanú), ami miatt legjobb embereit, Luciust (Hertelendy
Attila) és Probust (Szakály Aurél)
a halálba küldi. Emiatt érzi úgy,
hogy õ sem különb, mint a történelem többi véreskezû diktátora.
Akik bábként meg is jelennek a
színpadon, s Petronius be is ül közéjük a jelképes páholyba. Ijesztõ,
hogy van még pár üres hely a késõbb jövõknek.
Közben a lepel is lehull – mint
egy szoboravatáson – s meglátjuk,
mi volt egész idõ alatt a dobozban.
Cinizmus, õrület és a hatalom végsõ eltorzulása: a császár egy lóval
is behelyettesíthetõ.

CSALÁDI EREKLYÉK ÉS VIRTUÁLIS TÁRLAT GÁLAEST KITÜNTETÉSEKKEL
SOKSZÍNÛ TUDOMÁNYOS MUNKA A LEVÉLTÁRBAN

 Idén ünnepeljük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170., valamint az elsõ világháború befejezésének 100. évfordulóját. A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára mindkét jeles dátumról megemlékezik ebben az évben.
– pet –
A részletekrõl a hagyományos
januári sajtótájékoztatóján számolt
be az intézmény vezetése, értékelve mindenekelõtt az elõzõ év szakmai eredményeit. Káli Csaba igazgatóhelyettes elmondta: tavaly ötvenöt iratképzõ szervet ellenõriztek
Zala megye területén. A levéltár irat-

1848/49-es forradalom és szabadságharc 170., és az elsõ világháború befejezésének 100. évfordulójára. Így májusban és júniusban is
sor kerül egy-egy tudományos
ülésre. A tavalyi munka folytatásaként pedig kötetbe rendezik „A protestantizmus évszázadai” címû
konferencia, valamint a „Városbírók
és polgármesterek” címû várostör-

Káli Csaba, Erõs Krisztina és Molnár András

állománya 165 iratfolyóméterrel
gyarapodott, ezzel összesen 11
ezer iratfolyóméterre nõtt az állomány. A kutatószolgálatot 199-en,
az ügyfélszolgálatot pedig 971-en
keresték fel.
2017-ben is sor került iratrendezésre, selejtezésre és segédletkészítésekre. Folytatódott továbbá az
adatbázisépítés is; fõleg a két világháború közötti korszak és a szocialista kor testületi, illetve tanácsi
jegyzõkönyveinek feldolgozása zajlott. A legfontosabb cél, hogy ezek
az anyagok online is elérhetõk legyenek.
A levéltár elõzõ évi tudományos
tevékenységével kapcsolatban elhangzott: több konferenciára és kötetbemutatóra is sor került. Ezek három jeles eseményhez – a város elsõ írásos említésének 770., a reformáció születésének 500. és a doni
tragédia 75. évfordulójához – kapcsolódtak.
Jubileumokból most sem lesz
hiány. Mint azt Molnár András igazgató az idei tervekkel kapcsolatban
elárulta: a levéltár már készül az

téneti tudományos ülés elõadásainak anyagát. Szintén kiadvány készül a 47. honvédzászlóalj
(1848–49) történetérõl is. A zalaegerszegi önkormányzat által támogatott hadtörténeti monográfiát
Molnár András szerkeszti.
Újdonság lesz, hogy a doni tragédia 75. évfordulója alkalmából
egy virtuális tárlat készül a magyar
királyi 9. honvéd könnyûhadosztály
katonáinak fotóiból. A keleti hadszíntér 1942–43-as eseményeirõl
tudósító felvételek a levéltár honlapján lesznek elérhetõk. A „Fényké-

pek a Don-kanyarból” címû galéria
282 harctéri fotót tartalmaz majd.
Szintén adatbázis készül a 9.
hadosztály veszteségi lajstomából
is, mégpedig a nemrégiben megjelent Utóvédként a Donnál III. címû
kiadvány CD-melléklete alapján.
Ezenkívül dr. Horváth Imre tartalékos orvos zászlós harctéri naplója is
olvasható lesz az interneten; a Magyar Nemzeti Levéltár „Archívnet”
online folyóiratában.
A sajtótájékoztatón bemutatásra
került néhány, a levéltár birtokába
került értékes és közérdeklõdésre is
számot tartó dokumentum. A „Közkinccsé lett családi ereklyék” címû
minikiállítás anyagát Erõs Krisztina
levéltáros ismertette. Mint mondta:
háromszáz év történelme került a
vitrinekbe hét család és egy helybéli fotográfus jóvoltából. A Zalához
kötõdõ iratok és fotók 2016–17 között, a leszármazottak adományaképpen kerültek a levéltárba. Igazi
kuriózumok is vannak közöttük: például a „Zrínyi Péter” címû ballada
kézirata 1835-bõl, nyírfakéregre írt
képeslapok az ötvenes évekbõl, valamint Csath Béla vasokleveles bányamérnök családi fotói a két világháború közötti zalaegerszegi mindennapokról.
Zóka Gyula fotográfus pedig a
Zala Megyei Állami Építõipari Vállalat hetvenes évekbõl származó felvételeit ajándékozta az intézménynek. A fotókat õ maga készítette, s
azért jelentõsek, mert a városban
egykor zajló fontos építkezések és
társadalmi események láthatók a
képeken.
Molnár András elmondta: szeretnék, ha a jövõben ezek a fotográfiák
és családi ereklyék is digitalizálásra
kerülnének, s hozzáférhetõvé válnának az interneten.

LEGYEN SOKSZÍNÛ A KULTÚRA

 A hagyományokhoz híven Zalaegerszegen, a magyar kultúra
napján adták át a város által alapított Kultúra Mecénása díjat, valamint a közmûvelõdés területén dolgozó szakembereknek járó
elismeréseket. A díjátadásra a kultúra napi gálaest keretében került sor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
– pet –

cseji Múzeum PR-osztályának vezetõje, Prokné Tirner Gyöngyi, a
A Kultúra Mecénása díjat idén gébárti kézmûvesek házának
az Evo Komplex Kft. kapta, mint a szakmai vezetõje, valamint Kereki
Hevesi Sándor Színház elõadásai- Judit, a Deák Ferenc Megyei és

Fotó: Seres

nak egyik legfõbb támogatója.
Budaházi Tibor Töredék címû alkotását a cég ügyvezetõje, Stanka
László vette át Vigh László országgyûlési képviselõtõl és Balaicz Zoltán polgármestertõl.
Több évtizedes közmûvelõdési
munkájáért elismerésben részesült Molnárné Raposa Irén, a Gö-

Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtárának
olvasószolgálati
csoportvezetõje.
A gálaesten köszöntõt mondott
Vigh László országgyûlési képviselõ, aki a kultúra mecénásait a
magyarság mecénásainak nevezte beszédében. A képviselõ szerint
óriási feladatunk van, hiszen mind-

azt az értéket, amit az elmúlt évszázadokban örököltünk, át kell
adnunk az utánunk következõ generációknak.
Az est ünnepi szónoka Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész, a város díszpolgára
volt, aki elöljáróban elmondta: jó
szándékkal, ám kritikusan figyeli a
helyi kulturális életet. Mint fogalmazott: Zalaegerszeg egy élhetõ, szerethetõ város, és úgy van vele,
mint apa a kamasz gyermekével,
sokszor bírálja, ám nagyon szereti.
A mûvész szerint csak a mûvelt, kulturált ember tudja alakítani
sorsát. A kultúra alatt persze nemcsak a tudományt, szellemi javakat értjük, hanem mindazt az értéket, amit az emberi társadalom teremtett hosszú létezése alatt. Ez
kulturális sokszínûséget, változatosságot is jelent, ahol fontos az
„élni és élni hagyni” elv.
A gálaesten Bartók és a népzene címmel koncertre is sor került,
melyen fellépett többek között
Bognár Szilvia népdalénekes, Laposa Julcsi énekes-hegedûs, ifj.
Horváth Károly népzenész, Balogh Kálmán cimbalommûvész,
Tóth László zongoramûvész és a
Zala zenekar. A rendezvényen
Bartók Béla-népdalfeldolgozásokat és autentikus magyar népzenét hallhatott a közönség.
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KÉT SZAKIRÁNYT

M
ECHATRONIKAI MÉRNÖK KERESTETIK
NÉPSZERÛSÍTETTEK
NYÍLT NAP A PANNON EGYETEMEN

 Pályaorientációs nyílt napot tartott a Pannon Egyetem Mérnöki
Karának zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézete, melyen az érdeklõdõ középiskolások megismerkedhettek az
egyetem által kínált továbbtanulási lehetõségekkel, valamint a
gyakorlatot biztosító partnercégekkel.
– AL –
Németh Sándor, a mérnöki kar
oktatási dékánhelyettese köszöntõjében Keszthelyen, Nagykanizsán
és Zalaegerszegen indított képzésekrõl beszélt, kiemelve a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzést, ami alapszakon nappali
és levelezõ formában is elérhetõ.

rek számára. Az oktatási dékánhelyettes kiemelte, hogy a Pannon
Egyetem mérnöki karán végzett
szakembereket az ipar is várja. A
duális képzés célja éppen ezért az,
hogy a hallgatók felsõfokú tanulmányi idejük alatt vállalati tapasztalatokat szerezzenek.
Vadvári Tibor alpolgármester
azt hangsúlyozta, hogy a felsõfokú

Jelenleg 120-an tanulnak ezen a
szakon, köztük az a 38 fõ, akiket tavaly vettek fel elsõévesként. Mint
mondta, idén is 38 fõ felvételével
számolnak, de készen állnak arra
is, hogy mindazon diákokat felvegyék, akik elérik az ehhez szükséges pontszámot. A zalaegerszegi
kampuszon az élethosszig tartó tanulási programjukhoz kapcsolódóan szakmérnöki képzéseket is
indítanak a már végzett szakembe-

mérnökképzést a vállalatok igényeire reagálva indították el Zalaegerszegen. A város kedvezõ foglalkoztatási helyzete kapcsán beszélt a munkaerõhiányról is, ami
miatt az önkormányzat egyre erõteljesebb szerepet kíván vállalni a
közép- és felsõfokú szakemberképzésben. Középfokon az országban ennek egyedülálló példája a Duális Képzõközpont, mely a
szakgimnáziumi képzéshez bizto-

sít gyakorlati képzést. Mûködtetésébõl a vállalatok mellett a város is
kiveszi részét, sõt egy új korszerû
tanmûhelyt kíván felépíteni. Az önkormányzat minden évben közel
100 millió forinttal támogatja a helyi felsõoktatási intézményeket,
emellett alanyi jogon járó illetve tanulmányi eredményhez kötõdõ
ösztöndíjrendszerrel a hallgatókat.

A mûszaki képzésben tanuló, zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ
hallgatók alanyi jogon havi 15 ezer
forintban részesülnek az elsõ félévtõl, említette meg példaként.
Az alpolgármester biztatta a jelenlévõ diákokat, hogy a zalaegerszegi mûszaki képzést válasszák
annak magas színvonala miatt. A
helyi vállalatok folyamatos mérnökigénye tekintetében az elhelyezkedés sem lehet kérdés. Ennek kapcsán szóba hozta a jármûipari tesztpályát, ahol önvezetõ és
elektromos autókat tesztelnek
majd. Az itt folyó munkához az
egyetem is csatlakozhat kutatásfejlesztési tevékenysége révén.

 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központja két szakirányát népszerûsítette nyílt
napján. A gyógytornász szak iránt most is nagy volt az érdeklõdés. Sok fiatalt a szülõk is elkísérték, hogy érdeklõdjenek a másik, az egészségügyi szervezõ alapszak iránt.
– AL –
Az intézmény elõadótermében
elsõként Ács Pongrác, a PTE ETZ
oktatási dékánhelyettese tájékoztatta a jelenlévõket. Kiemelte,
hogy Magyarország elsõ tudományegyeteme olyan diplomákat
ad ki, melyek Európában is elismertek.
A zalaegerszegi intézménynek
jelenleg 373 hallgatója van, köztük
330-an gyógytornász, míg 43-an
az egészségügyi szervezõi szakon tanulnak. Az oktatást 12 fõállású, valamint 27 óraadó szakember végzi, ismertette az adatokat
dr. Császár Gabriella adjunktus,
igazgató. A képzésekrõl szólva elmondta, hogy az egészségügyi
szervezõ alapszakon belül egészségbiztosítási, egészség-ügyviteli
és egészségturizmus szervezõi

szakirányon lehet tanulni. A képzési idõ hét félév, nappali és levelezõ munkarend is mûködik. A
fõbb tantárgycsoportok mindhárom szakirányon megegyeznek,
mint például az egészségügyi, klinikai, jogi és etikai ismeretek.
Szakmai törzsanyagként egészségügyi információs rendszerek,
közgazdaságtan,
matematika,
pénzügy, számvitel, az egészségügyi ellátás struktúrája a tananyag. Az ápolás és betegellátás
alapszakon gyógytornász szakirányon zajlik a képzés nappali
munkarendben, nyolc féléven át.
Mindkét szakon az elméleti
képzést jól kiegészíti a nagyszámú
gyakorlati órák keretében elsajátított gyakorlati tapasztalat, melynek
többek között a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház, valamint a
két hévízi kórház adnak helyet.

H
ATHA
JÓGA
TESTNEK
ÉS
LÉLEKNEK
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP ELÕDÖKKEL INNOVATÍV TANFOLYAM A MOVELANDBEN

 A Csány László Szakgimnázium kollektívája a tavaly már jól
bevált ötletet újra felhasználva, ismét sikeres karriert befutott
régi diákokat hívott vendégül a pályaválasztási napra. Így az
intézményben elsajátítható konkrét szakmai választék mellett a
várható szakmai jövõrõl is igyekeztek képet adni az érdeklõdõ
diákoknak és szüleiknek.
– b. k. –
A rendezvény fõ célja volt a segítségnyújtás a középiskolát választó diákoknak és szüleinek.
Mert mint a meghívott vendégek
beszámolójából kiderült, többségüket a felmenõk tessékelték
ebbe az iskolába, melyért utólag
valamennyien hálásnak bizonyultak. Megjegyezték, nehéz 14 évesen reális döntést hozni a továbbtanulást illetõen, a szülõknek viszont illik ismerni a gyerekük
orientáltságát, kompetenciáját,
amikor tanintézményt javasolnak
számukra.
A vendégek egyaránt kiemelték az iskolára jellemzõ magas
színvonalú szakmai munkát a
nyelvtanítás, informatika és gazdasági tárgyak terén. Megjegyezték azonban azt is, az õ
idejükben még szégyen volt a
közepes vagy annál rosszabb
osztályzat. S bár ma kevésbé
divatos jól tanulni, ha a diákok
nem tanulnak teljes gõzzel, egyik

iskola sem nyújthat kellõen jó
alapot. Egyébként viszont megerõsítették a rendezvény szlogenjét: „nem lehetetlen” magas
pozíciót, kellemes munkahelyet,
jó anyagi feltételeket biztosító
jövõt létrehozni, akár a Csányból
indulva, mely a környékbeli bankszektorban dolgozók jelentõs
százalékát adja.

A csányos pályaválasztási napon
részt vevõ vendégek névsora:
Dr. Koller Valéria,
Szabó Éva – mindketten a
bankszektorból,
Szabóné Mileji Ágota, a Magyar Államkincstár megyei igazgatója,
Dömötör Balázs, aki zenei menedzserként dolgozik,
Péterfi Mónika tanárnõ, aki iskolánkban tanít.
Skype-on: ifj. Fehér Gábor bejelentkezett Svájcból, Amerikából
volt videoüzenet Bundics Kornéltól. A beszélgetést Balázs Krisztina vezette.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK:
· 2018. 01. 31-én 14.00: OKJ-s GÉPKEZELÕ képzés:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002
szakmairányokban.
· 2018. 02. 12-én 8.00: ADR veszélyesáru-szállító;
·
13.00: GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ;
(Jelentkezési határidõ: 2018. 02. 01.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!
• TAXI-vezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó,
TAXI és személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

 A jóga komplexen építi és ápolja a testet. Kezdetben még
senki nem tudja pontosan, hogy késõbb melyik elem lesz számára fontos ebbõl az összetett rendszerbõl.
Veszprémi Bori gyógytornász,
jógaoktató, a Moveland Mozgásmûhely szakmai vezetõje szerint
a jógában éppen ez a sokrétûség
a lényeg. A légzéstechnikák, a
meditáció, a testgyakorlatok és a
tisztítógyakorlatok egyaránt fontosak. Egymásra épülve fejtik ki
jótékony hatásukat, de az
már egyénfüggõ, hogy kinél melyik gyakorlat idézi
elõ a teljes nyugalmat, lecsendesedést. A kiegyensúlyozottabb testi és lelki
állapotot.
A Movelandben háromévnyi szünet után, február
15-én ismét 10 hetes jógatanfolyam indul, ami a
6000 éves hatha jóga tradícióin alapszik. Bori
2004-ben szerzett nemzetközi jógatréner diplomát a fõvárosi Padma Jógastúdió és az International Wellness Institute
közös szervezésében indított másfél éves képzésen. Ezt
követõen tíz évig tartott jógatanfolyamokat Zalaegerszegen. Azt
mondja, akkor is, és azóta is sokan keresik fel különféle betegségekkel; gerinc- és mozgásszervi
problémákkal, asztmával, magas
vérnyomással, állandó stresszes
állapottal. A jóga komplex rendszere és a gyakorlatok helyes elsajátítása, alkalmazása képes
segíteni a panaszokon. Filozófiája ezenkívül sok olyan tanítást is
tartalmaz, amit az élet más területein is lehet hasznosítani. Tudatosabbá, nyitottabbá, magabizto-

sabbá válhatunk. Ezenkívül kiválóan alkalmas alakformálásra,
izomépítésre, a bõr tónusának
feszesítésére is.
A 10 hetes (csütörtök délutánonként megrendezésre kerülõ)
tanfolyam innovatív, egymásra
épülõ gyakorlatokból tevõdik

dõen is hozzátartoznak. Így a
bajtársiassághoz, becsületességhez, õszinteséghez. Na, és a
csapatban rejlõ erõhöz, amire a
Bori Basic Warriors-edzéseken
van nagy szükség. Ez a cross
tréningen alapszik, de sokkal
több annál, hiszen intelligenciaés személyiségteszttel lehet bekerülni a programba, mellyel egy
igazi közösség tagjává válhat a
jelentkezõ. Az extrém kihívások-

össze; statikus és dinamikus
elemek, meditáció és légzésgyakorlatok váltják egymást. Az
a lényeg, hogy a sokféle gyakorlat közül mindenki megtalálja azt, ami elõreviszi az önfejlõdés útján – mondja a jógaoktató.
A tanfolyam része a Bori Basic
programnak, ami a Moveland idei
újítása is egyúttal. A tréner szeretne visszatérni a gyökerekhez,
vagyis a mozgás és a testgyakorlás alapjaihoz, valamint olyan
emberi értékekhez, amik a sportolás szellemiségéhez ereden-

tól sem mentes edzéseken, illetve az edzõtáborokban olyan emberi értékek mentén kovácsolódnak össze a csapattagok, melyek
átlendítik õket a fizikai akadályokon egy-egy versenyhelyzetben,
de a mindennapi életben is segítik õket céljaik elérésében. Mindezt tisztességes, becsületes, bajtársi módon.
A Moveland többi óratípusáról
és a hamarosan induló jógakurzusról bõvebb információ a mozgásmûhely megújult honlapján –
a moveland.hu oldalon – olvasható.
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TÛZIFAADOMÁNY
A VÉDELMI BIZOTTSÁGTÓL
 A Zala Megyei Védelmi Bizottság idén is tûzifát adományoz a
rászoruló családoknak, melyben elsõként részesült egy zalaegerszegi család. A tûzifát, a tartós élelmiszercsomagot és egyéb
ajándékokat tartalmazó adományt dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos adta át január 19-én.

LEGTÖBBSZÖR EGYÜTT MENNEK
már kétszer is megtette, s amiért
már korábban kitüntette Balaicz
Zoltán polgármester.
– Utcán fekvõ emberhez hívtam mentõt, miközben többen állították, hogy „csak” sokat ivott. De
éreztem, hogy baj van, s ahogy kiderült, alacsony vércukorszint
okozta a rosszullétet. Van ilyen is

az élmények között, amelyek többségében pozitívak. Néha akad atrocitás is, amikor hajléktalanokkal
szemben kell intézkedni. De itt is
inkább a segítõ szándék dominál –
teszi hozzá Tibor, aki nemcsak a
szolgálatokból, hanem az egyesület vezetõségi feladataiból is részt
vállal.
– Az önök arca sokaknak ismerõs, hiszen szinte minden
rendezvényen ott vannak, illetve
a nagyvásárokon, bolhapiacokon is ügyelnek a rendre.
– Igen, egyre többen ránk köszönnek. Érezzük, hogy elfogadnak az emberek, szívesen veszik
a jelenlétünket, bátran fordulnak
hozzánk segítséget kérni. De
ugyanígy a rendõrséggel is nagyon jó a kapcsolat, közösen
szoktunk járõrözni.
– Büszkék az elismerésre?
– Nagyon örültünk neki, bár
nem ezért vagyunk polgárõrök, de
igyekszünk a továbbiakban is ennek megfelelõen dolgozni – mondja Tibor. – Mióta tagok vagyunk,
sokkal nyitottabb szemmel járjuk a
várost, sok mindent észreveszünk,
amit talán más nem. Segítünk,
ahol lehet és mindegy, hogy éppen
akkor rajtunk van-e a mellény vagy
nincs. Ahogy az idõjárás sem befolyásolja, hogy megyünk-e vagy
nem.

gazdasági bizottság elnöke is kiemelte a jótékonysági akció fontosságát.
A zalaegerszegi raliautót Mátesz Lajos vezette Lali King Team
csapatával a január 12–28. között
zajló amatõr versenyen, aki 2011ben és 2014-ben is teljesítette ezt
a távot. A kányavári versenyzõ elmondta: mindkétszer számítógé-

peket vittek, amit az ottaniak a mai
napig szívesen használnak.
„Csapatunk elajándékozta a kis
kék villámot. Kulcsok át lettek adva a helyi polgármesternek és iskola igazgatójának. Végállomása
a szenegáli Louga városa lett, ahol
remélhetõleg sokáig fogja szolgálni a helyi iskolát és a hivatalt.” – írta facebook bejegyzésében.

KITÜNTETETT POLGÁRÕR HÁZASPÁR

 Magas óraszámban végzett
önzetlen munkájukért ismerték
el a közelmúltban Szabó Tibort
és Szabóné Nemes Máriát. A
házaspár öt éve erõsíti a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület állományát.
– b. k. –

A Zala Megyei Védelmi Bizottság 2002 óta végzi a téli idõszakban a legelesettebb, legrászorultabb családok tûzifával való megsegítését. Az elmúlt hat évben több
mint 350 zalai családot támogattak
így. Idén a zalaegerszegi Omega
GM Kft., a Magyar Földgáztároló
Zrt. beszállítója kétmillió forintot
biztosított a tûzifa vásárlásához. A
kiszállítást is térítésmentesen végzi
megyeszerte, ami a tervek szerint
február közepéig fejezõdik be. A
családok kijelölésében az országgyûlési képviselõk, a gyermekjóléti
szolgálatok valamint a települések
polgármesterei segítették a védelmi titkárságot.
Idén 70 zalai család részesül 2–2
köbméter „kályhakész” tûzifa segélyben, és a legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot is. A sajtó által is meglátogatott családban

Zalaegerszegen,
fõ út mellett levõ
tízemeletes társasház
tetõszerkezetén
20 m2 reklámfelület
kiadó.
Érdeklõdni:
a 06-30/851-7843
telefonszámon lehet.

az édesanya, Pfeiffer Ornella egyedül neveli hároméves kislányát, Jázmint, aki sokat betegeskedik. Szerény körülmények között élnek, így
nagy örömmel köszönik meg az
adományt.

LAKOSSÁGI
FÓRUM
 A helyi identitás és kohézió
erõsítésének megteremtése
Zalaegerszegen projekt a Széchenyi-program keretében valósul meg. A 330 millió forint
vissza nem térítendõ európai
uniós támogatás segítségével
fejleszthetõ Zalaegerszeg közösségi kezdeményezõ- és
cselekvõképessége.
A feladatok szakszerû megvalósításában közmûvelõdési,
muzeális és könyvtári intézmények is részt vállalnak. A város
önkormányzata és a Keresztury VMK 2018. február 7-én 14
órakor lakossági fórumot szervez a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A fórum keretében tájékoztatást kap a lakosság az Európai Unió által
támogatott közösségfejlesztõ
projektrõl.

– Az elismerést a sok-sok
vállalás kapcsán kapták. Nem
megy ez a magánélet rovására?
– Legtöbbször együtt megyünk,
együtt vállaljuk a szolgálatot, persze az éjszakai, késõi esti járõrözés inkább a férfiak dolga – mondja Marika. – És mivel szívesen teszszük a dolgunk, az idõnkbe is belefér, nem teher. Azonkívül nagyon
jó, családias a csapat, ami még
vonzóbbá teszi a munkát. Jól szervezett szolgálat, Sándor Dénes elnöknek köszönhetõen, így betervezhetõ az elfoglaltság. Egy percig
sem gondoltuk, hogy abbahagyjuk.

– Nõ létére hogyan jött az ötlet, hogy polgárõrnek álljon?
– A férjem kezdte a sort, aztán
amikor láttam, milyen feladatai
vannak, én is kedvet kaptam ehhez. Jó érzés a köz javára tenni,
hasznosnak lenni, segíteni.
A segítségben akár életmentésrõl is szó lehet, ahogy ezt Tibor

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ
ZALAEGERSZEG A BAMAKO RALIN

 Célba értek a számítógépek és a kis kék villám is elkelt. Az önkormányzat és a Zalaegerszegi Televízió által felajánlott informatikai eszközök Nouakshottba, Mauritánia fõvárosának egyik szegény iskolájába kerültek, míg a Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ által felajánlott Fiatot Szenegál Louga városában
ajándékozták el.
– liv –
A kis kék villám az az 1960-as
évjáratú Fiat 900 E típusú gépjármû, amit Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ 35 éves születésnapjára kapott barátaitól. Innét
jött az ötlet, hogy felajánlja a
Budapest–Bamako ralira a zalai
megyeszékhelyet képviselendõen.
A verseny, ami Afrikában a világ
egyik legszegényebb térségén halad keresztül, egyben jótékonysági
akció is, melynek célja, hogy az
adományokat közvetítõk nélkül

Zalaegerszegre keresünk
délelõttös vagy délutános
8 órás munkarendbe
takarítónõket

AZONNALI KEZDÉSSEL!
Versenyképes bérezés,
hosszú távú
munkalehetõség!

ÉRDEKLÕDNI:
06-70/615-3526
jelentkezés@azurfm.hu

közvetlenül juttassák el a rászorulóknak. Az önkormányzat éppen
ezért szívesen csatlakozott az akcióhoz, használt, de még jól mûködõ számítógépeket és monitorokat
felajánlva.
A Zalaegerszegi Televízió
ugyancsak ezzel a céllal ajánlott
fel számítógépeket és monitorokat, melyeket a kis kék villám magával vitt a versenyre. A jármûvet
január 11-én mutatták be a sajtó
képviselõinek, mely eseményen
Zsupanek Péter, az önkormányzati osztály vezetõje valamint Bali
Zoltán önkormányzati képviselõ, a
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 02. 22.

Kék zsák: 2018. 02. 23.

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

Üveghulladék gyûjtése: negyedévente, legközelebb áprilisban.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. március 31-ig kétheti rendszerességgel,
páratlan heteken.

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

CIPÕJAVÍTÁS
-FELÚJÍTÁS

MARAI

ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.
Telefon:
+36-30/223-1571
(100 méter a piactól)

•

KAROSSZÉRIA

• 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
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Városháza
A TELEPÜLÉSRÉSZI
A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI
HÁZ, A DFMVK APÁCZAI

 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdéséhez szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-,
gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször megszerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez
kapcsolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV.
emelet 421. vagy 423. szoba).
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb 2018. február 9-ig adategyeztetés céljából személyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények
ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ pontos betartását!

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
MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

összkomfortos

215

7.310

Átalszegett u. 23/A
A I/10.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

A I/17.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

215

7.310

B II/23.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

215

7.310

B III/25.

40

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC

összkomfortos

215

8.600

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. február 1-jén 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. február 9. (péntek).
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 borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, 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 igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. február 26-án). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139 vagy 92/502-140).
Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA

TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI
FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS

1. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2018. február 28. (szerda) 16.00 óra
A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

CSÁCSBOZSOKI

„ÉVGYÛRÛK”

NYUGDÍJASKLUB

ÖNT

KEDVES CSALÁDJÁT

ÉS

A

CSÁCSBOZSOKI
TÉL – 2018
PROGRAMJAIRA.

2018. február 6. – kedd
16.00 „Itt a farsang, áll a bál”
A Csácsbozsoki Évgyûrûk
Nyugdíjasklub rendezvénye.
A maskarába öltözött klubtagok elbúcsúztatják a telet, amelyre a városrész
lakóit is szeretettel várják.
Részvételi szándékukat
kérjük, jelezzék Király Imre
klubvezetõnél a vacsora
megrendelése
miatt.
Telefon: 30/497-7008
Helyszín: Tóka étterem
2018. FEBRUÁR 8. – CSÜTÖRTÖK
14.00 „Maskarák és álarcok” –
kézmûves-foglalkozás
Farsangi álarckészítésre
várunk mindenkit.
A foglalkozáson való részvétel ingyenes.
Helyszín: Izsák-iskola aulája
2018. FEBRUÁR 9. – PÉNTEK
Egész napos farsangi programok
az Izsák-iskolában.
8.00
Köszöntõ
– a jelmezben érkezõ gyerekek fogadása.
Helyszín: Izsák-iskola aulája
2018. február 14. – szerda
15.00 Valentin-napi ajándékkészítés
A Kreatív Klub soron következõ kézmûves-foglalkozása. Helyszín: könyvtár
olvasóterme.

A ZALAEGERSZEGI

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI
IRODA, VALAMINT
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL
Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda
vezetõje:
Székhelye, címe:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail-cím:

dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199
92/502-119
valasztas@zalaegerszeg.hu

A zalaegerszegi piacon iparcikkárusító helyek,
valamint a Vásárcsarnokban árusítóasztalok
korlátozott számban
BÉRELHETÕK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

MEGHÍVÓ
A NYUGDÍJASSZÖVETKEZETI SZAKMAI NAPOK
ZALAEGERSZEGI ÁLLOMÁSÁRA
Kedves Nyugdíjas! Tisztelt Vállalkozó!
A 2017 decemberében megalakult Közérdekû Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben
rejlõ lehetõségeket, az alakításukhoz és mûködtetésükhöz minden
szükséges szakmai és gyakorlati információ megosztásával. A
Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató fórumainak a
megyeszékhelyek adnak otthont, a szabályozás jogi és piaci hátterének fókuszai mellett, a már rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok és élmények felvonultatásával.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

ZALAEGERSZEGI FÓRUMUNKRA.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

IDÕPONT: 2018. január 30. (kedd) 10.00–13.00
HELYSZÍN: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 14.)
A RENDEZVÉNYT MEGNYITJA:
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS
VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti háziorvosi
rendelõk felújítása befejezõdött.
A VII. sz. háziorvosi körzethez tartozó páciensek ellátását dr. Keglovics Bernadett háziorvos
2018. január 29-tõl Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u.
13. szám alatti orvosi rendelõben végzi a korábban
megszokott rend szerint.
A XXII. sz. háziorvosi körzethez tartozó páciensek ellátását dr. Gorza Éva Mária háziorvos
2018. február 12-tõl Zalaegerszeg, Wlassics Gy.
u. 13. szám alatti orvosi rendelõben végzi a korábban megszokott rend szerint.
Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a
Központi Orvosi Ügyelet Botfy utcai épületének fel-

újítása miatt, az ott ideiglenesen elhelyezett 19. és
20. sz. védõnõi körzetek (Andráshida városrész)
gondozottjai részére az önálló védõnõi tanácsadást Tonkáné Lang Anikó és Molnár Ilona Andrea
területi védõnõk 2018. január 25-tõl elõreláthatólag
2018. április 30-ig Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.
szám alatti helyszínen, az épület északi felében lévõ védõnõi helyiségben végzik.
Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt a már ismert telefonszámokon, a hirdetményekbõl, vagy a helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges
változásokról tájékozódjanak!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MEGVÁLTOZOTT
HELYSZÍNEN, 2018. FEBRUÁR 1-TÕL!

ELADÁSI ÁR
Fizetendõ bánatpénz
összege

ISKOLA ÉS A

SZERETETTEL MEGHÍVJA

 I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén

HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZAT,

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti Központi Orvosi
Ügyelet épületének felújítása elkezdõdik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1-tõl, elõreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási
munkák idõtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
•

A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M.
u. 1. sz. alatti Rendelõintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelõben, felnõtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú
rendelõben történik.
Megközelítés ügyeleti idõben a Dózsa liget felöli
bejáraton lehetséges. A változás az ügyeleti idõ
megszokott rendjét nem érinti, az ügyeleti ellátás

munkanapokon: 16.00 órától, másnap 8.00 óráig,
hétvégén: szombat 8.00 órától hétfõn 8.00 óráig
vehetõ igénybe.
Kérjük a lakosságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás igénybevétele elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a megszokott telefonszámon, a hirdetményekbõl, vagy a helyszínen kifüggesztett útmutatás alapján tájékozódjanak!

A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: (92) 321-000
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Városháza

ÁLLÁS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTNÁL
A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (FSZK)

PÁLYÁZATOT HIRDET
az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
közszolgáltatások hozzáférhetõségének kialakítása, fejlesztése” címû kiemelt projektben

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

2

FÕ RÉSZÉRE.

A foglalkoztatás teljes munkaidõben (heti 40 óra) vagy részmunkaidõben (heti 30 óra) történik.
A munkavégzés helye: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)
Az állás betöltésének várható kezdõ idõpontja: 2018. április 1.
A pályázat benyújtásának módja: EUROPASS önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok és
motivációs levél elküldésével a csgyjk@fszk.hu címre.
A projekt céljairól bõvebben itt talál információt: http://fszk.hu/kiadvany/montazs-projekt-efop-1-9-2megvalosithatosagi-tanulmany/
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5. éjfél
Az állás betöltésének feltételeirõl, az elvárt kompetenciákról itt olvashat: http://fszk.hu/hir/
fogyatekossagugyi-tanacsado-allashirdetes/

2018. FEBRUÁR 7-IG

Szeretettel várunk mindenkit
3-ÁN (SZOMBATON) 17.00 ÓRÁRA
BOTFAI KÖZÖSSÉGI HÁZBA
(ZALAEGERSZEG-BOTFA, BOTFA U. 68.)

2018.

FEBRUÁR
A

a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségre
ÉS AZ AZT KÖVETÕ

Farsangi télûzõ jelmezes táncházi mulatságba a Gyéres Mûhellyel.
A RENDEZVÉNYT MÉLTATJA: GECSE PÉTER, ZMJV alpolgármestere
KULTÚRA NAPI FELLÉPÕK:
– Gyéres Mûhely – Zalaegerszeg
– Kocsis Maja – Botfa
– Válicka Citerazenekar – Botfa
– Körtánc AMI Ifjúsági Néptánccsoportja – Zalaegerszeg
– Búzavirág Lányok-Asszonyok Klub tánckara – Botfa

AZ

ÜNNEPI MÛSOR UTÁN FARSANGI MASZKABÁL

VESZI KEZDETÉT.

MUZSIKÁL A GYÉRES MÛHELY.

PROGRAMELÕZETES:
– táncház tánctanítással
– jelmezverseny (a zsûri a közönség)
– Cibere vajda és Konc király küzdelme

A BELÉPÉS INGYENES!
Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek. (Batyus)
Rendezõ: Válicka Citerabarátok Egylete

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET HATÁROZOTT IDÕRE
ÚTÉPÍTÉSI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építõmérnök, közlekedésmérnök, infrastruktúra-építõmérnöki (BsC/Msc) végzettség.
ELÕNYT JELENT:
– útépítési/közmûépítési szakmérnök szakképzettség,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri vagy felelõs mûszaki vezetõi jogosultság,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– szakmai gyakorlat.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Önkormányzati tulajdonú úthálózat/ közmûhálózat beruházási, felújítási, fenntartási feladatainak ellátása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. február 02.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2018. február 28.

A munkakör 2018. március 1-tõl tölthetõ be. A jogviszony elõreláthatólag 2018. 03. 01–2020. 03. 31-ig
tart.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ ( 92/502-121).

Kiállítás Bedõ Krisztina munkáiból (Öveges József Általános Iskola kisaulája)
2018. FEBRUÁR 7-IG
A türjei fotóklub kiállítása (Móricz Galéria)
2018. FEBRUÁR 8-IG
Mozifilm plakátvásár (Art mozi)
Táj-képek ma – Tájábrázolás a kortárs képzõmûvészet2018. FEBRUÁR 13-IG
ben (Keresztury Dezsõ VMK Gönczi Galéria)
2018. FEBRUÁR 17-IG
Zalaegerszegi Szalon 2018 (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
2018. FEBRUÁR 23-IG
VIII. Zalaegerszegi Sajtófotó-kiállítás (Hevesi Sándor
Színház)
2018. FEBRUÁR 2. 17.00 ÓRA
KULTÚR-ZSÚR: A forma és a tûz játéka (Csuti Tibor kiállítása az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központban –
március 2-ig)
2018. FEBRUÁR 2–4.
Kultúrházak éjjel-nappal (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2018. FEBRUÁR 2–3.
Sötét Szoba – Szimulációs terem (Decathlon áruház)
2018. FEBRUÁR 3. 9–21 ÓRA
Nyitott szakköri foglalkozások Gébárti Kézmûvesek Háza)
2018. FEBRUÁR 3. 9–13 ÓRA
KULTÚR-ZSÚR (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2018. FEBRUÁR 3. 15 ÓRA
Nyugdíjas- és civilfarsang Andráshidán (Andráshidai
Mûvelõdési Ház)
2018. FEBRUÁR 3. 15 ÓRA
Itt a farsang, áll a bál – Farsangi mulatság Csácsbozsokon (Izsák-iskola aulája)
2018. FEBRUÁR 3. 17 ÓRA
Experidence Production: Cinderella családi mesemusical (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2018. FEBRUÁR 3. 21–02 ÓRA
KULTÚR-ZSÚR: Retro-Party Mix (Apáczai Csere János
Mûvelõdési Központ)
2018. FEBRUÁR 3-IG
Megmutatom magam! – kiállításmegnyitó (József Attila
Városi Tagkönyvtár)
2018. FEBRUÁR 4. 9–18 ÓRA
Farsangi nyitott mûhelygalériák napja (Gébári Kézmûvesek Háza)
2018. FEBRUÁR 5. 17–19 ÓRA
Örömkör (József Attila Városi Tagkönyvtár)
2018. FEBRUÁR 6–9.
A vágy villamosa – Színmû két felvonásban (Keresztury
Dezsõ VMK)
2018. FEBRUÁR 6. 18 ÓRA
Világjáró programsorozat – Kanada (Keresztury Dezsõ
VMK)
2018. FEBRUÁR 7. 18 ÓRA
Esti mese felnõtteknek (Griff Bábszínház)
2018. FEBRUÁR 7. 18 ÓRA
Eltérõ megközelítések a magyar õstörténet kutatásában
– Elsõ elõadás: Szent István és Koppány (Keresztury
Dezsõ VMK)
2018. FEBRUÁR 8. 15 ÓRA
Maskarák és álarcok: kézmûves-foglalkozás Csácsbozsokon (Izsák-iskola aulája)
2018. FEBRUÁR 9. 18 ÓRA
Dr. Tari Annamária elõadása (Art mozi)
2018. FEBRUÁR 9. 19 ÓRA
Klasszikus bérlet: Kállai Vonósnégyes hangversenye
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. FEBRUÁR 10. 19 ÓRA
Alapítványi bál (Öveges József Általános Iskola)
2018. FEBRUÁR 10. 20 ÓRA
II. Göcseji Rockfarsang – Ismerõs Arcok-koncert
(Keresztury Dezsõ VMK) (kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21
óra)
2018. FEBRUÁR 12. 18 ÓRA
Ébredezõ(k) programsorozat – Az élet játék, vagy amit
akartok (Keresztury Dezsõ VMK)
2018. FEBRUÁR 13. 15 ÓRA
Iskolás farsang Andráshidán (Andráshidai Mûvelõdési
Ház)
2018. FEBRUÁR 13.
Fánky Fesztivál – Városi Farsang (Dísz tér)
2018. FEBRUÁR 14. 9.30 ÉS 10.45 ÓRA Mesevarázs – Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska
(Keresztury Dezsõ VMK)
2018. FEBRUÁR 14. 19 ÓRA
JAZZSZERDA 2017/2018: SZÕKE NIKOLETTA QUARTET
ÉS TAKÁCS NIKOLAS (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
2018. FEBRUÁR 15. 14–18 ÓRA
Termelõi és kézmûvesvásár az Art moziban
Frenk-koncert (Keresztury VMK)
2018. FEBRUÁR 16. 21 ÓRA
2018. FEBRUÁR 17–18.
Kockafeszt a Keresztury VMK-ban
2018. FEBRUÁR 23. 17–18 ÓRA
A Waldorf-iskola elsõ 4 éve (Napravár Waldorf Óvoda)
2018. FEBRUÁR 23–25.
VI. Press Dance International Dance Competition
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2018. FEBRUÁR 23. 21 ÓRA
Tankcsapda „BÉ-OLDAL TURNÉ” 2018 (Keresztury
VMK) – kapunyitás: 19 óra
2018. MÁRCIUS 2. 17 ÓRA
A Waldorf-iskola pedagógiája és mindennapi gyakorlata
címû elõadás (Móricz Galéria)
2018. MÁRCIUS 2. 19 ÓRA
Klasszikus bérlet: Érdi Tamás zongoramûvész hangversenye. Közremûködik: Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Édesség-napok – CsokoláDays a Keresztury VMK-ban
2018. MÁRCIUS 3–4.
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Sport

BALÁZS ZSOLT – A TEHETSÉG NEM MINDEN KÉSZÜL AZ ANDRÁSHIDA A TAVASZRA
ÜSTÖKÖSKÉNT INDULT, MOST KERESI A HELYÉT

 Egykoron Nagy Tamás, a ZTE labdarúgócsapatának akkori vezetõedzõje fedezte fel Balázs Zsoltot. Harmadik NB I-es mérkõzésén már két gólt rúgott az NB I-ben a Tatabányának, de bemutatkozó találkozóján is gólpasszt adott. A szakemberek fényes jövõt
jósoltak neki, átlag feletti gyorsasággal rendelkezett. Aztán hat
év után távozott az egerszegi kék-fehérektõl. Kecskeméten három évet húzott le, aztán következett a Paks, majd kölcsönben a
Bp. Honvéd, ahol bajnok lett. Az elmúlt év nyarán tért vissza nevelõ egyesületéhez. Az õszi idény neki sem sikerült, akárcsak
csapatának. Az idei év elején szabadlistára került a 30 éves labdarúgó. Ki a hibás abban, hogy játékos-pályafutása idáig jutott,
nehéz egyértelmûen megválaszolni.
– Zsolt, nem volt több ebben
a játékos-pályafutásban?
– Mondhatom, hogy minden jól
indult. Az elsõ meccsemen gólpasszt adtam, késõbb jöttek a gólok is. Fiatalon sikerült odakerülnöm az elsõ csapatba. Amikor jól
játszottam, volt lehetõségem,
hogy akár külföldre is eligazoljak.
Akkor talán másképp alakult volna
pályafutásom. A talán, a ha nem
játszik szerepet a sportban. Egyelõre úgy néz ki, nem sikerült többet kihoznom belõle.
– Pályafutását egyértelmûen
csatárként kezdte, gyorsaságát
kihasználva gólokat lõtt, gólpasszokat adott. Valamilyen oknál fogva hátrább került… Ez
nem vetette vissza teljesítményét?
– Kétségtelen, hogy gyorsabb
labdarúgó voltam az átlagnál, s jó
helyekre futottam be. Érzésem
szerint azonban nem abban voltam a legjobb, hogy legelöl
játsszak, hogy a másfél, egy fejjel
magasabb védõkkel szemben
megtartsam a labdákat. Jobban
feküdt nekem, ha szembe kerülök
a védõvel, akit kicselezhetek, és
olyan labdákat adok, amelyekkel a
társaim helyzetbe kerülnek. Mert
ez is az erõsségeim közé tartozott.
– Köztudott, hogy a népszerû
táncdalénekes Aradszky László
unokája, aki nagy Ferencváros-

szurkoló volt. Annak idején állítólag nem tudta megvenni a Fradi. Mennyire igaz a hír?
– A hír valós. Mindenben megegyeztem a Ferencvárossal. Úgy
tudom, a két klubnak is sikerült. A
nagypapám is úgy tudta, ferencvárosi játékos leszek. Vette a bérletet,
örült neki, valamiért azonban mégis meghiúsult az átigazolásom.
– A ZTE után Kecskemétre
igazolt, majd jött a Paks, aztán a
Bp. Honvéd, amellyel bajnok
lett. Egyre kevesebb idõt töltött
azonban a pályán…
– Kecskeméten nyújtottam játékos-pályafutásom legjobb teljesítményét. Pakson is volt egy jó
évem, amikor minden találkozón

játszottam. Onnan elkerültem a
Bp. Honvédhoz, ott bajnok lettem,
de valóban kevés lehetõséget
kaptam Eppel és az olasz csatár
mellett. Õk lõtték a gólokat, az
edzõnek nem volt oka, hogy változtasson a csatársor összetételén.
– Madár Gábor, a ZTE legendás edzõje mondta, ha nem kap
rendszeres lehetõséget és nem
szerzi meg a kellõ állóképességet, nem tud segíteni a
csapatának…
– Gabi bácsival nagyon jó viszonyt ápolok, tisztelem õt, adok a
véleményére. Hozzám is eljutottak
a hírek. Egy húron pendülünk a
labdarúgás terén. Megállapításával maximálisan egyetértek. Sokat
számít egy játékosnál, hogy hétrõl
hétre pályára lép. Elképzelhetõ,
hogy több minden másképpen alakul, ha az õszi szezonban rendszeresen játszom.
– Visszatért nevelõegyesületéhez. Az õsz a ZTE-nek és Balázs Zsoltnak sem sikerült...
– Úgy jöttem haza, hogy mindenképpen segíteni akarok a ZTEnek. A tervek, amiket felvázoltak
elém, szimpatikusak voltak. Bizakodtam, hogy játékommal hozzájárulhatok az NB I-es szereplés kiharcolásához. Nem jöttek azonban a gyõzelmek, keveset játszottunk ugyanabban a felállásban.
Nemcsak én, hanem más is kéthárom gyengébb mérkõzés után
kikerült a csapatból. Így roppant
nehéz volt eredményesen, jól játszani, mellette nem jöttek az eredmények sem. A szabadlistán meglepõdtem, nem hittem, hogyha haza jövõk, így járok.
– Akkor most hogyan tovább?
– Élõ szerzõdésem van a ZTEvel, keressük a megoldást. Meglátjuk, mit hoz a jövõ.

TOVÁBBRA IS A ZALASZÁM A NÉVADÓ SZPONZOR

 A 15. évét kezdi meg névhasználói szponzorként a Zalaszám
ZAC mellett a Zalaszám Kft. – hangzott el az egyesület sajtótájékoztatóján.

ben legjobban teljesítõ sportolókról. Elmondta: 70 éves lett és úgy
érzi, eljött az ideje annak, hogy a
feladatok egy részét átadja a

Kámán Vilmos klubelnök elsõként az elmúlt év sikereirõl számolt be. A szakmai eredményeken
kívül megemlítette, hogy nagyon
örülnek a rekortánpálya felújításának. Tavaly kevés versenyt tudtak
rendezni, idén szeretnének minél
több országos eseményt Egerszegre hozni. Megemlítette, hogy
az atlétákat 15 éve támogató
Zalaszám Kft. elvárásainak eddig
sikerült mindig megfelelniük.
Dr. Szász Péter, a Zalaszám elsõ számú vezetõje hangsúlyozta,
hogy az elmúlt évben mindkét fél
életében akadtak nehezebb idõszakok, amelyeken sikerült úrrá
lenni. A múltra, a jelenre támaszkodva kell a jövõt építeni. Letudták és azok is támogatják majd az itte- Zalaszám ZAC-on belül. Ezért létaz elsõ 15 évet, jöhet a következõ ni sportéletet.
rehozták a szakosztályvezetõi
15 esztendõ.
Szakály István, a klub ügyve- funkciót, melyet a jövõben Bella
Ezt követõen Kámán Vilmos és zetõje említést tett az elmúlt év- Attila lát el.
dr. Szász Péter aláírta az idei évre
szóló szponzori megállapodást.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármester is üdvözölte a két fél több mint
egy évtizede tartó kapcsolatát.
Hangsúlyozta, hogy az önkorZTK FMVas–KC Schwabsberg (német) 6:2 (3605-3513)
mányzat az anyagi támogatás teBajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb 4 közé jutásért. Elsõ
rén is igyekszik elismerni az atlétalálkozó, Zalaegerszeg.
ták eredményeit. A Zalaszám Kft.Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK 98-86
nek pedig csak gratulálni lehet,
(31-20, 21-19, 24-23, 22-24)
hogy helyi cégként ilyen hosszú
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Székesfehérvár.
idõn át támogatja a sportot a városban.
NK Varazdin (horvát)–ZTE FC 2-0 (1-0)
Vígh László, Zalaegerszeg orFelkészülési
labdarúgó-mérkõzés, Varasd.
szággyûlési képviselõje elmondta,
bízik benne, hogy a most épülõ
Balatonfüred SC–Z. Csuti Hydrocomp SK 4:8
tesztpálya elkészülése után újabb
NB I B sakkcsapatbajnoki mérkõzés, Balatonfüred.
cégek telepednek meg a városban

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

A CSAPAT EREJE AZ ÁLLANDÓSÁGBAN REJLIK

 Remek õszt tudhat maga mögött a Tarr Andráshida NB III-as
labdarúgócsapata. A megszerzett 5. hely mindenképpen a bravúr
kategóriájába tartozik, mivel a mezõnyben az Andráshida rendelkezik az egyik legszerényebb költségvetéssel. Az egerszegi csapat a szintén 28 pontot szerzett Pápával ott van az NB II-es álmokat szövögetõ Kaposvári Rákóczi, Érd, Ajka nyomában. A zalai
együttes már javában készül a tavaszi idényre.
– Héthetesre tervezzük a felkészülést – tájékoztatott Dobos Sándor edzõ. – Heti öt edzéssel és
egy gyakorló mérkõzéssel készülünk a tavaszi rajtra. Sajnos, már
az elsõ mérkõzésen Ferencz súlyosan megsérült, hosszú ideig
nem számíthatok rá. A régóta sérültek közül Bíró visszatért, de elkezdte a munkát Baráth, Kónya és
Kalamár is.
– Javában tart az átigazolási
szezon, változhat a csapat játékoskerete?
– Tartalékkapusunkat Machert
visszarendelte a ZTE, így Horváth
M. személyében egy kapussal
rendelkezünk. Félidõben igazolni
használható kapust nagyon nehéz. A ZTE-nél sok kapus van, elképzelhetõ, hogy még visszakerül
hozzánk, ha mégsem, akkor sem
esünk kétségbe. Megoldjuk a

problémát. Távozási szándékát
senki nem jelezte, érkezõ sem várható. Fõ az állandóság. Eddig is
ebben rejlett az erõnk.
– Mennyire figyelik az ellenfeleket, mely csapatok erõsödnek?
– Szinte mindenhol történnek

változások. Jelentõsebb átalakulások az alsóházban lévõ csapatoknál figyelhetõk meg, a Gyirmót II.nél, a Veszprémnél, a Csornánál
és a Pénzügyõrnél. Céljuk egyértelmû, bent akarnak maradni az
NB III-ban. Miután anyagilag sem
állnak rosszul, így erõsítenek.
– Mit várnak a tavaszi idénytõl?
– Továbbra is marad eredeti
célkitûzésünk, a biztos bentmaradást tervezzük. Amihez még
legalább hét-nyolc pontot kell
szereznünk. Remélem, minél
elõbb begyûjtjük a megfelelõ pont
mennyiséget, attól kezdve nyugodtan játszhatunk. A jelenlegi
ötödik helyünk megtartása az
óriási bravúr kategóriájába tartozna. A tavaszi sorsolásunk ugyanis jóval nehezebb, mint az õszi. A
riválisokhoz javarészt utazunk, itthon a jó képességû csapatokat
fogadjuk. Jóval nehezebb feladatnak ígérkezik a pontok megszerzése. A másik fontos dolognak
tartom, hogy a sérülések elkerüljenek minket. Sajnos, õsszel is
többen kidõltek a sorból hosszabb-rövidebb idõre.

AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBBJAI KOSÁRLABDÁBAN
 A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség 1991-tõl választja meg az (ZTE NKK), a felnõtteknél Hegeév legjobb kosárlabdázóit. Ezúttal is terített asztalok mellett díjaz- düs-Õri Györgyi lett. A férfiaknál a
ták a 2017-es év legjobbjait.
legjobb utánpótláskorú játékos
Kovács Benedek (Zalakerámia
Bodrogi Csaba, a megyei szö- átnyújtott dr. Villányi Antalnak. Az ZTE KK), a felnõtteknél Szabó
vetség elnökségi tagja köszöntötte MKOSZ tavaly ünnepelte 75 éves Zsolt (Zalakerámia ZTE) lett, a
a megjelenteket, köztük Gecse fennállását, a pesti ünnepségen megyei bajnokságban játszók köPéter alpolgármestert, Bodnár Pé- nem lehetett ott a megyei elnök, zül pedig Hoffmann Balázs
tert, az országos szövetség fõtitkárát.
Majd dr. Villányi Antal, a megyei szövetség elnöke zalai szempontból sikeresnek értékelte az elmúlt évet. A Zalakerámia ZTE KK
férficsapata bronzérmes lett az élvonalban, s a nõi csapat is jól teljesített. Örvendetesnek tartotta,
hogy a szurkolók visszatértek a
nézõtérre, a gyengébbik nem mérkõzéseire is egyre többen kíváncsiak. Hangsúlyozta a sportág közösségformáló erejét is. Elmondta,
hogy ötödik alkalommal díjazzák a
megye legjobb amatõr kosárlabdázóját is.
Bodnár Péter, az MKOSZ fõtitkára is sikerekrõl számolt be. Or- aki országos szinten több évtize- (Egerszegi KK) bizonyult a legszágos szinten is jól teljesített a des munkájáért így most vehette jobbnak.
sportág, a magyar férfi- és nõi vá- át az emlékplakettet. A Megye KoAz elmúlt év legjobb edzõjének
logatott helytállt az Európa-baj- sárlabdasportjáért elismerés gyé- Bencze Tamást (Zalakerámia ZTE
nokságon. Az utánpótláscsapatok mánt fokozatát is átadta a fõtitkár KK) választották. A megyei szövetis eredményesen szerepeltek a a megye kosárlabdaéletében vég- ség a Kosárlabdáért Díjat adománemzetközi tornákon. A magyar zett munkájáért dr. Villányi Antal- nyozta Pásztor Gézának, a mefelnõtt férfiválogatott Kolozsváron nak.
gyei szövetség tiszteletbeli elnögyõzte le Romániát az Eb-n, óriási
A 2017. évben a megye leg- kének, aki nem tudott jelen lenni a
élmény volt ott lenni a csarnokban. jobbja a nõi utánpótláskorú kosár- díjátadáson, helyette testvére vetBeszéde végén két kitüntetést is labdázók között Kovács Georgina te át az elismerést.

24 ÓRÁS GÁLA AZ USZODÁBAN

 Múlt szombaton déltõl vasárnap délig zajlott Zalaegerszegen a
IV. Dóczy Éva 24 órás váltó úszóverseny, amelynek befejezéseként nõi és férfi sprintversenyt rendeztek, hogy eldöntsék, ki a
leggyorsabb úszó.
A 24 órán át tartó
úszásnak,
amellett,
hogy a teljesítmény, a
leúszott hosszok is
számítottak, mindenképpen közösségteremtõ ereje is volt.
A versenyek végén
Pataki János ötletgazda és fõszervezõ, valamint dr. Gárdos
László fõorvos, a
Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Ala-

pítvány elnöke, valamint Kocsis
Tamás a Decathlon áruház képviseletében adták át a legjobbaknak
járó elismeréseket. Az idei 24 órás
versenyre 209 úszó nevezett, és a
10 csapat összesen 1.005.050
métert úszott. Az elsõ helyen a
veszprémi Laman Team csapat
végzett 134,65 km teljesítve. A
második a nagyrészt
fõvárosi egyetemistákból álló Elit Alakulat
lett 126,95 km-rel, míg
a harmadik helyet a
pécsi Mint a Hal csapata szerezte meg
122,05 km-t úszva. A
legidõsebb úszó idén
is dr. Baráth Csaba lett
73 évével, míg a legfiatalabb úszó egy 9
éves fiatalember, Rendi Máté volt.
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