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KÖNYVMINIATÚRÁK
PÁTERDOMBI SÉTA A TURIZMUS NAPJÁN
 A magyar turizmus napja (szeptember 27.) alkalmából egy különleges sétára invitálták az érdeklõdõket a város turisztikai
szakemberei. A cél – illetve a felfedezésre váró terület – ezúttal a
Páterdomb, és annak nevezetes helyei voltak.
– pet –
A Zalaegerszegi Tourinform-iroda szervezésében Gróznerné Németi Piroska idegenvezetõ kalauzolta a közönséget a Béke ligeti
Tavasz-szobortól egészen az
ONCSA-házakig. Az elsõ állomás
a Wlasics Gyula utcai egykori

KÉPES ALBUM
A VÁROS MÚLTJÁRÓL
 Idõutazásra invitál a közelmúltban megjelent, s immár két alkalommal bemutatott Zalaegerszeg története címû kötet. A fotókkal és
más dokumentumokkal gazdagon illusztrált képes albumot – mely
a város elsõ írásos említésének 770. évfordulójára készült – dr. Gyimesi Endre történész és Seres Péter fotóriporter szerkesztette.
– pP –
A könyv szerzõi a Göcseji Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltárának történészei (név és fejezetek szerint: dr.
Vándor László, Kapiller Imre, Molnár
András, dr. Gyimesi Endre, Megyeri
Anna, Béres Katalin, Káli Csaba) arra törekedtek, hogy az eddigi és a
legfrissebb kutatásokból származó
ismereteket tudományos megalapozottsággal, ám olvasmányos módon
tárják a közönség elé; a kezdetektõl
egészen napjainkig. A befogadást
és a közérthetõséget segíti az a
több száz korabeli és újkori fotográfia, térkép, metszet és színes ábra,
melyek – a szöveges részeket kiegészítve – vizuális eszközökkel
mutatják be a város múltját. A kötet
egyik érdekessége az a Frimmel
Gyula képzõmûvész által készített

grafikasorozat, ami az egyes fejezetek elején, térkép formájában tárja
elénk a város fejlõdését, bõvülését;
a legkorábbi ábrázolásból kiindulva.
Ha az elején idõutazásról volt
szó, akkor a játék kedvéért haladjunk visszafelé az idõben. Persze,
talán úgy lenne illõ, ha az ünnepi alkalomra született képes albumot
elõször ott nyitnánk ki, ahol a történet kezdõdik: az 1247-es évnél,
vagyis a város elsõ írásos említésének idõszakát tárgyaló fejezetnél.
Csakhogy a fenti évszámmal
ellátott oklevél elõtt is volt élet a
város területén. Még mamutok is
járták a vidéket. De, ne szaladjunk
egybõl a képzeletbeli idõvonal elejére. Pláne, mert kivételesen nem
olyan nagy baj, ha a végén lapozzuk fel a könyvet, és visszafelé haladunk az idõben.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Alugépgyár régi irodaépülete volt,
ahol – sokan nem is tudják – a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
(MOIM) „kirendeltsége” mûködik.
Igazi különlegességeket bemutatva az itt kialakított kiállítóterekben.
Ez a kihelyezett múzeumi részleg
nem is annyira kicsi. Mint azt Tóth
János, a MOIM igazgatója elárul-

ta: 2400 négyzetméternyi terület
áll itt a rendelkezésükre. Az épületben korábban az ALUGÉP irodái mûködtek, a rendszerváltozás
után aztán a MOIM alapítványának tulajdonába került az ingatlan,
némi állami támogatás segítségével. 1995-ben költözött ide a skanzen mellett lévõ „anyaintézet” egy
része.
Fõleg olyan dolgokat hoztak a
páterdombi kiállítóhelyre, amik ott
helyhiány miatt nem fértek el
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: STABIL KÖLTSÉGVETÉS
 A költségvetés harmadik negyedévi módosításával, az elsõ féléves gazdálkodással, a helyi adóbevételek alakulásával és a felsõoktatási intézmények fejlesztésével foglalkozott a közgyûlést
követõ sajtótájékoztatóján Bali Zoltán, a Fidesz közgyûlési frakcióvezetõ-helyettese, a gazdasági bizottság elnöke.
Elmondta: a több mint 27 milliárd forintos költségvetési fõöszszeg az elmúlt évtizedek legnagyobb fõösszege. Zalaegerszegen
rengeteg fejlesztés zajlik hazai és
saját forrásból, valamint uniós
pénzek felhasználásával. A képviselõ utalt a helyi intézményrendszer felújítására szánt forrásokra.
Feszes volt az elsõ féléves
gazdálkodás, a költségvetés stabil, a helyi adók bevételénél viszont minimális elmaradás mutatkozik egy központi kormányzati
döntés következtében (a fuvarozó
cégek iparûzési adójának kedvez-

ményérõl van szó). Ugyanakkor,
jegyezte meg, a zalaegerszegi vállalkozások éves bevétele folyamatosan növekszik, úgyszintén a
gépjármûadó és az idegenforgalmi
adó is. A felsõoktatási intézmények helyzetérõl szólva elmondta:
a három intézményben összesen
346 elsõéves kezdi meg tanulmányait. Felújításra, kutatásfejlesztésre 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre. Jelenleg nyolc elnyert pályázatról tudnak a karok beszámolni, és még elbírálásra vár két
projekt. Ezzel együtt nagy tudásbázis alakulhat ki a térségben.

Dr. Tóth László frakcióvezetõ az
SZMSZ-módosítás kapcsán kialakult vitáról szólt. Az önkormányzati
rendelet a helyi népszavazás kiírásához szükséges aláírások számát
a választásra jogosultak 25 százalékában állapította meg, amit az ellenzéki képviselõk túl magasnak
tartottak. A frakcióvezetõ elmondta,
tárgyalni fognak a jövõben egy alacsonyabb, 20 százalékos limitrõl.
A CSOK-kedvezményrõl kifejtette: olyan döntés született, hogy
az elõre nem látható okok miatt
módosítják a támogatás benyújtására vonatkozó feltételeket. Így a
támogatási szerzõdés benyújtásának véghatáridejét 12 hónapról 24
hónapra felemelték. A 18 hónapos
idõszakra vonatkozó visszavásárlási jogot pedig 18 hónapról 30 hónapra emelték fel.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN
 A városi költségvetés III. negyedévi módosítása, illetve az elsõ
féléves gazdálkodás összességében rendben van, de a bevételi
és kiadási oldalakat vizsgálva nem mutat valós helyzetet – fogalmazott a legutóbbi testületi ülés utáni sajtótájékoztatóján Kiss
Ferenc, az MSZP képviselõje.
Mint fogalmazott, a bevételek 71
százalékban, míg a kiadások 29
százalékban teljesültek. Ez annyit
jelent, hogy sok a beérkezett pénz,
de a kiemelt projektek nem indultak
el, nincsenek mindenhol még tervek és a közbeszerzések is csúsznak. A Modern Városok Programból csak sajtóbejelentéseket és a
leendõ
Mindszenty-központnál
csak ásatásokat látjuk, mondta a
képviselõ. Azt szeretné tudni, hogy
a 2015-ben beárazott programok,
milyen összegekbõl és milyen
többlet forrásigénnyel mire teljesül-

nek. Hitelbõl, mûszaki tartalom –
csökkentésbõl vagy elhagyásból?
A helyi népszavazásról szóló
rendelettel kapcsolatban Kiss Ferenc elmondta: a törvény 10–25
százalékban határozta meg a népszavazás kiírásához a szükséges
aláírást, Zalaegerszeg a maximumot – a 25 százalékos aláírást –
választotta, amivel nem ért egyet.
Javasolta, alacsonyabb limitben
határozzák meg. Hosszabb vita
után polgármester úr ígéretet tett
arra, hogy megvizsgálják a 20 százalékos mértéket.

A képviselõ a társasházi lakások és a családi házak számának alakulásáról is szólt. Mint fogalmazott, látni a növekedést,
melyet a CSOK-program indított.
A lehetõséggel azok tudnak élni,
akiknek van megtakarítása vagy
lakása, és megfelelõ jövedelme.
Sokan vannak Zalaegerszegen,
akik nem tartoznak ebbe a körbe. Nekik szociális bérlakásépítõ
felújítási programot kell biztosítani.
Az északi ipari park fejlesztését, az önvezetõs pálya építését
fontosnak tartja, ugyanakkor megjegyezte: ehhez mindig hozzáigazítják a város építési szabályzatát.
Most éppen egy 10–12 emeletes
épület építését engedélyezi az önkormányzat.

EZE: ÖREGSZIK A VÁROS
 Elméleti vita folyt a képviselõ-testületi ülésen az önkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatáról. Miután törvény már nem
szól a népi kezdeményezés lehetõségérõl, ezt a helyi rendeletbõl
is ki kellett venni. A helyi népszavazásnál viszont az önkormányzat a törvényi maximumot (25 százalékot) javasolta, vagyis a választópolgárok 25 százalékának aláírására lenne szükség, hogy
Zalaegerszegen kiírjanak helyi népszavazást.
Minderrõl dr. Kocsis Gyula, az
EZE önkormányzati képviselõje
beszélt a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján. Szerinte is csökkenteni kellene a 25 százalékot,
erre ígéretet is kaptak a polgármestertõl. A költségvetési rendelet
módosításáról és az önkormányzat elsõ féléves gazdálkodásáról
elmondta: sem struktúrájában,
sem pedig a stabilitásban nem veszélyezteti város mûködését. A fe-

lelõsség a közgyûlési többségé.
Ugyanakkor úgy érzi, elmaradnak
a fejlesztések, lassú ütemben folyik a munka, ezért a pénzt sem
költik még.
Zalaegerszeg szociális koncepciójával kapcsolatban elmondta: A város népessége jelentõsen és gyors ütemben öregedik. A 2016 decemberi felmérés szerint a 15–17 évesek száma mindössze 1373 fõ, a 18–24

év közöttiek 4094-en vannak, a
25–29 évesek 3500-an (õk 2006ban még ez a szám 5071). Úgyszintén jelentõsen csökkent a
30–34 év közöttiek száma Zalaegerszegen, jelenleg 3955 fõ lakik a városban. Tíz évvel ezelõtt
ez a szám 5436 volt. A statisztikai
adatok alapján megállapítható,
hogy 2006 óta folyamatosan
csökken a város lakossága, az elvándorlás még mindig jelentõs.
Csökken a házasulandók száma,
nõ a válásoké.
Jelenleg Zalaegerszeg népessége 58.547 fõ, a 60 év felettiek
aránya pedig 28,8 százalék. Az
idõskorúakkal való törõdés az önkormányzat fontos feladata, fogalmazott dr. Kocsis Gyula.

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT ÉPÜLETET
 Ünnepélyesen is átadták azt a felújítási beruházást, ami a nyár
közepére a Zala Megyei Kormányhivatal és a Zalaegerszegi Járási Hivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási fõosztályainak
helyet adó épületben valósult meg. Ezzel befejezõdött az a pályázati projekt, mely a megyében összesen tíz, közte hét zalaegerszegi kormányhivatali épület külsõ megújulását tette lehetõvé.
– AL –
Városképi szempontból is jelentõs a beruházás, mivel az épület a megyeszékhely fõutcáján, a
Kossuth Lajos utca 9–11. szám
alatt található, emelte ki köszöntõjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott. Elmondta, annak érdekében, hogy a városlakók számára is megelégedésre történjen
a felújítás, folyamatosan egyeztettek a megyei és a városi vezetéssel, ahogy a fõépítészek, a ki-

vitelezõk és a mûszaki ellenõrök
is összehangolták munkájukat..
Beszélt arról is, hogy az épületben száz állami tisztviselõ dolgozik, akik a felújítás alatt is mindent megtettek a zavartalan mûködéséért. Nem kicsi a feladat, hiszen évente megyeszékhely lakosságnyi ügyfelet fogadnak.
Az ország jelentõs gazdasági
fejlõdésének tudható be, hogy
egyszerre mennyi minden épül, fogalmazott Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos.

Jelezte, ennek hatása kiváltképp
érezhetõ a megyében és Zalaegerszegen, ahol többek között
olyan fejlesztések valósulhatnak
meg, mint a jármûipari tesztpálya,
vagy az R76-os okos út megépítése. Mint mondta, lehet sokallni
mindezt, de Zalaegerszeg megyeszékhely, itt találhatók azok az intézmények, hivatalok, melyek figyelme, hatásköre az egész megyére kiterjed.
A járások, kormányhivatalok,
kormányablakok kialakításával
együtt járó új szervezeti struktúra
mára bebizonyította, hogy valóban
az állampolgárokat tudja szolgálni.
Többek között ezt hangsúlyozta
Palich Etelka, területi közigazgatás irányításáért felelõs helyettes
államtitkár.

JÓ CÉLRA FORDÍTJÁK
A GYERMEKOSZTÁLY JAVÁRA FUTOTTAK

 A Zala Kaland Egyesület a közelmúltban a családokat megmozgató jótékonysági akadályfutást szervezett a Gébárti-tónál. A nevezési díjból befolyt teljes összeget a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház gyermekosztálya számára ajánlották fel.

fõorvosa szintén kiemelte, hogy
minden adománynak van helye az
osztályon, továbbá az egyesület
szerepét a mozgás, a sportolás

– liv –
Azért nekik, mert az egyesület
edzéseit nagyon sok gyermek látogatja, indokolta döntésüket Németh
Gábor titkár a támogatás átadásával egybekötött sajtótájékoztatón.
Természetesen felnõttek is részt
vettek a jótékonysági futáson, melyet akadályok leküzdése tett érdekessé. Üzenetként pedig azt fogalmazták meg: lelj örömet a mozgásban, és kifejtett energiáidat jó célra
is fordíthatod. A nevezési díjakból
összesen 150 ezer forint gyûlt öszsze, amit örömmel adnak át a gyermekosztálynak – emelte ki.
A program fõvédnökeként
Balaicz Zoltán polgármester az
egyesület fiatal tagjainak tevékenységét méltatta. Mint mondta,
sokat tesznek azért, hogy a gyerekeket, a fiatalokat, a felnõtteket és
a családokat a mozgásban gazdag, egészséges életmód felé tereljék. Ebbe a sorba illeszkedik a
Terepen Egerszegen elnevezésû
jótékonysági akadályfutás. Az
egyesület részt vett a Restart
Fesztiválon is, a város számíthatott szakmai segítségükre a létesítendõ alsóerdei sport- és rekreációs központ eszközeinek kidolgozásában, említette meg többek között.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató megszerettetésében és a helyes
azt mondta, a kórház olyan óriási életmód népszerûsítésében különagyüzem, hogy nincs az a fillér, nösen a gyerekek körében.
melynek ne lenne hasznos helye.
Az eszközállomány javításáról,
ANTENNASZERELÉST
pótlásáról, új eszközök beszerzésérõl ezért folyamatosan gondosVILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
kodni kell. Rendkívül dicséretes,
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:
hogy az egyesület a jótékonyági
akadályfutás megszervezésével
• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzközösségi felelõsségrõl, szolidariés balesetveszélyes alumíniumtásról tett tanúságot, melyet navezetékek cseréjét, szerelvények
gyon köszönnek, emelte ki.
áthelyezését,
Légzéskimaradást figyelõ kéVARGA KFT.
szüléket, lázmérõket és személyZeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
mérlegeket szereznek be a 150
ezer forintból, fûzte hozzá dr.
Varga Péter • 06-30/204-3685
Gárdos László. A gyermekosztály

ELEKTRONIKUS SZÁMLAFELÜLETÜNK
MEGÚJULT FORMÁBAN
 Elindult új felületünk, ahol a SzámlaDirekt szolgáltatásban már regisztrált Felhasználónk továbbra is elektronikus úton kaphatja meg számláit, intézheti befizetéseit. A Számladirekt regisztrációs adatokkal (felhasználónév, jelszó) be tud jelentkezni, újra regisztrálni nem szükséges. Amennyiben elfelejtette jelszavát, módjában áll azt megváltoztatni a bejelentkezési felületen.

A szolgáltatást ingyenes regisztrációt
követõen minden, korábban még nem
regisztrált ügyfelünknek is lehetõsége
van igénybe venni.
https://e-ugyfelszolgalat.zalaviz.hu/
Amennyiben van lejárt számlája, a
Fizetés gombra kattintva azonnal kiegyenlítheti azt. Az összeg Társaságunknál történõ lekönyvelésével zárul a
feldolgozás folyamata, melyet a felületen Ön is nyomon követhet.
Felhalmozódott és nagy terhet jelentõ magas összegû számlák esetén Társaságunk lehetõséget biztosít a részletfizetésre, a feltételek fennállása esetén.

Ha vállalkozása van, akkor elektronikus számlánkkal könnyebben rendszerezi az adatokat, automatizálhat funkciókat, riportokat készíthet, így üzleti sikerei javára fordíthatja. Elektronikus
számlánk megfelel minden vonatkozó
törvényi elõírásnak.
Hogyan igényelhet elektronikus
számlát?
1. Keresse fel honlapunkat, ahol a
szolgáltatásra regisztrálhat
2. A regisztráció megerõsítését követõen kérjen e-számlát a felületen
történõ igényléssel

Kérdése van? Munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére a
Az e-számla elõnye, hogy kényel- zalaviz@zalaviz.hu e-mail-címen vames és gyors, ráadásul a környezetet lamint a 92/500-390, 500-391 telefonis óvja vele.
számokon.
VÁLTSON E-SZÁMLÁRA!
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Aktuális

KÖNYVMINIATÚRÁK ISMÉT MEGÚJULT EGY RENDELÕ
PÁTERDOMBI SÉTA A TURIZMUS NAPJÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vagy nem illettek a szabadtéri
gyûjtemény és állandó kiállítás
koncepciójába, ám mindenképpen
nyilvánossá kívánták tenni õket. A
Wlasics Gyula utcában így többek
között dr. Papp Simon- és Zsigmondy Vilmos-emlékszobákkal,

különös metszetek láthatók rajtuk.
Itt található bõrkötésben a világ
legkisebb könyve is, melynek mérete mindössze 2x2 milliméter; érthetõ módon csak néhány szó van
benne.
A páterdombi kirándulás Németh János Kossuth-díjas kerami-

A VIII. SZÁMÚ GYERMEKORVOSI KÖRZETBEN IS
 A legtöbb gyermeket, mintegy 1500 fõt ellátó VIII. számú
gyermekorvosi körzetben fontosnak érezték, hogy a felújítás
még az õszi, téli nagy betegforgalom elõtt megtörténjen. Ez a
kívánságuk teljesült is, hiszen
nemrég költözhettek vissza az
immár kívül-belül megújult,
megszépült helyiségekbe.

egy 20 ezer kötetet számláló szakkönyvtárral, festményekkel, könyvminiatúra-gyûjteménnyel, valamint
szódásüveg- és ásványvizespalack-kollekcióval is találkozhatnak a látogatók, de Szent Borbálaábrázolásokból sincs hiány. Az
igazgató ez utóbbiakkal kapcsolatban elmondta: Szent Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek védõszentje, s a MOIM rendelkezik a
témában az ország egyik legjelentõsebb szoborgyûjteményével. Az
egyik ritkaság például az 1920-as
évek elején készült a honvédség
megrendelésére, mégpedig a
Zsolnay-gyárban.
Érdekességek a Papp Simonemlékszobában is láthatók. Az
ALUGÉP egykori tanácstermét alakították át enteriõrré, ami a hazai
olajipar európai hírû geológus
szakemberének állít emléket. A
szobában a Papp Simon munkásságát bemutató tárgyakon és dokumentumokon túl, látható egy Erdélybõl származó bányászkürt és
egy korabeli, díszes bányászegyenruha is. Tóth János ezenkívül
bemutatott egy eredeti farbõrt is,
melyet a bányászok a nadrágjukra
erõsítettek, és azon „közlekedtek”,
csúsztak a bányajáratokban.
A könyvminiatúrákkal kapcsolatban megtudtuk: az apró könyvecskékbõl 3000 darabot számlál
a gyûjteményük. Jó részük bányászati témájú, és soknak különleges a borítója is. Némelyeknek
ezüstplakett van az elején, vagy

kusmûvész mûtermében folytatódott, ahol az érdeklõdõk a kerámiamûvészet kulisszatitkaiba leshettek be, majd a séta résztvevõi
ellátogattak a Báthory-iskolába,
ahol a turizmus szakos diákok fogadták õket. Végül pedig az 1943ban felépített ONCSA-házakat
nézte meg a csoport, melyek annak idején a szegényebb sorú,
sokgyermekes családoknak épültek egy országos program keretében. A páterdombi házak egyedisége abban rejlik, hogy a jellegzetes göcseji népi stílusban épültek;
csonkakontyolt tetõvel, szépen díszített, faragott faoromzattal.
A Páterdomb történetével kapcsolatban elhangzott: neve a páter, vagyis atya szóból ered. Sokáig ugyanis egyházi gondnokság
alatt állt a terület. Egykor kukoricaföldek, szántások, legelõk voltak
itt, majd a két világháború közötti
idõszakban kezdett kiépülni a környék, ami a Bíró Márton utcától keletre esõ részeket jelentette. A
szocializmus alatt gyárak, üzemek, emeletes házak épültek a
környékre, tovább bõvítve a városrészt.

 „Mi dolgunk a világban?” címmel tartott elõadást Pap Gábor, Magyar Örökség-díjas mûvészettörténész az andráshidai
iskola könyvtárában.
A széles körû magyar hagyományismerettel rendelkezõ elõadó
kiemelten szólt az anyanyelv fontosságáról, ezen belül az anyanyelven megszerzett mûveltség jelentõségérõl. Az anyanyelv és az
általa hordozott õsi mûveltség õrzése felelõsség, fogalmazott, miközben nemtetszésének adott hangot a túl korai gyermekkorban elkezdett idegennyelv-tanítás kapcsán.
A több órás est másik kiemelt témája a népmûvészetben õrzött
kulturkincs dekódolása volt. Többek között az úgynevezett „ábrahámos–izsákos hímzés” szimbólumrendszerét elemezte a neves elõadó. Valamint nem kerülte el egy másik alaposan kutatott témáját,
a középkor óta rendszeresen elõforduló csillagjegyek, a ma általánosan ismertnél bõvebb jelentéseit. S természetesen szóba került
az elõadás címadó verse, Vörösmarty költeménye is.

JÁTÉKOSAN
 Az orvosi vizsgálatoktól és a
fehér köpenyesektõl való félelem csökkentése volt a célja
annak a rendezvénynek, melyet
a Nõi Egészségért Alapítvány
és a zalaegerszegi Nõi Szalon
szervezett Zalaegerszegen.
– b. k. –

– AL –
A Hegyalja út 39. szám alatti
társasházban található gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat teljes felújítását az állagromlás
indokolta, ami az épületrész energetikai korszerûsítésével és akadálymentesítésével valósult meg,
ismertette a helyszínen Balaicz
Zoltán polgármester. Minderre
bruttó 33 millió forintot fordítottak,
melyben szerepel az a két összeg
is, amit a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény
biztosított a két védõnõi helyiség
padlóburkolatának cseréjéhez, valamint az önkormányzat saját ereje a homlokzati hõszigetelés elvégzéshez. A polgármester úgy
értékelt, hogy a megyei jogú városok között Zalaegerszeg élen jár a
TOP-os források lehívásában,
ezen belül is az egészségügyi
alapellátást szolgáló fejlesztésekhez biztosítandó pénzek tekintetében. Mint mondta, hamarosan a
végéhez ér ez a projekt, mely öszszesen 13 háziorvosi körzet, 17
védõnõi körzet és az ügyeleti szolgálat korszerûsítését segíti elõ a
városban.
Orosz Ferencné önkormányzati képviselõ köszönetét fejezte ki a
beruházásért. Azt mondta, nem
elég a szakmai tudás, a kedvesség a beteg gyerekek felé, gyógyításukhoz a kor elvárásaihoz igazodó infrastrukturális feltételeket is
biztosítani kell.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos szintén

GYÓGYÍTÁS

méltatta, hogy nagyszámú gyermek és felnõtt háziorvosi körzet
újulhat meg Zalaegerszegen, amit
lehetõvé tett az is, hogy a város által felhasználható 11 milliárd forintos TOP-forrást sikerült felemelni
16 milliárdra. Jelezte, hogy decemberben újabb jó hírekrõl tud
majd beszámolni, melyek a megyeszékhely további fejlõdését
szolgálják.

A ’80-as évek elején átadott
rendelõi és védõnõi helyiségek
padló- és falburkolatai, nyílászárói, gépészeti megoldásai mostanra nagyon tönkrementek, ami valóban indokolta a teljes felújítást,
fûzte hozzá az elhangzottakhoz dr.
Bicsák Lajos házi gyermekorvos,
aki az ellátottak és szüleik nevében is megköszönte a beruházás
megvalósítását.

A Skandináviából származó
alapötletet Magyarországon a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete honosította meg. A kezdeményezéssel erõsen szimpatizál
dr. Iván Nándor fogszakorvos, a
rendezvény egyik résztvevõje, aki
asszisztenseivel együtt fáradhatatlanul magyarázta a fogorvosi
vizsgálatok és a helyes fogápolás
mikéntjét.
A termekben ezenkívûl gyógyításra váró Teddy Macik sorakoztak, akik szakszerû ellátásában a
gyerekeknek kellett közremûködni, a valósághoz nagyon hasonlító
játékos eszközökkel. Így kaptak
kötszert, infúziót, szükség esetén
injekciót is a beteg macik.
Az országos programot jellemzõen kérésre óvodákba, iskolákba
viszik, ahol kiscsoportos, játékos
foglalkozások keretében lehet bepillantani az orvosi és nõvéri feladatokba.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

SZOLGÁLTATÁSAIM
z 3D szempillaépítés
z Arckezelések
z Szempilla- és szemöldökfestés
z Gyantázás
z Smink
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
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TANÁR ÚR, ÉN KÉSZÜLTEM!
MATEKPARA ÉS ÖNVIZSGÁLAT – BESZÉLGETÉS SZTARENKI PÁLLAL

 Diákévek, felnõttévek, tervek és nosztalgia, na meg a szembenézés önmagunkkal, hogy mivé (nem) váltunk. Vajon megtanultuk a leckét, vagy van némi félnivalónk? „Tanár Úr, én készültem!” Ha mégsem, majd csak súg valaki.
– pánczélPetra –
Sok „para”, meg sok humor. Leegyszerûsítve erre fókuszál a Hevesi Sándor Színház most bemutatott ifjúsági elõadása, a Tanár úr,
kérem. Karinthy Frigyes máig népszerû mûve azért ennél többrõl
szól. A fõpróba után errõl kérdeztük
Sztarenki Pált, a darab rendezõjét,
a társulat mûvészeti vezetõjét.
– Sikerült megoldani a darabban szereplõ matekpéldát? És
tényleg ennyire félünk a matektól, vagy csak nekem jött elõ a
gyomorgörcsöm az elõadást
nézve?
– Másoknak is! Középiskolás
korban többnyire a matek a legnagyobb ellenség. Mint kiderült, ez a
társulaton belül is így volt. Nekem
sem ment, az Iginek (Farkas Ignác, aki az elõadáson Bauer szerepét játssza) sem, és a többieknek is az volt a gyenge láncszem.
A táblára felírt feladat helyes megoldására egyébként csak egy ember emlékezett a társulaton belül,
Szakály Aurél. (Aki viszont nem
játszik az elõadásban.) De neki
könnyû, mert eredetileg matek
szakon végzett. És ezúttal is csak
bámulatom a matematika tudomány mûvelõinek.
– Munka közben a saját félelmeit is feloldja a rendezõ?
– Részben. Most inkább ráoktrojáltam Igire az egészet, mintegy
terápiás céllal! A viccet félretéve,
persze a helyzetkomikum és a humor sok feszültségtõl megszabadítja az embert, még egy olyan szituációban is, mint az általános felelési/megfelelési kényszer. Bármilyen
tantárgyról vagy élethelyzetrõl legyen is szó. Hiszen a rossz tanuló
felel jelenetben éppen Petõfi Sándor kapcsán hüppög – egyébként
remek színészi alakítást mutatva –
hülyeségeket Hertelendy Attila
Rogyák szerepében.

berrel elbeszélésével is, illetve
Bauer felesége révén egy nõ (Irénke – Pap Lujza) is bekerül a csapatba. Akibe persze anno mindenki
szerelmes volt.
– Az elmúlt években inkább
– Mikor az egyes szereplõk erkortárs mûvek kerültek színre az re ráébrednek, be is lengi a róifjúsági elõadásokon. Hogyan
jött most képbe Karinthy? Ráadásul nem is teljesen az eredeti
verzió, hiszen Szakonyi Károly
átiratából készült az elõadás.
– Besenczi Árpád igazgató ötlete volt, hogy az idei évadban tûzzük
mûsorra ezt a közkedvelt, és máig
aktuális mûvet. Örömmel vettem a
javaslatot, mert Karinthy Frigyes
nagy kedvencem gyerekkorom óta.
Szerintem egy zseni! Kár, hogy sokan csak humoristaként
ismerik, pedig nagyon
komoly verseket, tárcákat, elbeszéléseket, sõt
tanulmányokat is írt. Egy
zsaszínû köd a színpaigazi polihisztor volt,
dot; szó szerint...
nagy mûveltséggel, aki
– Direkt giccsesre fasok mûfajban otthonosan
ragtuk ezeket a jelenetemozgott. Ráadásul a terket. Az idõ megszépíti a
mészettudományok és
dolgokat, fõleg az elsõ
technika sem állt távol tõszerelmet. Még akkor is,
le. A Tanár úr, kérembõl
ha a lány nevére már
Sztarenki Pál
Szakonyi Károly készített
nem biztos, hogy emlékszínpadi átiratot, és meg is fejelte szünk, csak a találkozás belsõ légegy-két újdonsággal, ami új dimen- zésére, mámorára.
ziókat nyit az értelmezésben.
– Az idõ néha össze is kavaro– Például, hogy most nem kö- dik. Legalábbis a két – kissé szezépiskolásokról van szó, hanem nilissé vált – öreg tanár fejében.
felnõtt emberekrõl, akik egy osz– Ez Szakonyi Károly remek és
tálytalálkozó révén kerülnek ravasz trükkje. Ennek köszönhevissza az iskolapadba; illetve a tõen Fröhlich tanár úr (Wellman
„rossz tanuló felel”, „jó tanuló György) és Schwicker tanár úr (Bafelel” állapotba. Mennyire tudnak logh Tamás) a történet motorjai és
majd a diákok azonosulni a sze- feszültségteremtõi. A bulinak induló
replõkkel, hiszen azok nem a érettségitalálkozó egyszer csak elkortársaik?
durvul, mert elkezdenek feleltetni...,
– Ez kérdés, de szerintem nem mintha mi sem változott volna. A
lesz gond, mert a felelés és felelte- szorult helyzeteket persze feloldja
tés rémképe ugyanúgy jelen van a a humor, ami segít visszatalálni a
darabban, mint napjaink mindenko- valós idõbe is. Nem jó persze látni
ri élet- és iskolai szituációiban. Ez az elmúlást, de mindaz, ami a színnem változott, ennek a minidrámá- padon történik, a mi sorsunk, amija és pszichológiája bizonyára hez kellõ empátiával is kell viszokonstans, még ha nem is szeretnék nyulni.
emlékezni rá. A történet azért kap
– Szóval a paráztatás, a huújabb értelmezést, mert kiegészül mor és az elérzékenyülés egyKarinthy Találkozás egy fiatalem- szerre van jelen?

OLYAN NYÁR VOLT...
EZ EGY OLYAN NYÁR VOLT, amikor a szomszédos oviudvar Olivér nevétõl volt hangos. Nincs köze ahhoz az Olivérhez, aki a történet elején még egy tányér ételt kért. Ez a kisfiú inkább arról volt híres, hogy óvódásokhoz méltatlan cselekedetekkel sokkolta az árnyékban pihegõ óvónõket. Homokba mászott, lógott a szeren, botokkal szaladgált és minduntalan az udvar tiltott, hátsó részére merészkedett; ahová még a nap is káros sugarakat küldött. Olivér tudta,
hogy az érdekes dolgok a kerítésen túl zajlanak. Viháncoló tinédzserek a közeli trafóház lépcsõjén: térdnél szaggatott farmer, citromos
sör, permanens szelfigyártás. Meg ott vannak a rekedt hangú öregek
is, görbe lábú kutyáikkal: nehézkesen hajolnak, miközben zacskóba
szedegetik a kutyapiszkot. Olivér azt is tudta, hogy az óvodán túli világgal csak úgy lehet kapcsolatba lépni, ha mintegy „véletlenül” átrúgja a lasztit a kerítésen. „Néni, Bácsi! Néni, Bácsi! Tessék visszaadni
a labdááát!” Szerencsés pillanatokban akár egy kutyasimogatás is
összejöhet az akcióból. Ilyenkor a gyerekkéz messze kinyúlik az óvodának nevezett térbõl, röpke szabadságélményt adva testnek és léleknek. Az óvó nénik azonban gyorsan megneszelik az efféle szökési kísérleteket. Elõbb kérlelve, majd egyre ingerültebben ejtették ki
nevét. Amit aztán rendszerint felszólítások követtek. Ne csináld, ne
menj, ne tedd, ne vidd, ne mássz...! De Olivért nem sikerült megtörni: maradt, aki volt, egy izgõ-mozgó, kíváncsi kölyök, napközisekhez
nem illõ magaviselettel. Akinek a hosszúra nyúlt hõségriadó alatt nem
tudtak semmi tanulságos és szórakoztató dolgot mutatni a kerítésen
belüli világban.
EZ EGY OLYAN NYÁR VOLT, amikor az emberek azt beszélték,
hogy ilyen meleget és szárazságot még sohasem..., és ezt fehér ember már végképp nem. Tévednek, mert voltak forró nyarak korábban
is, amikor a felnõttek hõgutát emlegettek, ha labdázni akartunk a felmelegedett aszfalton. A P. betûs nagyközségben az asszonyok nejlonotthonkái alá ilyenkor csak bugyogó és melltartó került. „Ejjj, de
meleg van gyerekek, az Úristenét!” – mondták, és életlen szerszámaikkal tovább sarabolták az elszáradt gazt a tõkék közül.
Még az is megesett, hogy valamelyik utcabéli alkoholista ügyesen
kihasználta a tartós kánikula figyelemre gyakorolt negatív hatását, és
meglovasította a Nagymama kedvenc demizsonját. Tíz liter, frissen

– Alapvetõen szeretem az ilyen
helyzeteket; egyszer a nevetéstõl
sírunk, utána meg a meghatottságtól, fájdalomtól. Akkor jó és kiegyensúlyozott az élet, ha mindkét
oldalát megmutatja. Mindezt erõsíti
egyébként a zene is. Klasszikusokat – például Mozartot, Beethovent
választottam, máskor meg már bocsánat, Claydermant a maga rózsaszín csacskaságával. Hol a humort, hol a mélyebb érzéseket fokozzák a zenei betétek.
– A végén az önmagunkkal
való szembenézés – a Találkozás

egy fiatalemberrel – hagy némi
keserûséget?
– Ez a Karinthy-novella számomra a világirodalom egyik
gyöngyszeme. És nyilván Szakonyi
Károly számára is, aki szerencsére
beemelte a darabba ezt a történetet. Elvitathatatlanul fontos kérdés,
hogy mi lett a diákkori álmainkkal,
terveinkkel. Mivé lettünk azóta. Erre vagy tudunk õszintén válaszolni,
vagy nem. Egy osztálytalálkozó
például jó alkalom lehet a számvetésre. A kicsengetés – mert a történet vége kíméletlenül a kicsengetés – után elgondolkodhatunk,
hogy hova tovább. Persze lehet
egy olyan értelmezés is, hogy nem
önmagunkkal találkozunk, hanem a
saját gyerekünk (ez esetben
Baueré) szembesít önmagukkal, és
teszi fel a kellemetlen kérdéseket.
Szándékosan ugyanaz a színész
(Ticz András) játssza Bauer fiát és
fiatalkori önmagát. Bízom benne,
hogy ez egy érthetõ történet, melybõl Karinthy zsenije és humanizmusa egyaránt kiderül. Jó lenne,
ha a fiatalok felfedeznék maguknak, Karinthy Frigyest, és minél
több mûvét elolvasnák, hiszen írásai egyszerre szórakoztatóak és
aktuálisak.

fejtett otellót nyúlt le; melegben kell a folyadék. A vakációzó gyerekcsapat sokáig nyomozott az ügyben. Detektívnapló készült spirálfüzetbõl, amit gyümölcsöktõl meg palacsintától ragacsos kezek lapozgattak ide-oda; elemezve az adatokat. S bár a gyanú bizonyos Télire
terelõdött, a nyomozókból lett ügyészek a szünidõ végére bizonyíték
hiányában ejtették a vádat. Ügyvédrõl szó sem esett. Kinek jutott volna eszébe abban a klímában, néhány közveszélyes munkakerülõ érdekeit képviselni. „Milyen férfiember az ilyen?! Semmiresevaló!” –
mondták az összesereglett Nagymamák. Fejüket csóválva, sokáig
álltak afölött a talpalatnyi terület fölött, ahol a kint felejtett bor minden
bizonnyal felforrt volna, ha Téli (vagy valaki más) meg nem menti azt
a tíz litert a romlástól.
EZ EGY OLYAN NYÁR VOLT, amikor alkalmanként haragos viharok érkeztek a városba. Üvegek törtek, ágak recsegtek és fák fordultak ki gyökerestõl. Gömbvillámot ugyan nem emlegetett senki a károk
láttán, mint korábban abban a P. betûs faluban, miután a vihar – amit
végül mégsem húzott el a Balaton – megbontotta az istállók tetejét. Itt
most mindenért a klímaváltozás felel. Na, meg az az idióta – mondják –, aki ezt évtizedekkel ezelõtt ideültette. Pont az alá a bizonyos
ablak alá, ami alól kidõlt; pont a parknak arra a részére, ahonnan kifordult. „Hogy_a_Jóédesanyját_az_ilyennek!”
A város közben évfordulót ünnepelt, fesztiváltól fesztiválig telt az
idõ. Rendre beizzították a bográcsok alatt a tüzet, s széliránytól függõen hagyma- meg sertésszag terjengett az egyes városrészek fölött.
A mulatozást néha eláztatta az esõ, ilyenkor folyamként zúdult alá a
sátorponyvákról a víz. Az árusok elmenekültek, a borászok sietve adták ki bódéikból az utolsó fröccsöket. Elsumákolva néhány kortynyi
bort a szükséges deciliterekbõl. A dombok fölé meleg pára ült, a trikóra felkapott esõkabátok alá meg veríték.
Egy viharos éjszakán aztán a liget mélyérõl a felszínre kerültek a
múlt apró darabkái. Míves kályhacsempék és más kerámiák bukkantak elõ a megborult fák gyökerei alól. Egy letûnt kor, elfeledett szereplõinek kellékei. A sárréteg itt-ott vidám pöttyöket rejtett; piros és fehér,
akár a gyerekek labdája az óvodában. Csinos bögre volt egykoron,
strapabíró mázzal. Színe alig kopott meg, darabjai még összeilleszthetõk, füle ép. Talán egy Olivér-féle kisfiúnak kavargattak benne langyos tejet, hogy megnyugodjon kicsit az éjszakai zajokban; dörgés,
légiriadó. Már nincs, aki elmesélje.
„Nem vert mély gyökeret. Ilyen szemetes talajban nem is lehet.” –
állapította meg a szakértõ a diagnózist a törzs felett állva, majd továbbsietett egy másik park, másik fájához. „Úgy látszik ez egy ilyen
nyár, sorra kifordulnak!” – szólt még vissza az ablakból. Majd a motorral együtt a klímát is beindította a felforrósodott terepjáróban.
Pánczél Petra

A KÖZELMÚLTTÓL
A MAMUTCSONTOKIG
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nincs poén, végsõ csattanó,
amit lelõjünk vele, hiszen az utolsó
(1990–2017-es évszámokkal ellátott) fejezet történéseit gyakorlatilag ismerjük. Benne éltünk/élünk.
A kiadvány egyik nagy értéke éppen az, hogy napjainkig bezárólag
mutatja be a városfejlõdés szerteágazó folyamatait. A laikus olvasó számára pedig mi sem
lehet vonzóbb és értelmezhetõbb, mint azok az évtizedek,
melyeket ismer, melyeknek
maga is részese. Nem véletlen, hogy épp a közelmúlt
eseményeirõl szóló értekezések, tanulmányok, fotográfiák
váltják ki a legnagyobb érdeklõdést manapság, még akkor
is, ha pont a közelség miatt vitára is okot adnak ezek az évtizedek.
Furcsamód az elõbb említett érték mellett a könyv „kakukktojása” éppen a rendszerváltozás utáni éveket taglaló fejezet. A többitõl eltérõen
ugyanis ez nem tudományos
munka, hanem afféle kitekintés. Szerzõje, dr. Gyimesi
Endre utal is erre a fejezet
elején, és lássuk be, nem is
várható el tõle (sõt nem is lenne
fair play), ha történészként õ értékelné azokat az éveket, melyeknek polgármesterként és országgyûlési képviselõként alakítója
volt. Ugyanakkor mégis izgalmas
összefoglalót kapunk az ipar szerkezetében, valamint a gazdaságban és kereskedelemben (például
a multinacionális cégek térhódítása) bekövetkezett változásokról.
A könyv lehetõségeihez mérten
részletesen foglalkozik a rendszerváltozás és a demokratikus átalakulás idõszakával és annak
elõzményeivel is. Kuriózumnak
számító fotókkal (például a Leninszobor jelképes becsomagolása
1990-ben) illusztrálva az átmenet
– heves vitákkal és nem kevés várakozással tarkított – éveit. Az
egyes korszakokat elemezve – az
események láncolatán és az
egyes szereplõk munkásságának
taglalásán túl – a szerzõk inkább
arra fókuszáltak, hogy a politikai,
társadalmi, gazdasági folyamatokat, az egészségügyben, kulturális
életben, sõt köztereken bekövetkezett változásokat feltárják. E hasábokon nyilván lehetetlen felsorolni a város fejlõdésének legfontosabb állomásait, és a kötetben

rejlõ összes érdekességet; legyen
szó fotótörténeti ritkaságokról,
vagy meglepõ, eddig kevesebb figyelmet kapott jelenségekrõl, öszszefüggésekrõl. Szinte minden fejezet tartogat valami meglepetést,
így érdemes elidõzni az egyes korszakok felett. Legyen szó a kommunista hatalom szimbolikus

(köz)térhasználatának változásairól, a zalaegerszegi mozizás kezdeteirõl, az elsõ taxik megjelenésérõl, az elmeosztály építésérõl,
az építõmunkások sztrájkjáról miközben a zsinagógát építették,
vagy az 1848-as forradalom helyi
eseményeirõl, a 18. század máig
meghatározó építkezéseirõl, a középkori vár történetérõl, vagy éppen a századelõn megtalált mamutcsontvázról.
Ami talán furcsa, hogy az
1848/49-es forradalom és szabadságharc külön fejezetet kapott, és
nem a teljes reformkorral együtt kerül tárgyalásra. Pláne, mert a szerzõ, Molnár András, a korszak elismert szakértõje. Ezenkívül – idõszaktól függetlenül – néhol érzõdnek a „snittek”, vagyis, hogy a korlátozott terjedelem miatt hol nem jutott hely bõvebben kifejteni egy-egy
izgalmasabb gondolatmenetet.
Persze a könyv így is bõ és terjedelmes; a jegyzetekkel együtt 280
oldalon kalauzolja az olvasót évszázadokon át; akár – a kronológiának
megfelelõen – az elejérõl, akár formabontó módon a végérõl lapozzuk
is fel az impozáns kiadványt.
(Bõvebb változat a zalamedia.hu oldalon olvasható.)
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Útlezárás
2017. október 6-án (pénteken) 16.45-tõl 18.00 óráig városi megemlékezés miatt lezárják a Kossuth utca Petõfi utca–
Csány tér közötti szakaszát.
A fenti idõpontban a helyi járatok terelõútvonalon közlekednek.
Megértésüket köszönjük.
Zalaegerszeg MJV
Önkormányzata

CSÁCSBOZSOKI
ÕSZ – 2017
A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT,

A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,
A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR
CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS A

CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK”

NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI

OKTÓBER 8. – vasárnap
17.00 óra Litánia a bozsoki
kápolnánál.
OKTÓBER 11–12–13.
– Sport- és egészséghét az
Izsák-iskolában
Október 11. – szerda
14.00–18.00
Véradás és ingyenes lakossági szûrõvizsgálatok
A véradóknak teaházzal
kedveskedünk.
Október 12. – csütörtök
Sport- és életmódprogramok a gyerekeknek
Tájékozódófutás, gyógy- és
fûszernövényekbõl készült
ételek kóstolója, kiállítás,
interaktív foglalkozások.
17.00 „Tollvonások” – kiállítás
Kovács Krisztián grafikáiból. A tárlat november
10-ig hétfõtõl péntekig
ingyenesen látogatható.

2017. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017.
OKTÓBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2017. 10. 16.

13–16 óra

2017. 10. 17.

13–16 óra

2017. 10. 18.

13–16 óra

2017. 10. 19.

13–16 óra

2017. 10. 18.

13–16 óra

2017. 10. 19.

13–16 óra

2017. 10. 16.

13–17 óra

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola

SZEDÉS HELYE
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola

2017. 10. 17.

7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2017. 10. 10.

7–17 óra

Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola

2017. 10. 09.

7–17 óra

Ady-iskola

Báthory István Szakgimn.

2017. 10. 19.

11.30–13 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2017. 10. 11.

7–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2017. 10. 19.

7–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2017. 10. 17.

13–17 óra

Petõfi-iskola

Báthory-szakgimnázium

2017. 10. 18.

7–13 óra

2017. 10. 11.

13–17 óra

2017. 10. 12.

7–13 óra

2017. 10. 16.

13–16 óra

2017. 10. 17.

13–16 óra

2017. 10. 18.

13–16 óra

2017. 10. 19.

13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2017. 10. 18.

10–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2017. 10. 16.

7–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2017. 10. 12.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn.

2017. 10. 12.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.

Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2017. OKTÓBER 25. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

2017. NOVEMBER 24-IG

Vitrinkiállítás: Terménytárolók – Dulics Margit,
Gerzsényi Gina kosárfonók, Nagy Béla fafaragó, Hácskó
Imréné szövõ munkái (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. OKTÓBER 6-IG
Horváthné Csillag Irén festménykiállítása (Móricz Galéria)
2017. OKTÓBER 10-IG
Bánfalvi Rita alkotómûvész ékszerkiállítása (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. OKTÓBER 16-IG
Nyakas Krisztina kézmûves kiállítása (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2017. OKTÓBER 8-IG
Erdõk Hete programsorozat több helyszínen, különféle
programokkal
2017. OKTÓBER 3. 18 ÓRA
Világjáró programsorozat: Thaiföld (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 3. 19 ÓRA
Egerszegi Páholy Bödõcs Tiborral (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. OKTÓBER 4–6.
Sport- és egészségnapok (Csácsbozsoki Mûvelõdési
Ház)
2017. OKTÓBER 5. 17 ÓRA
A Magyar Plakát Társaság kiállításának megnyitója – október 28-ig (Keresztury VMK Gönczi Galéria)
2017. OKTÓBER 5. 17.00 ÓRA
Dallal, tánccal – zenés, táncos mulatság (Göcseji Múzeum, Kisfaludi terem)
2017. OKTÓBER 6. 17 ÓRA
Megemlékezés az aradi vértanúkról (Csány László-szobor)
2017. OKTÓBER 7. 9–13 ÓRA
Baba-mama Börze (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2017. OKTÓBER 7. 15 ÓRA
Családi nap (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 8. 10 ÓRÁTÓL
Szaggasd az aszfaltot – Sipos Ferenc-emlékverseny (futóverseny Bagod–Zalalövõ–Bagod útvonalon)
2017. OKTÓBER 8. 11–17 ÓRA
Lippai Marianna – A boldogság ott van minden pillanatban (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
2017. OKTÓBER 9. 18 ÓRA
Ébredezõ(k) programsorozat: Kristálygyógyászat, Tértisztítás (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 10. 18 ÓRA
Dr. Csernus Imre pszichiáter elõadása: Önbizalomhiány
és félelmek (Art mozi)
2017. OKTÓBER 11. 9.00 ÓRA
A protestantizmus zalai évszázadai – Tudományos emlékülés a reformáció 500. évfordulója tiszteletére (Díszterem)
2017. OKTÓBER 11. 17 ÓRA
Nõnek lenni a zord hegyek között – elõadás (Belga étterem)
2017. OKTÓBER 11. 18 ÓRA
Színekbe bújt érintés – Ambrus Edit festõmûvész, régészeti rajzoló kiállításának megnyitója (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2017. OKTÓBER 11. 19 ÓRA
JAZZSZERDA 2017/2018: RÁKFOGÓ EMLÉKZENEKAR
(Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, Fekete-Kovács
Kornél, Kõszegi Imre, Radics Gigi (Városi Hangversenyés Kiállítóterem)
2017. OKTÓBER 12. 17 ÓRA
Kovács Krisztián grafikái: kiállításmegnyitó (november
10-ig, Izsák-iskola Dús László Galériája)
2017. OKTÓBER 13. 15 ÓRA
Tök jó program mindenkinek (Izsák-iskola)
2017. OKTÓBER 13. 19 ÓRA
Charlie 70 koncert turné (Zalaegerszeg, Art mozi)
2017. OKTÓBER 14. 13 ÓRA
Tanúságtételi nap – Krisztusról szóval, zenével, imádsággal (Art mozi)
2017. OKTÓBER 14.
Zalaegerszegi Retro Fesztivál (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok)
2017. OKTÓBER 14.
Régiós konferencia – A kézmûvesképzés lehetõségei a
megújult szakképzésben. (Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Székháza, Petõfi u. 24.)
2017. OKTÓBER 14.
Októberi Tök-Muri (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)
2017. OKTÓBER 14.
Margaret Island-koncert (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 17. 10.00 ÓRA
Deák és a kiegyezés. A kiegyezés hatása Zalaegerszegre. Tudományos ülés. (Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár)
2017. OKTÓBER 18. 9.30 ÉS 10.45 ÓRA Mesevarázs: Rémusz bácsi meséi (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 19. 14–18 ÓRA
Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
2017. OKTÓBER 19. 17 ÓRA
Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállításának megnyitója a festészet napján (november 11-ig, Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
„Õszi termés” – kiállításmegnyitó a zalai, vasi népmûvé2017. OKTÓBER 19.
szek legfrissebb zsûrizett népi iparmûvészeti alkotásaiból (november 17-ig, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza, Petõfi u. 24.)
2017. OKTÓBER 20. 17 ÓRA
Ünnepség a nyugdíjasoknak – Idõsek napja (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2017. OKTÓBER 20. 17 ÓRA
Megemlékezés az 1956-os forradalom zalai eseményeirõl Andráshidán (Csillagh tér)
2017. OKTÓBER 20. 19 ÓRA
Dumaszínház az Art moziban, fellépõk: Kõhalmi Zoltán,
Badár Sándor
2017. OKTÓBER 21. 10.00 ÓRA
X. Westoriental Hastáncfesztivál (Keresztury VMK)
2017. OKTÓBER 21. 19 ÓRA
Zalaegerszegre érkezik az Abigél (Zalakerámia Sport- és
Rendezvényközpont)
2017. OKTÓBER 22. 10–18 ÓRA
You&Me Esküvõ Kiállítás Zalaegerszeg (Hotel Arany Bárány)
2017. OKTÓBER 23.
Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
2017. OKTÓBER 23. 17.30 ÓRA
A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. OKTÓBER 24. 18.00 ÓRA
Pszicho Estek: „Térbalett” – mit mond el az otthonok érzelmi térképe a családi kapcsolatokról? (PopUp Café)
2017. OKTÓBER 24. 16.30 ÓRA
Könyvbemutató – Cseh Valentin: A nándorfehérvári csata 1456 (Göcseji Múzeum, Kisfaludi terem)
2017. OKTÓBER 26. 15.00 ÓRA
Múzeumpedagógiai évnyitó, Információs nap és Pedagógusok éjszakája (Göcseji Falumúzeum)
2017. OKTÓBER 27. 16–19 ÓRA
Dísz téri Dísztök, 'gyüszTÖK'?
2017. OKTÓBER 28. 18 ÓRA
Bach: h-moll mise a Budapest Vonósok Kamarazenekar
hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. OKTÓBER 28. 21 ÓRÁTÓL
Retro Party Mix (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2017. OKTÓBER 28. 21 ÓRA
Blahalouisiana-koncert (PopUp Café)
2017. OKTÓBER 28–29.
Gála TE-rendezvények: X. Zala Open standard és latin
formációs verseny, Gála Kupa (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok)
2017. OKTÓBER 28-IG
A Magyar Plakát Társaság kiállítása a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában
2017. OKTÓBER 30. 19 ÓRA
Szentpétervári Balett – Hattyúk tava (Hevesi Sándor
Színház)
Halloween – A rettegés éjszakája (Art mozi)
2017. OKTÓBER 31. 22 ÓRÁTÓL
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A CSAPATJÁTÉK MÉG JOBBAN ELÕTÉRBE KERÜL GYORS JÁTÉK, KEMÉNY VÉDEKEZÉS
MOHÁCSI ISMÉT A

FELSÕHÁZBAN JÁTSZANA

 A Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapatának a tavalyi 3. helyet megismételni nagyon nehéz lesz, tisztában vannak
ezzel a csapatnál. Mohácsi Máté, a ZTE csapatkapitánya optimista az új idényt illetõen, annak ellenére, hogy a csapat
játékoskerete alaposan átalakult.
– Idõben vagyunk a csapatépítés terén – vélekedett Mohácsi
Máté. – Más csapat sem tart elõrébb. Még nem kész teljesen a
csapat, de jó úton járunk. Taktikai
téren a védekezésben még van
pótolnivalónk. Nem tartok attól,
hogy ne sikerülne. Izgatottan várjuk a rajtot.
– A külsõ szemlélõ számára
úgy tûnik, hogy az idei ZTE
számára még fontosabb lesz a
csapatjáték. Igazán nagy egyéniségek nincsenek a keretben…
– Egyetértek a megállapítással.
Valóban nincsen olyan légiósunk,
aki meccsenként mindig dob
20–25 pontot. Bízom benne, hogy
mérkõzésenként azért akad majd
egy-két kiemelkedõen teljesítõ játékos. A keretben van négy magyar, négy légiós, akik közül képes
bárki eldönteni egy mérkõzést.
Mindig más vállalja fel a pontgyártást, ebben lehet a ZTE idei ereje.
A fiatalokkal kiegészülve jó csapatot alkothatunk.
– Idén eggyel több légiós
szerepel a csapatban. Ez jó
vagy nem?
– Kétségtelen tény, hogy egy
hazai játékost könnyebb beépíte-

ni, mint egy légióst. Különösen
olyat, aki elõször jár Európában.
Tudjuk, a vezetés három külföldivel számolt, de nem sikerült annyi
magyar játékost igazolni, mint amire gondoltak, így lett négy légiós.
Az amerikai kosárlabda nincs
messze az európaitól. Ugyanaz a
sportág, nem lesz gond a külföldiek beilleszkedésével.
– Hol tart a légiósok beilleszkedése?
– Jó úton járunk. Már volt több
összetartás, beszélgetés az öltözõben. Elmentünk közösen vacso-

rázni, igyekszünk mindent megtenni, hogy minél egységesebb legyen a ZTE a pályán is és azon kívül is. Ez az állapot azért még
messze nem tökéletes. Ezért türelmet kérnék a szurkolóktól. A tava-

lyi bajnokságban is februárig küszködtünk, utána remekül folytattuk
az idényt.
– A tavalyi bronzéremmel magasra került a mérce, újból nem
lehet biztosra ígérni az érmes
helyezést, de mit terveznek a játékosok?
– A legjobb nyolc közé kerülés
a minimális célkitûzés. A felsõházi
rájátszás lenne az igazi idén is.
Az együttesen belül a hozzáállást
olyannak látom, hogy ez megvalósul. Azért vagyunk sportolók, hogy
a maximumra törekedjünk.

NÉPES MEZÕNY 3 MEGYE TÁJFUTÓBAJNOKSÁGÁN
 Szombathelyen került lebonyolításra két fordulóban Vas,
Veszprém és Zala megye rövid távú tájfutóbajnoksága. A versenyen több mint 200-an álltak rajthoz, köztük a Göcsej KTFE és a
TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói is.
Érdekessége volt a versenynek, hogy legnagyobb létszámmal
a ZTC indított versenyzõt (48 fõ),
köszönhetõen az elmúlt évek
eredményes utánpótlás-nevelésének.
A bajnokság összetett zalai dobogósai. F10C: 1. Mézes Botond
Csegõ (Göcsej KFTE), 3. Tarsoly
Tas Töhötöm (Göcsej KTFE).
F14B: 2. Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE). F18B: 2. Fekete Sámuel (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2.
Csertán András (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F40: 1. Fehér Ferenc (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Tarsoly Róbert
(Göcsej KTFE). F50: 2. Erdõs Gábor (TRIÓ Egerszeg ZTC.) F70: 1.

Vajda László (TRIÓ Egerszeg
ZTC).
N10C: 1. Molnár Csenge (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Czigány Emma
(Göcsej KTFE), 3. Marton Dóra Virág (TRIÓ Egerszeg ZTC). N14B:
Tarsoly Panka (Göcsej KTFE).
N18B: 1. Dely Virág Anna (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21B: 1. Takács
Szilvia (Göcsej KTFE), 2. Császár
Éva (Göcsej KTFE), 3. Sárecz Éva
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N50: 3.
Erdõsné Németh Ágnes (TRIÓ
Egerszeg ZTC).
Szintén Szombathely belvárosában rendezték meg a három
megye sprintváltó- és csapatbajnokságát is. A négy kategóriában

AZ AFRIKA SUN TEAM GYÕZÖTT
A zalaegerszegi Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola Petõfi Székhelyiskolája emléktornát
rendezett a 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Bán István, a ZTE
utánpótlásedzõje, az iskola testnevelõ tanára tiszteletére.
A tornán kilenc csapat vett részt. Végeredmény: 1. Afrika Sun Team,
2. ZTE Öregfiúk, 3. Böde SE.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Szolnoki MÁV SE–ZTK FMVas 0:8 (3225-3589)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Szolnok.
ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II. 7:1 (3185-2831)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–KTE Duna-Aszfalt
60-91 (11-17, 10-24, 21-20, 18-30)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Budaörs–ZTE FC 1-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Tatabánya.
Sümeg SE junior–ZTE RK 1:3 (-19, -20, 26, -22)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Sümeg.
Puskás Akadémia II.–Tarr Andráshida SC 2-0 (2-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Felcsút.
Komló Sport Kft. II–EVO Zalavíz SE 9:9
NB III-as férfi asztalitenisz-mérkõzés. Komló.
Kaposi Transport Csács-NSE–Nagykanizsa 2-1 (1-1)
Megyei I o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

lebonyolított viadalon szintén jól
szerepeltek a zalai tájfutók.
Sprintváltó-bajnokság zalai dobogósai. V14: 3. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Molnár Botond, Molnár Levente, Antal Sára). V18: 2. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Csertán András,
Dely Virág Anna, Fekete Sámuel).
V21: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Sárecz Éva, McCarthy Brian, Fehér Ferenc).
Csapatbajnokság zalai dobogósai. V14: 2. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Molnár Botond, Molnár Levente, Kolcsár Panna). V18: 1.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Csertán
András, Dely Virág Anna, Fekete
Sámuel). V21: 3. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Sárecz Éva, McCarthy Bernadett, Fehér Ferenc).

BRAVÚROKRA LESZ SZÜKSÉGE A ZTE NKK-NAK
 A klasszikus csapatsportágak közül utolsóként kosárlabdában
kezdõdött el a bajnokság. A ZTE nõi csapatánál váltás történt a
csapatkapitányi poszton. Az edzõi pályára lépõ Horváth Zsófia
helyett Gáspár Szalay Virág látja el ezt a feladatot.
– A nõi csapatok közül mi kezdtük a legkorábban a felkészülést –
hangoztatta Gáspár Szalay Virág. –
A korai kezdés a csapat hasznára
vált. Sok új játékos érkezett, és
több fiatal is bekerült a felnõttkeretbe, nekik is kellett idõ az ismerkedéshez, az új játékstílus, taktika begyakorlásához. A légiósok érkezésével tudtuk gyakorolni az öt-öt elleni játékot. Sorra játszottuk a felkészülési mérkõzéseket. Kapitányként úgy látom, sikeres felkészülésen vagyunk túl. Igaz, az utolsó
edzõmérkõzésen kikaptunk, de kellenek az ilyen pofonok, hogy észbe
kapjunk, minden nem sikerülhet.
– Régóta a ZTE NKK játékosa... Melyik csapat erõsebb a tavalyi vagy az idei?
– Az utolsó két szezonhoz képest erõsebb játékosállománnyal
rendelkezünk. Akadnak a keretben
tapasztalt játékosok, akik szerepeltek az A-csoportban, de kis összekovácsolódás kell még. Remélem,
hogy a fiatalokra is lehet majd számítani a bajnokság során. A csapat
képes lehet rá, hogy elõrelépjen, de
sokat kell még együtt játszanunk.
– Az elõrelépést a hatodik
hely jelenti. Meglehet az áhított
helyezés?
– Bravúrokra lesz szükség ehhez. Fõleg hazai pályán kell törekednünk minél több gyõzelemre.
Bárki jön is Egerszegre, meg kell
próbálnunk legyõzni. Nem lesz
könnyû feladat, mivel minden csapat erõsített, nemcsak mi.
– Milyen taktikával játszik az
új bajnoki idényben a ZTE NKK?
– Gáspár Dávidnak, amikor kosarazott, a védekezés volt a fõ feladata. Nem véletlen tehát, hogy
nála ez az elsõ számú szempont.
Egy jól védekezõ csapat jó ritmusban tud támadni. Nagyon agreszszív védekezésbõl igyekszünk
majd minél gyorsabban támadásba átlendülni. Remélhetõen a
gyors játék lesz a fõ ismérvünk.
– A PINKK ellen kezdenek,
amelytõl a Göcsej Kupán kikaptak. Biztosan szeretnének viszszavágni a vereségért...
– Egyértelmû. Hazai pályán gyõzelemmel szeretnénk rajtolni. Igaz,
nem lesz könnyû, mivel egy légió-

sunk sérülés miatt hiányzik. Szervezett csapatjátékkal szeretnénk pótolni. Nagyon remélem, hogy sikeres
rajt után, eredményesen szerepelünk a bajnokságban.

A felkészülés során kétszer gyõzött a ZTE NKK a bajnokesélyes
gyõriek ellen.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

ÕSZI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val
INGYENES ELMÉLET – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv
+ gyakorló tesztrendszerhasználat

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

IDÕPONT: október 11. (szerda) és október 16. (hétfõ) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396
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Hirdetés

