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AZ ÉRZELMI SZFÉRÁBÓL MERÍT HAT ÉV ALATT 3,9 MILLIÁRD FORINT

80 ÉVES SZABOLCS PÉTER – JUBILEUMI TÁRLAT NYÍLT A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÁSI PROJEKTJÉBEN
 A Zala Megyei Önkormányzat közel 3,9 milliárd forintos európai
uniós támogatást nyert a TOP Plusz Programon a „Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttmûködés” címû projektjének
megvalósítására, melynek részleteirõl sajtótájékoztatón számoltak be a Megyeházán tartott projektnyitó rendezvény elõtt.
– AL –

 Nyolcvanesztendõs lett Szabolcs Péter szobrászmûvész, Zalaegerszeg díszpolgára. A jeles alkalomból egész életmûvét átfogó,
jubileumi kiállítása nyílt a Keresztury VMK Gönczi Galériájában.
A rendezvényen bemutatták továbbá a róla készült legújabb képes albumot is, mely szintén pályája elejétõl, vagyis az 1960-as
évektõl egészen napjainkig kalauzolja az olvasót.
– pet –
Egy születésnapi kiállítás mindig jó alkalom arra, hogy ne csak
szakmai, hanem személyes is legyen a megnyitó. Az alkotót köszöntõ Balaicz Zoltán elsõsorban
nem polgármesterként, hanem
hétköznapi emberként szólt. Mint
fogalmazott: Péter 1967-ben költözött a városba a képzõmûvészeti fõiskola elvégzése után, és
igazi zalaegerszegivé vált. Nélküle ma már nehezen képzeljük
el a hétköznapokat. Alkotásaival
folyamatosan találkozhatunk a
köztereken, a kiállítótermekben,
sokak számára pedig máig a Zrínyi-gimnázium egykori tanáraként ismert. De ne csak a mû-

vészt, hanem az embert is vegyük észre: Szabolcs Péterre
mindig a jókedv, az életvidámság
jellemzõ. Optimista világlátása,
az emberekhez való viszonya
példamutató; azt nézi, mi köt öszsze minket, s nem azt, mi választ
szét – fogalmazott.
A retrospektív kiállítást dr. Egri
Mária mûvészettörténész ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. Mint
mondta: Szabolcs Péter az az alkotómûvész, aki egész életében
belsõ inspirációit mintázta meg. Az
emberre, az emberi kapcsolatokra
épít, és ez mûvein is jól látszik.
Születés, halál, férfi és nõ viszonya, sõt viszonyrendszere, szülõgyerek kapcsolat, öregedés, remény, kiábrándultság, kicsinyes-

ség, indulat; mind-mind központi
támája alkotásainak. Az arcok, a
gesztusok sajátos megmintázása
befogadhatóvá teszik mûveit. Hiszi: az ember jó, és változtatható.
Ez sugárzik figuráiról.
Az elmúlt ötven évben szinte
minden olyan anyaggal dolgozott,
amibõl szobrot lehet készíteni. Fa,
kõ, bronz, terrakotta. Sõt, az ezredforduló után közönséges használati tárgyakból, vagy azok maradékaiból készítette el mûveit; az
újrafogalmazás által egy újabb jelentésréteget is kaptak így a szobrai. A mûvészettörténész szerint
formázási ötleteit mindig az érzelmi szférából meríti. Az egyik legszemléletesebben talán a „Repülõ
szerelemesek” címû, 1990-ben készült szobra mutatja be azt, hogy a
„szabolcspéteri szféra” mennyi
lehetõséget rejt magában: szépséget kötõdést, bizalmat, egymásrautaltságot, valamint a felemelkedés, és a bukás lehetõségét is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A KÁDÁRIZMUS SAJÁTOSSÁGA ÉS SOKSZÍNÛSÉGE
EGY JELENKOR-TÖRTÉNETI KONFERENCIA TANULSÁGAI

 Kádár-korszak a vasfüggönyön túlról, szocialista agrármodernizáció, ellenségképek, balatoni építkezések, popkultúra zenével,
filmekkel; a Lindától „A besúgóig”. Napjaink televíziós sorozatának említése azt is jelzi, hogy a korszak utóélete is figyelmet érdemel.
– pánczélPetra –
Mindez csak néhány kiragadott
elem egy közelmúltbeli országos
tudományos üléssorozat programjából. „Kádár-korszak, kádárizmus, korlátozott mozgástér: magyar modell?” címmel rendeztek
jelenkor-történeti
konferenciát
Miskolcon. A háromnapos eseményen szinte minden olyan hazai intézmény és mûhely (levéltár, múzeum, egyetem) bemutatkozhatott, ahol az említett korszakra vonatkozó kutatások zajlanak. Zalaegerszegrõl Kiss Nóra, a Göcseji
Múzeum etnográfusa (A lakossági
földgázfogyasztás térhódítása Magyarországon címû elõadásával),
és dr. Káli Csaba történész, az
MNL Levéltár Zala Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese vett

részt a konferencián. Õ az
1984/85-ös országfotózás során
született képek társadalomtörténeti jelentõségérõl beszélt a szakmai fórumon. (Ennek zalai vonatkozásáról tavaly szeptemberben
nyílt kiállítás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.)
A „gigantikus” miskolci konferencia komplexitásáról és tapasztalatairól dr. Káli Csabát kérdeztük. Az
idézõjeles szó elsõsorban arra vonatkozik, hogy párhuzamosan
nyolc szekcióban 200 elõadó vett
részt az üléssorozaton, de akár a
tematika sokszínûségére is utalhat.
– Az 1990-es évek elejétõl
2000-ig létezett egy ehhez hasonló, országos jelenkor-történeti konferenciasorozat, melyet háromévente rendeztek meg. Ezt követõen ad hoc jelleggel voltak ilyen

Dr. Káli Csaba

események, 2016 óta azonban ismét rendszeressé váltak a találkozók. Akkor Egerben, három évvel
késõbb Szegeden, most pedig
Miskolcon rendezték meg a tudományos ülést.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke elmondta,
hogy az elõzõ uniós költségvetési
ciklusban megvalósult Zalai innovatív foglalkoztatási paktumnak a
folytatása az új program, amelyre
az elõbbinél jóval jelentõsebb
összeget, közel 3,9 milliárd forintot fordíthatnak hat év alatt. A cél
ugyanaz, Zala megye foglalkoztatási szintjének növelése a munkanélküliek és az inaktívak munkaerõpiacra való ösztönzésével. A
projekt területi hatálya a megye
teljes területére kiterjed, részese
Zalaegerszeg és Nagykanizsa is.
Ez a projekt is konzorciumi formában valósul meg, melyben legfontosabb partner a Zala Megyei
Kormányhivatal. Tagjai a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, amely a menedzsment feladatokat végzi.
A projekt megvalósítása szé-

les körû összefogást igényel, a
gazdaság valamennyi szereplõjének együttmûködésére is szükség van, emelte ki a Zala Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosztályának fõosztályvezetõje.

Dávidné Gergál Rozália kifejtette,
ha egy vállalkozás nem foglalkozik azzal, hogy szakképzett munkaerõ álljon rendelkezésére, akkor nagyon nehéz dolguk lesz. A
projekt elõkészítése során figyelembe vették többek között a területfejlesztési koncepció elveit, a
munkaerõpiac helyzetét, amely
fontos befolyásoló tényezõ egyegy terület gazdaságának fejlõdésében.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

A RÖPLABDÁZÁS BÁZISA LETT

 A ZTE Röplabda Klub teljes
körûen felújíttatta a Liszt Ferenc Általános Iskola tornatermét, ahol immár korszerû körülmények állnak rendelkezésre
utánpótláskorú sportolóik edzéseihez. A Magyar Röplabda
Szövetség 66 millió forintos
TAO-támogatásból megvalósított beruházást a közelmúltban
A beruházáshoz gratulált Vigh mekek sportolását lehetõvé tevõ rész önkormányzati képviselõje
adták át.
László országgyûlési képviselõ, infrastruktúra fejlesztésének fon- arról beszélt, hogy körzetében két
miniszteri biztos, kiemelve a gyer- tosságát. Galbavy Zoltán, a város- nagy múltú oktatási intézmény ta– AL –

A MEGÚJULT TORNATEREM A LISZT-ISKOLÁBAN

Balaicz Zoltán polgármester
örömét fejezte ki, hogy a Liszt Ferenc Általános Iskola energetikai
korszerûsítését követõen, amelyre
345 millió forintot fordítottak a
TOP-programból, megújulhatott az
intézmény tornaterme is. Méltatta
a város és a ZTE Röplabda Klub
összefogását, amelynek eredményeként támogatást nyertek a Magyar Röplabda Szövetségtõl. Mint
fogalmazott, rá sem lehet ismerni
a régi tornacsarnokra, hiszen
olyan modern körülményeket teremtettek, amely méltó a városhoz, az iskolához és a szép eredményeket felmutató röplabdaklubhoz egyaránt.

lálható, az Eötvös- és a Liszt-iskola, amelyek tanulói a sportban is
sikeresek. Megköszönte ZTE Röplabda Klubnak, hogy ennyire törõdik a gyerekekkel, és a sportág
szeretete felé irányítja õket a felújított tornacsarnokkal. Kajári Attila
tankerületi igazgató azt emelte ki,
hogy a röplabdaklub beruházása a
többi szakosztály számára is példa
lehet, amellyel a Liszt-iskolába járó
közel 600 gyermek számára teremtettek korszerû feltételeket a
mindennapos testneveléshez.
Dala Bernadett, a ZTE Röplabda Klub elnöke elmondta, hogy
2016-tól tartják ismét edzéseiket a
Liszt-iskolában. A tornaterem
adottságai kiválóak a röplabdához,
de az évtizedek nyomot hagytak a
pályán. Tavaly nyáron kétmillió fo-

rintot fordítottak rendbetételére.
Miután látták, hogy ez nem elég, a
város önkormányzatához fordultak, segítségüket kérve a Magyar
Röplabda Szövetséghez benyújtandó pályázatukhoz. A 60 millió
forint elnyert támogatást a szövetség kiegészítette még 6 millióval.
Így lett az idén júniusban kezdõdõ
kivitelezés végösszege 66 millió
forint, amibõl az elkorhadt parketta
helyére sportpadlórendszert építettek be, felújították a szertárt, valamint a lelátót, amit a ZTE színéhez
illõen kék padozattal látták el. Kifestették a falakat, és újra cserélték a tornaterem beltéri ajtajait.
Mint fogalmazott, ha a cél továbbra
is ilyen kedvezõ fogadtatást talál,
akkor újraélheti fénykorát a röplabda Zalaegerszegen.

SZÜLÕI ÖSSZEFOGÁSSAL

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MOSOLLYAL ÉS JÓ SZÓVAL
HARMINCÉVES AZ IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

visszaállt. A járvány alatti látogatási tilalom miatt azonban még
családiasabb lett a légkör. Születésnapok, névnapok megünneplése, a családtagok hiányának
enyhítése is az õ feladatuk volt. A
járvány miatt ma is két szobát elkülönítõnek tartanak fenn, így 39
ággyal mûködnek. Kiemelte, a
gondozás és ápolás különösen
Fotó: Katona Tibor
emberséges hozzáállást kívánó
terület. Csodákra nem képesek,  Az elmúlt héten a Kosztolányi Téri Óvodába családias hanglatú
viszont tudják, nincs lehetetlen, eseményre invitálták a vendégeket, köztük a sajtó munkatársait.
mert a segítségnyújtás már egy
Põdörné Hajdú Ibolya, a Zala- ményben. Megkezdõdik a kisebbik
egerszegi II.-es Számú Óvoda ve- lapos tetõs épületrészben találhazetõje és Jánoki Szücs Erzsébet, a tó két csoportszobában a nyílástagóvoda vezetõje a legújabb fej- zárók cseréje, ez mintegy 3,4 millesztésekrõl számolt be. Elõtte lió forint értékû beruházás lesz.
azonban felidézték az elmúlt tíz évAz ünnepségen részt vett
ben történt épületfelújításokat is.
Balaicz Zoltán polgármester és
Szülõi összefogással (Tornyos Böjte Sándor, a városrész önkorPéter, Kámán Attila, Czupi György mányzati képviselõje. A polgárérdeme) most új tetõt, árnyékolót mester köszöntötte a megjelentekapott az udvari homokozó, amely ket, kiemelve a példás összefo1,7 millió forint értékû beruházás. gást, amely szép eredményt hoMint elhangzott, rövidesen újabb zott a gyermekek még jobb közérfelújítások kezdõdnek az intéz- zete érdekében.

 Harmincéves fennállásuk alkalmából jubileumi ünnepséget tarPálfiné Vass Györgyi intéztottak az Idõsek Gondozóházában. Az intézmény 1992-ben kezdte ményvezetõ köszöntõjében azt
meg mûködését Zalaegerszegen, ahol 39 idõs ember ellátásáról
mondta, szorgalmas évek vangondoskodnak jelenleg.
nak az itt dolgozók háta mögött.
Hivatásuk nem könnyû feladat,
– A. L. –
elsõ polgármestere, néhai Bogár de igyekeznek mindent megtenni
Imre bábáskodott. 2000-ben a
Harminc év nem nagy idõ, a vá- bentlakásos intézményt 24-rõl 42
ros szociális ellátórendszere férõhelyesre bõvítették. Az épüleszempontjából mégis annak szá- tet 2017–2018-ban mintegy nemít, fogalmazott köszöntõjében. gyedmilliárd forintból teljes körûen
Balaicz Zoltán polgármester, a vá- felújították. Az igény folyamatos az
ros idõsügyi tanácsának elnöke. ellátásra, jelenleg 104-en várnak
Mint mondta, az épület eredetileg arra, hogy bekerülhessenek az in60-fõs bölcsõdeként létesült, mivel tézménybe.
annak idején nagyon sok fiatal teA polgármester beszéde végén
lepedett le a landorhegyi város- kitüntetõ oklevelet adott át a gonrészben és nagyon sok gyermek dozóház vezetõjének, elismerésül
született. A következõ évtizedek a dolgozók elmúlt három évtizedazonban változást hoztak, ezért a ben az ápolásra szoruló idõskobölcsõdét be kellett zárni 1991- rúak és betegek érdekében végben. Mivel egyre több lett az idõs zett önzetlen, áldozatos munkárászoruló ember, 1992-ben átala- jáért. Dr. Sifter Rózsa fõispán egy
Buzás Ferencné és Pálfiné Vass Györgyi
kították Idõsek Gondozóházává, csokor virágot nyújtott át a jubileamelynek létesítése felett a város um alkalmából.
az idõsek nyugodt hétköznapjai- mosollyal, egy jó szóval kezdõnak megteremtése érdekében. dik.
Felidézte, hogy 2020-ban a
Az intézményvezetõ végezetül
Covid-járvány és annak követ- megköszönte valamennyi dolgozó
keztében fellépõ bizalomhiány lelkiismeretes munkáját egy ajánmiatt csökkent a kihasználtsá- dékcsomaggal, amit Buzás Feguk, ami az oltások elindulásával rencné szakápoló vett át.

SZAKMAI MEGOLDÁSOKAT VÁRNAK
AZ OKTATÁS JÖVÕJÉÉRT KÜZDENEK A TANÁROK

 A pedagógusjogok világnapján több zalaegerszegi iskola tanárai is kifejezték szolidaritásukat a véleménynyilvánításuk miatt elbocsátott fõvárosi pedagógusok, valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által október 5-re bejelentett
sztrájk mellett.

– pet –
Békési Tamás, a másik érdekvédelmi tömörülés, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Zala
Megyei Szervezetének elnöke lapunk érdeklõdésére elmondta: a
két szakszervezet már egy éve
küzd különféle demonstrációkkal
az oktatási helyzet javításáért, valamit a pedagógusbérek rendezéséért. Míg a kormány részérõl nem
lesz érdemi reakció, tovább folytatják a figyelemfelhívó akciókat.
Az október 5-i országos demonstrációt nem õk, hanem a PDSZ
szervezte, a PSZ támogatóként lépett fel. Viszont október 14-ére õk
is megyeszerte demonstrációt hirdetnek.
Ami a zalaegerszegi iskolákat
illeti: október 5-én sztrájk csak a
Kölcsey-gimnáziumban
volt.

Ezenkívül az Ady-, Báthory- és
Deák-iskola tanárainak egy része
hirdetett afféle szimpátiademonstrációt a pesti eseményekre reagálva, de ezek munkabeszüntetéssel
nem jártak.
Az elnök hozzátette: azt tapasztalja, hogy most hevesebbek
az indulatok, mint a márciusi
sztrájk idején, viszont továbbra
sem szeretnének pártpolitikai kérdést kreálni az ügybõl. Szakmai
problémákra szakmai megoldásokat várnak! Úgy érzi, hogy tavasz
óta egy fontos dolgot elértek a
szakszervezetek: a közvéleményt
ráébresztették, hogy mi folyik a
hazai oktatásban. Torokszorító érzés látni, hogy most szülõk, nagyszülõk, diákok és szimpatizánsok
is az ügy mellé állnak, mert tudják,
hogy megfelelõ oktatás nélkül
nincs jövõ.
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Aktuális

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE

PÁSZTORHAGYOMÁNYOK NAPJA

 Mesterségbemutatók, játszóház, faragáskiállítás várta az érdeklõdõket Gébártra, a rossz idõ miatt a kézmûvesházba „beszorult”
és hely hiányában csak részben megvalósult pásztorhagyományok napja programra. A rendezvény 14. alkalommal tette színessé szeptember végét Zalaegerszegen.
– b. k. –

Fotó: Seres Péter

 173 évvel ezelõtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon az
1848/49-es forradalom és szabadságharc hõs honvédtisztjeit.
Az aradi vértanúk: Knézich
Károly, Leiningen-Westerburg
Károly, Damjanich János, Török
Ignác, Aulich Lajos, Nagy - Sándor József, Láhner György,
Poeltenberg Ernõ, és Vecsey
Károly – õk kötél általi halállal
haltak meg. Lõpor és golyó általi halállal halt meg: Lázár Vilmos, Gróf Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernõ, Schweidel József.
Ugyanezen a napon végezték ki
Pesten az elsõ felelõs magyar
miniszterelnököt, Batthyány Lajost, október 10-én pedig a Zala
megyei Csány László minisztert,
akinek a zalaegerszegi polgárok
1931-ben szobrot emeltek. Az
aradi vértanúk napján e szobor
elõtt emlékezett a város a tizenhárom kivégzett hõsre.
Az aradi hõsök szabadságvágyuk ellenére már nem tudtak

tovább harcolni a két nagyhatalom fegyveres erõivel szemben.
A vértanúkra és tetteikre 1867-ig
csak titokban lehetett emlékezni, a kiegyezést követõen azonban október 6-át országos
gyásznappá nyilvánították –
hangzott el a városi ünnepségen, melyen dr. Vadvári Tibor alpolgármester idézte fel a 173
évvel ezelõtt történteket. Szólt a
’48/49-es szabadságharc leverését követõ történelmi körülményrõl, a világosi fegyverletételrõl és ennek következményeirõl.
Az aradi vértanúk a történelem gyõztesei, fogalmazott a
szónok. A szabadságharc hõseinek tettei pedig nem csak Magyarország függetlenségérõl,
hanem az európai szabadságról
is szólnak.

HAT ÉV ALATT 3,9 MILLIÁRD FORINT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a célcsoport a
megszokotthoz képest kicsit eltér,
hiszen megpróbálják mindazokat
megtalálni, akik régóta nem dolgoznak, és akik éppen emiatt
még nem kerültek a látókörükbe.
A program munkaerõpiaci tevékenységeibe kizárólag a 30 év feletti regisztrált álláskeresõket, a

300 fõ inaktívon felül elõreláthatólag 2261 fõt vonnak be. Õk képezik a projekt további célcsoportjait,
amelyek az 50 év feletti nem alacsony végzettségû személyekbõl,
a rossz közlekedésû településen
élõkbõl valamint az ingázást vállalókból állnak. A hatéves program
végeztével a foglalkoztatásban lévõk száma várhatóan 1584 fõ lesz.

A nap egyik mesterségbemutatója és egyben kiállítója Gosztonyi
Zoltán fa-, csont- és szarufaragó
népi iparmûvész, a népmûvészet
mestere, aki Kaposvárról érkezett
vendégségbe immár többedik alkalommal a zalai népmûvészekhez. Vitrintárlata október 21-ig látogatható a kézmûvesházban. Mesterségérõl vallja, hogy imádja, és
mivel az eredeti népi vonal ezen a
téren is elkopott, igyekszik megõrizni a tudást. Amit pedig még fel
lehetett kutatni, azt szûkebb hazájában, Somogyban tette.
– Szerencsém volt, mert még

Szent László, aki a mai napig nagy
tiszteletnek örvend Somogyban –
mondta Gosztonyi Zoltán, aki
Szent László életébõl szerzett történelemdiplomát. – De szívesen
faragom a híres somogyi betyár,
Patkó Bandi alakját is az alkotásaimra. És szintén kedvenc témám a szarvas, a csodaszarvas –
mondja a mester, aki írt is egy

könyvet 2017-ben Szarvasösvényen címmel. Sokoldalúságában
még ott a faragás tanítása, ennek
sikerét a szakköröseinek kiállítása
is igazolja, valamint az irodalom
szeretete, az ének és a néptánc is.
Tervei között szerepel, hogy a háromévente megrendezett országos pásztorfaragás kiállítást leköltöztessék Kaposvárra.

JANUÁR ELSEJE UTÁN SEM ZÁR BE AZ INTÉZMÉNY
 Sajnos több város is bejelentette már, hogy a nehézségek
miatt átmenetileg, a téli hónapokra be kell zárniuk a színházaik,
bábszínházaik épületeit.
Sokakban felmerült, hogy vajon
Zalaegerszegen is ez lesz-e a
helyzet? Az elmúlt napokban eredményes egyeztetéseket folytattunk dr. Besenczi Árpád és Szûcs
István igazgatókkal, így most jó hírekkel tudok szolgálni a színházlátogatóknak és színházbarátoknak
– fogalmazott Facebook-oldalán
Balaicz Zoltán polgármester.
A Hevesi Sándor Színház és a
Griff Bábszínház gázellátásra vonatkozó szerzõdései 2023. szeptember 30-ig élnek, csak a
villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerzõdések járnak le 2022.
december 31-én, így arra új beszerzést kell lefolytatni. A helyzet
tehát jobb, mint sok más településen, a fõ problémát nem a gáz,
hanem az áram ára okozza majd,

KISORSOLTÁK A JÁTÉK NYERTESÉT

A szeptemberi háromnapos
rendezvényt a 4Seasons Cafe &
Cocktail Bárban értékelték a vendéglátósok, és itt jelentették be a
„pecsételõs” játék nyertesét is. Az
eseményen részt vett Bali Zoltán
alpolgármester, aki elmondta: köszöni a szervezõknek a csapatmunkát, hogy már sokadik alkalommal bizonyítják, össze tudnak
fogni egy cél érdekében. Mint ismert, a „Mustra” rendezvénysorozatot a koronavírus-járvány negatív hatásainak enyhítése érdekében szervezték meg elõször tavaly
õsszel a belvárosi vendéglátóhelyek (Díszpinty, Spájz, Pedro,
Piccolo, Contrast, 4Season és a
Pampetrics-borkereskedés).
A

Gosztonyi Zoltán (középen) a mesterek között.

EREDMÉNYES EGYEZTETÉS A SZÍNHÁZBAN

ESÕBEN IS NÉPSZERÛ VOLT A BORMUSTRA
 Az esõs hétvége ellenére jól sikerült az idei Mustra Borfolyam,
bár a szervezõk szerint az idõjárás kevésbé kedvezett annak, hogy
a résztvevõk az egyes vendéglátóhelyek között sétálgassanak.

tudtam elsõ kézbõl tanulni, ez mindig sikeresebb, mintha az embernek egyedül, magának kell próbálgatni a dolgokat – mondta a mester, aki eleinte autodidakta módon
kezdte magát képezni. – Pásztornak lenni egy életminõséget jelentett, amibe beletartozott az állatok
gondozása, szaporítása, gyógyítása és csodálatos tárgyak alkotása.
Mivel ez utóbbiakat csak ünnepi
alkalmakkor használták, például a
míves botot, ezért maradhattak
fent. De sajnos mára ez az életforma is kikopott. Amit én faragok a
tárgyakra, annak meséje, története van, nemcsak egy-egy motívum
készül. Legkedvesebb témám

Tõke Erik hozzátette: a „pecsételõs” játék résztvevõit még
mindig kicsit kevésnek tartják.
Mindössze huszonnyolcan küldmostani már a harmadik ilyen ösz- ték vissza a füzetet. Ez azt jelenszejövetel volt, az esemény pedig ti, hogy csak ennyien járták végig
jól illeszkedik a városi fesztiválok
sorába. Annál is inkább, mert a
gasztronómia mellett koncertekkel
várják a közönséget.
Az õszi szezonban a bor a fõ
szervezõelv, tavasszal pedig a
grillételekre koncentrálnak. A
szeptemberi borfolyamot ugyan
néha elmosta az esõ, de így is sikerült „nullára” kihozni a rendezvényt, ami a szervezési költségeket figyelembe véve szép eredménynek számít – értékelt Pampetrics György. A hétvége alatt a
vendégek inkább a fedett részekre
húzódtak be, de így is megteltek
az éttermek.

amely döntõ arányban a nagyszínpadi elõadásokhoz kapcsolódik.
A színház és a bábszínház
igazgatójával a következõkben állapodtunk meg: A társulatok idén
õszre, télre és a 2023-as év elsõ
hónapjaira sûrítik össze az évadra
tervezett valamennyi elõadásukat.
A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó
szünet után, 2023. április 22-én az
utolsó elõadással le is zárul a
2022/2023-as évad.
2023. április 23-tól egészen október elejéig egyáltalán nem használják majd a társulatok a nagyszínpadot (tehát az ott szükséges
teljes technikai eszközrendszert,
világítást, hangosítás, stb.). Ezzel
majdnem fél évnyi energiafelhasználást spórolunk meg, ugyanakkor

Balaicz Zoltán és dr. Besenczi Árpád

nem sérül az évad, és elõadások
sem maradnak el.
Természetesen a színház és a
bábszínház vezetése és valamennyi dolgozója szigorúan betartja majd az egyéb takarékossági intézkedéseket, és erre kérünk
minden színházlátogatót is.
A fentieknek köszönhetõen
a három nap alatt az összes hely- 2023. január 1. után is nyitva lesz a
színt (vagy töltötték ki a füzetet), színház és a bábszínház. Így minpedig most nem ajándékcsoma- den bérletet és jegyet vásárló látogot, hanem wellness-hétvégét
sorsoltak ki a beküldõk között.
Ennek nyertese Egyed Dániel
lett, aki egyéb elfoglaltságai miatt
nem tudott részt venni a sajtótájékoztatón.
A szervezõk már készülnek a
folytatásra: az adventi idõszakra
és tavaszra is terveznek egy közös gasztrokulturális eseményt.

gató megtekintheti az összes általa
kedvelt darabot. Arra biztatunk mindenkit, hogy vásároljon bérleteket,
jöjjön el az elõadásokra, és ezzel is
járuljon hozzá a színház és a bábszínház folyamatos mûködéséhez.
Mivel a környezõ megyékben sem
biztos, hogy folyamatosan nyitva
lesznek a színházak, így a teljes régió érdeklõdõ lakosságát is szeretettel várjuk Zalaegerszegre! – tette
hozzá a város polgármestere.

4

Krónika

FONTOS AZ EGÉSZSÉGES KÍVÁNCSISÁG KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
SZÍNES KÍNÁLAT – FOLTALKOTÁSOKKAL

GUNDEL TAKÁCS GÁBOR VOLT A KÖNYVTÁR VENDÉGE

 A Táncsics Mihály-díjas újságíró, sportriporter már iskolás korában is szerette a verseket, szavalt és felmenõinek köszönhetõen könyvek között nõtt fel. Színésznek készült. Az érdekesség,
hogy egy zalaegerszegi könyvtárban találkozhattunk a budapesti
tévés személyiséggel. Bár, mivel „zalai lányt” vett el, ez is megeshet néha.
– Bánfi Kati –
Az országos könyvtári napok
programsorozaton belül volt az
Apáczai Tagkönyvtár egyik meghívott vendége Gundel Takács Gábor. Szimpatikus, közvetlen, természetes, mosolygós. Büszkeség, hogy kicsit õ is zalai, felesége
származása révén, sõt a boldogító
igent is a zalaegerszegi református templomban mondták ki anno,
Török Zoltán lelkész elõtt. Mindezt
felvezetésként mesélte el Jasztrab
Istvánné tagintézmény-vezetõ kérdésére válaszolva.
– Hogyan indult a pályád?
– Másik irányba. Háromszor
próbálkoztam a színmûvészetin,
aztán be kellett látnom, ha ilyen
sokáig nem sikerül valami, akkor
azon el kell gondolkodni. Megértettem, hogy nem ez a helyem.
Közben a televízió sportosztályán
is dolgoztam. Jól éreztem ott magam, de nem gondoltam, hogy dolgom lenne ott. Aztán 1988-ban, a
szöuli olimpia idején sokkal több
sportmûsor lett, bíztattak, hogy pályázzak sportriporternek. Látok közös vonást a mûvészekben és az
újságírókban, mindkettõben van
egy egészséges kíváncsiság, és
szeretik elmesélni a történeteket.
Tehát sorsszerûség volt, amiben
szintén hiszek. Elém tette az élet,
ami az én utam. Ha az ember a
helyén van, azzal foglalkozik, amiben õ a legjobb, akkor harmóniát
él meg.

A

– Mit jelent neked a sport?
– Nem tudom, mi lenne velem
nélküle. 11 évesen kézilabdáztam.
A csapatjáték, a sport, mindenre
megtanít, amit az egész életben
lehet használni. A csapatmunkára,
egymás támogatására, a gyõzelem és vereség elviselésére, az el-

kosnak, hogy a jó következtetésre
jusson. Sok megható és vicces
sztori is megesett, amelyek egy részérõl a nézõk lemaradnak, mert
felvételrõl mennek ezek az adások. Érdekes megfigyelni a tömegpszichológiát is, hogyan befolyásolják egymást az emberek a helyes választ keresve. És az is érdekes, amikor az addig csupán játék, 2–3 milliós összegnél kezd
megváltozni, komollyá válik, mert
a játékos már nem a játékra figyel,
hanem, hogy ebbõl a pénzbõl mi
mindent lehetne. Ez látszik a sze-

Gundel Takács Gábor

lenfél tiszteletére. Aki gyerekként
sportolt, ha nem is lett belõle élsportoló, viszi ezeket az értékeket.
Mellette ez lett a pályám, és ennek
köszönhetem, hogy nagyon sok
helyre eljutottam.
– A vetélkedõkhöz hogyan viszonyulsz?
– A kvízt szeretem. A lexikális
tudásnál azonban nagyobbra értékelem, amikor négy válaszból kell
a jót kitalálni. Mert ott mindegyik
lehetõségrõl van valamilyen információ, és gondolkodnia kell a játé-

TANÚ

JUBILEUMI ÉVADNYITÓ A HEVESIBEN

mükön is. A játékszituációk tele
lesznek élettel, drámával. A játék
az igazi személyiséget is megmutatja.
– Mondtad, hogy szereted a
verseket. Ki a kedvenc költõd?
– Sok mindenkit szeretek, de
József Attila és Pilinszky János
adnak nekem a legtöbbet. Olyan,
mintha, amit József Attila már nem
tudott megírni, azt Pilinszky tenné.
Az elmaradhatatlan gasztronómiai kérdésre pedig bevallotta, bár
a családban sokan szeretnek és
jól is tudnak fõzni, õt ez a terület
nem érdekli. Vendégül látni szeret,
de fõzni nem, afelé nincs meg az a
szükséges kíváncsiság, amitõl jól
tudná végezni. Tervei között pedig
szerepel, hogy Kossuth-díjas mûvészekkel készít beszélgetõs mûsort (ennek felvételei már zajlanak
is), mert vallja, hogy kellenek a történetek a gondolkodáshoz, az empátiához. Filmbõl, könyvbõl, színdarabból vagy egy jó beszélgetésbõl.

 Az immár 16. alkalommal
megrendezett országos, sõt határon átnyúló „Kultúrházak éjjel-nappal” programhoz csatlakozott ismételten Zalaegerszeg
képviseletében az Apáczai Mûvelõdési Központ. Két napon és
fél éjszakán át várták az érdeklõdõket minden korosztályból.
– b. k. –
A színes kínálatot, melynek fõ
célja a házban dolgozó szakkörök,
klubok, munkatársak tevékenységének bemutatása, egy kellõen
színes rendezvény indította. A foltvarrók október 13-ig látogatható
patchwork kiállítása telt házas közönséget vonzott.
A szép számú érdeklõdõt Kovács Bernadett, az ÁMK mûvelõdésszervezõje köszöntötte, és
mûvészi folton folt alkotások közepette hivatalosan is megnyitotta az
éjjel-nappali programsorozatot.
– Országszerte több száz mûvelõdési ház, kulturális intézmény,
közösség várja 16. alkalommal az
érdeklõdõket, hogy minél többen
részesüljenek a programokból.
Fontos együtt ünnepelni az intézményekkel, amelyek értünk tesznek. A mostani kiállítók is kötõdnek az ÁMK-hoz, hiszen heti
rendszerességgel találkoznak itt
és Vaskiné Paksa Márta vezetésével alkotnak. Régen az aszszonyok az elhasználódott ruhadarabokból vágták ki a használható foltokat. Az egykori szükségbõl
ma népszerû kézimunka technika
vált, és csodák születnek a kezek
alatt – mondta Kovács Bernadett,
majd átadta a szót Léder Anitának, a ház egykori népmûvelõjének, aki megnyitotta a foltvarrók
tárlatát, méltatva a hét kiállító által
idevarázsolt világokat, melyek
egy-egy életérzést tükröznek. A
szétszedett majd újra összevart
minták, a geometrikus formák egy
boldog vagy éppen szomorúbb
belsõ világról üzennek.
A program fõ napja múlt szombaton volt. Délelõtt a kisgyerekes
családokat szólították meg fõleg.
A házban mûködõ „Korán érkeztem” Közhasznú Egyesület ebben
oroszlánrészt vállalt. A több órás

rendezvény egyik megható pillanata volt a babák és gyerekek „felemelése” fizikálisan és szimbolikusan is, mellyel egy országos rekordkísérlethez csatlakoztak.
Szintén kivette részét a közremûködésben az intézet könyvtára,
ahol többek között papírszínház
elõadásra várták az érdeklõdõket.
A mesék között az egyik történet
(A bujdosó macska) érdekessége,
hogy az Eötvös-iskola diákjai készítették az elõadás illusztrációit.
De a könyvtár nemcsak a legkisebbekre gondolt, hiszen az esti
órákban, éjszakába nyúlóan biztosította a társasjátékok kedvelõi-

SÓSZOBA A RADNÓTI-OVIBAN
 A Radnóti Utcai Óvoda épülete az elmúlt másfél évtizedben
jelentõs átalakításon esett át.
A két ütemben felújított épületben megtörtént a tetõtér beépítése, majd az elmúlt idõszakban a
nyílászárócsere és a szükséges
homlokzat-hõszigetelési munkák
is megvalósultak. A szabadtéri
KRESZ-park megépítése után,
2017-ben mûfüves ovi-sportpálya
létesült az óvoda udvarán. 2021
tavaszán pedig a 3 csoportszoba
újult meg.
Az óvoda életében mindig is
fontos volt az összefogás, így a
sószóba megvalósulása is közös
siker.

DRÓNTÁMOGATÓ RENDSZERT FEJLESZTENEK
PRECÍZEBB, HATÉKONYABB NÖVÉNYVÉDELEM

 Négy évtizedes fennállását ünnepli az idén a Hevesi Sándor
Színház. A jeles évfordulót egy ütõs darabbal indították szeptember utolsó napján. Bacsó Péter filmjébõl (1969), A tanúból írt
színházi átiratot (2012), Hamvai Kornél tollából, Böhm György
rendezésében láthatja a közönség.
– b. k. –
Vígjátéknak van titulálva a színház honlapján az évadnyitó bemutató. Ha teljesen fikció lenne, talán
derülnénk is groteszkségén. De hihetõ, hajaz, kellemetlen érzést
okoz. Hatásossága köszönhetõ a
Jászai- és Nádasdy-díjas rendezõ
elképzelései mellett, a tõle megszokott módon nagy számban felvonultatott társulati tagságnak, a
kiváló színészi alakításoknak. A
fõbb szerepekben szintén három
Jászai-díjas színmûvész alakít nagyot. Az egyszerûség és naivitás
képviselõje, az értelmet keresõ
kisember, a korrupciós per tanúja
szerepében Kiss Ernõ, a hierarchikus elvtársi sorból, a barátod vagyok, de majd kérünk tõled valamit

mantrázó Virág elvtársként dr.
Besenczi Árpád, az agyonnyomó
Bástya elvtársként Farkas Ignác
állt színpadra. A rendszert szigorral szolgáló Gogoláknétól (Magyar
Cecília) még a nézõtéren is lehet
rettegni, ahogy azt hatásosan tett
Gizike (Kovács Virág).
A nyomasztó jelenetek oldásaként a felszínen látható mint a mókus életérzéssel tûnik fel az úttörõk hada, köztük Debrei Zsuzsanna, aki primadonnaként ismét
megmutathatja elementáris énekhangját. A taps számára jogos, a
rendszer élén állóknak meg vas.
Feltûnik még a félmûveltség kontra szakértelem harca és mindez
szemben az igazsággal, amit elméletileg kimondanak. A darab
elég sokat elmond az életünkrõl.

 A MouldTech Systems Kft. a precíziós mezõgazdasági és ipari
feladatokat komplexen támogató, úgynevezett Central Unit rendszer kifejlesztésébe fogott, amellyel elsõ körben a permetezõ
drónok használatát kívánják könnyebbé tenni. A zalaegerszegi
vállalat a Central Unit nevet viselõ projektjének megvalósítására
a GINOP keretében mintegy 399 millió forint európai uniós támogatást nyert. Fendrik Ármin kutatómérnököt kértük, hogy avasson be legújabb innovációjuk részleteibe.
– Antal Lívia –
A drónos növényvédelmi permetezésnél jelenleg az a legnagyobb gond, hogy a drónok csak a
rendelkezésre álló idõ kétharmadában tudnak repülni, mert a maradék idõ azzal telik el, hogy a pilóta utántölti a tartályt, lecseréli az
akkumulátort, ellenõrzi a drónt,
hogy repképes állapotban van-e.
Ezután visszasétál a helyére, és
újraindítja az eszközt. Nehéz az
akkumulátor, akár 12 kilogramm is
lehet, és nem könnyû az a 10–20
liter permetszer sem, amit magával kell vinnie. Mivel veszélyes
anyagról van szó, védõfelszerelést
kell viselnie. Ráadásul az idõjárásnak és a terepnek is ki van téve.
Ezt igyekszünk megoldani azzal,
hogy olyan automatizált kiszolgálóegységet készítünk, amelyben

nek a helyszínt, illetve hosszabbított nyitvatartással és könyvvásárral is kedveskedtek az olvasóknak.
Mire elfogytak a hagyományos
sütemények, kiürültek a baba-mama standok, elkészültek a kézmûves alkotások, mindenki kijátszotta
magát, a ház csendesebb miliõjében spirituális témák következtek.
A test, lélek és szellem területére
kalauzolt Kovács Zsuzsanna
vegánéletmód-tanácsadó, jógaoktató, Bíró Gabriella egészségfejlesztõ és Klujber Katalin ezoterikus tanító.
A napot retró diszkó zárta.

után, ezért amíg az egyikben akkumulátort cserélünk, addig a másik repülhet. Nincs üresjárat, a
permetezés folyamatos. Úgy számolunk, hogy legalább 30 százalékkal lehet növelni a permetezés
hatékonyságát anélkül, hogy ez
többletmunkát jelente a pilóta számára.

Fotó: Katona Tibor

ba egy zárt rendszeren keresztül.
Ez rendkívül biztonságos, mert a
veszélyes anyaggal csak a bekeveréskor, illetve a tartály tisztításakor kell érintkezni. A Central Unit
rendszer a feladat teljes végrehajtása során támogatást nyújt: figyeli a permetlé állapotát, üzembiztonsági jellemzõket monitoroz, jelzi a várható visszatérési idõket, a
drónok esetleges mûködési zavarát és szintén valós idõben figyelmeztet a repülést befolyásoló idõjárási körülményekre. A Central
Unit projektben most a kopteres
meghajtású permetezõdrónok teljes körû kiszolgálásának fejleszté-

az összes, többek között az utántöltéshez, az akkumulátormenedzsmenthez szükséges eszköz
integrálva van.
– Hogyan épül fel, mitõl lesz
egyedi a Central Unit rendszer?
A kifejlesztés alatt álló Central
Unit rendszert úgy kell elképzelni,
hogy a pilóta egy kényelmes,
klimatizált térben ül, miközben
ezen az egységen keresztül mindent lát a szükséges funkciók mûködésérõl. Egy központi kezelõfelületen követi nyomon az akkumulátorok töltöttségét, nem kell egyesével ellenõriznie, egyszerûen kiválasztható a legjobb állapotban
lévõ. A rendszer a drónok rajrepüFendrik Ármin
lését, a köztük lévõ kommunikációt is menedzseli. Így az is beállít– A permetlé kezelését is tud- sén dolgozunk. A folytatásban haható, hogy az alacsony töltöttségû ja segíteni a rendszer?
sonló rendszerek létrehozását terdrónok visszatérése ne egyszerre
– A bekevert permetlét egy szi- vezzük a forgószárnyas és a metörténjen meg, hanem egymás vattyúval juttatjuk a drón tartályá- revszárnyú drónok számára is.
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Kultúra

LELKÜNKET ÉRÕ ÜTÉSEK A KÁDÁRIZMUS SAJÁTOSSÁGA ÉS SOKSZÍNÛSÉGE
KAMPÁNY A VERBÁLIS ERÕSZAK ELLEN

 Pápaszemes, dagadt, gizda, idióta, stréber, szerencsétlen –
szinte nincs olyan ember, akit élete folyamán ne ért volna valamilyen megaláztatás. A verbális bántalmazás és erõszak éppúgy jelen van az iskolákban, mint a munkahelyeken, vagy éppen egy
párkapcsolatban.
– pP –

gálják, jelezve; a szóbeli bántások,
megalázások valódi sérüléseket
A téma nagyon is aktuális, hi- okoznak. Persze nem konkrétan a
szen sok szakértõ szerint aggasz- test felületén, hanem a lélekben.
tó, ami az iskolákban és az
Az is igaz ugyanakkor, hogy a
internetes közösségi felületeken zajlik, de sokszor az
is, ahogy felnõtt emberek –
legyenek családtagok, házastársak, párkapcsolatban
élõk, vagy kollégák – bánnak egymással. A verbális
erõszakra és annak globális
jellegére hívja fel a figyelmet az a fotókiállítás, ami a
közelmúltban nyílt meg a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
A Weapon of choice – A
TE fegyvered a döntésed!
címû vándorkiállítás a Zala
Megyei Család, Esélyteremtõ és Önkéntes Ház irodájának szervezésében érkezett a városba. A tablókat
korábban már több középDr. Rosta Andrea
iskolában is bemutatták.
Bognárné Bengõ Hajnalka, a szer- verbális erõszak sokszor egyfajta
vezet vezetõje bevezetésképpen elõszobája a tettlegességnek, a fielmondta: a kezdeményezés és a zikai erõszaknak – erre már dr.
fotósorozat Amerikából indult. A Rosta Andrea szociológus, krimiképek szereplõi egy fotómûvész nológus, pár- és családterapeuta
felkérésére maguk választották ki hívta fel a figyelmet a kiállításazt a szót, amivel leginkább meg- megnyitót követõ elõadásában. A
bántották õket, ami a legnagyobb zalaegerszegi születésû szakemrombolást vitte véghez a lelkük- ber többek között elmondta: az
ben. Egy sminkes segítségével erõszakban mindig ott van az uraezeket a bántó szavakat ütésként, lom, a hatalom, hogy letörjem a
horzsolásként, sebként jelenítet- másik akaratát. A cél a meggyenték meg testükön. Az önkéntesek gítés.
aztán így álltak a fotós kamerája
Õ fõképp párterápiával foglalelé. A képek az érzékenyítést szol- kozik, ahol a kapcsolati erõszak

kerül középpontba. Ez nem fizikai,
hanem verbális erõszakot jelent. A
szakirodalom akkor beszél az
utóbbi jelenségrõl, ha a szóbeli
bántalmazás rendszeres, visszatérõ jellegû. Az alkalmi jellegû sértések vagy türelmetlenségbõl, idegességbõl fakadó rossz megfogalmazások nem tartoznak ebbe a
kategóriába.
A lényeg, hogy az elszenvedõ
fél mielõbb tudatosítsa magában, hogy tartósan fennálló szóbeli bántalmazásnak, megalázásnak van kitéve. Sokan ugyanis késõn
jönnek rá, hogy bántalmazottak. A kampány azt a
célt szolgálja, hogy ne váljunk áldozattá, továbbá,
hogy tanuljuk meg felismerni a helyzetet, és azt is,
hogy hogyan lépjünk ki belõle. Ha szükséges, akkor
pedig merjük szakember
segítségét kérni.
A terapeuta szerint idõnként nem árt megállni, és
magunkba nézni, hogy a
kapcsolatunk milyen. Például, hogy törõdõ, támogató-e? Olyan, ami gazdagítja az életünket, vagy netán
éppen rombolja lelkünket. De azon
is gondolkodjunk el, hogy mi mit
adunk a másiknak. Téves az a nézet, mely szerint mindig a férfi
bántja a nõt, mert ennek a fordítottjára is nagyon sok példa van. A
verbális erõszak mindkét esetben
megöli a kapcsolat intimitását,
meghittségét és önbizalomhiányt,
önértékelési zavarokat okoz, ami
az élet más területére is kihat.
Adott esetben emiatt is fontos segítséget kérni.
A kiállítás október 20-ig
látogatható.

KEVÉS AZ E-KÖNYV A KÖNYVTÁRAKBAN
EGYSÉGES JOGI SZABÁLYOZÁSRA LENNE SZÜKSÉG

 Az elektronikus könyvkiadás helyzetérõl rendeztek fórumot a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében. A szakmai találkozó egyik moderátora Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója volt, aki ezúttal, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke vett részt beszélgetésen; képviselve a hazai közkönyvtárakat.
– pP –
Az eseményen könyvkiadók
(Typotex, Móra), szerzõi jogokkal
foglalkozó szakemberek és az
egyetemi könyvtárak képviselõi
vettek részt. Az eszmecsere tapasztalatairól Kiss Gábort kérdeztük.
– Tíz-tizenkét évvel ezelõtt
nagy szenzációként harangozták
be az elektronikus könyveket, ám
a kereskedelmi forgalmat nézve
még mindig nem túl nagy a részarányuk, és érdemben az olvasói
szokásokat sem változtatták meg.
De az vitathatatlan, hogy a népszerûségük egyre nõ, sokan szeretnek különféle eszközökön olvasni, mert sok elõnnyel járnak.
Az igazgató pozitívumként említette például, hogy az e-könyv olvasókon állítani lehet a betûméretet, ami idõseknek vagy gyengénlátóknak nagyon fontos szempont.
Ezenkívül az olvasóeszközt sokkal
könnyebb szállítani, táskába tenni,
mint egy vaskos könyvet, ami utazásnál, vagy akár tanulásnál is
elõnyös lehet. Fõleg, ha több kötetet szeretnénk magunkkal vinni.
– Fontos megemlíteni, hogy az
e-könyv egy speciális eszköz, aminek többféle formája létezik. A lényege, hogy az adott mû – ami
szépirodalom és szakkönyv egyaránt lehet – valamilyen elektronikus formában kerül az olvasó elé.

Lehet egyrészt távoli hozzáféréssel olvasni; ilyenkor az interneten
kell megvásárolni azt a kódot, amivel eljuthatunk a kívánt mûhöz,
ami egy adott tárhelyen, adatbázisban szerepel. De a Magyar

Kiss Gábor

Elektronikus Könyvtár honlapján
például ingyenes tartalmakat találhatunk. Ez tulajdonképpen az ország legrégibb digitális könyvtára,
ahol többek között minden fontos
irodalmi mû hozzáférhetõ. Az
elektronikus könyvek olvasásának
másik módja, hogy egy megvásárolt fájlt valamilyen (okos)eszközre, e-könyvolvasóra letöltünk, és
ezt bárhová magunkkal vihetjük.
Manapság szinte minden papír
alapon kiadott könyv elkészül

elektronikus formában, ám nem
biztos, hogy forgalomba is kerül.
Az e-könyvvásárlás még nem túl
gyakori, tehát egyelõre biztos,
hogy nem szorítja ki a hagyományos könyveket a piacról. Még
mindig szeretjük a papír alapú
könyveket, akkor is, ha napjaink
nagy részét valamilyen okoseszköz elõtt töltjük el. Mert egyszerû
használni, könnyen hozzáférhetõ
és sokaknak a küllemük, borítójuk
is fontos – fogalmazott Kiss Gábor.
Hozzátette: az e-könyveket illetõen a legnagyobb probléma épp
a könyvtárakban van, nehezen illeszthetõk be ugyanis az intézmények kölcsönzési rendszerébe.
Egyéni licenc szerzõdéseket kellene kötni, és egyenként kezelni az
elektronikus könyveket. A könyvtári rendszer viszont erre egyelõre
nem alkalmas. Az olvasóknak hozzáférési kód járna, amibõl viszont
csak annyi lenne, ahány példányt
megvásároltak az adott e-könyvbõl. A kód meghatározott ideig mûködne, utána törlõdik. Ha az olvasó a saját eszközére szeretné letölteni a fájlt, ott is ugyanez lenne
a helyzet.
– A fórumon is elhangzott, hogy
egy egységes jogi szabályozásra
és a technikai feltételek bõvítésére
lenne szükség ahhoz, hogy az
elektronikus könyvek nagyobb teret kapjanak a könyvtárakban.
Minden érintett oldal – kiadók,
könyvtárak, szerzõk és azok jogi
képviselõi – szempontjait figyelembe véve lehetne csak megoldani ezt a kérdést. Egy országos
problémáról van szó, amirõl beszélni kell. Viszont a párbeszéd
szerencsére elindult.

EGY JELENKOR-TÖRTÉNETI KONFERENCIA TANULSÁGAI

(Folytatás az 1. oldalról.)
Akár a szervezõk, akár a résztvevõk számát nézzük, eddig a
miskolci volt a legnagyobb – idézte fel az elõzményeket a történész,
akit Horváth Sándor, a Történettudományi Intézet fõmunkatársa, a
rendezvény egyik fõszervezõje
kért fel egy elõadásra.
A konferencia célja – azon túl,
hogy bemutassa a legújabb kutatások eredményeit – az is, hogy
kérdéseket tegyen fel, illetve hogy
újragondolja a Kádár-korszak és a
kádárizmus helyét a magyar történelemben. Mennyiben és hogyan
volt sajátosan magyar modell a
Kádár János nevéhez köthetõ korszak? Jórészt ezt a fõ kérdést járták körül az elõadók.
– A rövid válasz az, hogy igen,
sajátos volt. Nem beszélhetünk
ugyanis teljesen egyforma rendszerekrõl a szovjet blokkon belül
sem. Minden országnak megvolt a
maga egyedisége, ami múltjából,
hagyományaiból, kultúrájából fakad. Ezekre épült rá a kommunista hatalom. Egy rendszerpolitika
felépítménye gyorsan változhat,
elég hozzá egy forradalom, vagy
megszállás, netán rendszerváltás.
Viszont a helyette kialakuló újban
mindig ott van az elõzõ lenyomata.
A társadalom ugyanis nem tud
ilyen gyorsan változni, a régi szokások, tradíciók, életstílusok generációkon át jelen vannak. Éppen
ezért érdekes téma lehet a Horthyrendszer társadalmi elemeinek továbbélését nyomon követni a Kádár-korszakban, illetve a posztkádárizmus lenyomatait megfigyelni
a '90-es években, vagy napjainkban.
A történész szerint minél hoszszabb, minél elnyomóbb és megfélemlítõbb egy rendszer, annál
mélyebbek bizonyos társadalmi
beidegzõdések, amik nehezen
kopnak ki. Nemcsak rossz, hanem
jó gyakorlatokról is beszélhetünk,
utóbbiak pedig azért fontosak,
mert afféle egészséges reflexként
segíthetik a túlélést rosszabb idõszakokban, válsághelyzetekben.
A konferencia sokszínûségét
pont az adta, hogy társadalomtörténeti megközelítésbõl vizsgálta a
Kádár-korszakot. Túllépve az eseménytörténeten és a diktatúra hatalmi gépezetének bemutatásán,
egy kifinomultabb, részletgazdagabb képet kívánt adni a hétköznapokról is. Vagyis a különféle tár-

sadalmi csoportok, sõt az egyszerû „kisember” is témája a mai kutatásoknak.
– A kilencvenes évek elején volt
egy úgynevezett „levéltári forradalom”, ami azt jelenti, hogy kutathatóvá váltak az állampárti iratok és
általában véve is a szocialista korszakhoz kötõdõ dokumentumok. A
nagy egészbe pedig korabeli sajtóanyagok, fotók, filmhíradók, filmek, zenei anyagok, sõt személyes élettörténetek is beletartoznak. A történettudományon belül új
irányként megjelent a politikai társadalomtörténet, sõt az úgynevezett mikrotörténet is.
Ami a társadalom legalsóbb
rétegeit, sõt az egyes embert vizsgálja. Legyen arca a
gyári munkásnak, vagy a
tsz-ben dolgozóknak. Annál
is inkább, mert a tárgyalt idõszakban olyan kihívások érték a családokat, hogy az
egyén valamilyen formában
mindig interakcióba került a
hatalommal, és ennek nyomai a levéltári forrásokból is
kiolvashatók. Mindezek szélesebb spektrumra helyezik
a jelenkori kutatásokat, így
nem csoda, hogy a történettudományon kívül a szociológusok, néprajzosok, médiakutatók, kultúrakutatók,
politológusok is foglalkoznak
a korszakkal – fogalmazott a
történész.
Kérdésünkre, hogy mihez
képest kell újragondolni a
Kádár-korszak helyét a magyar történelemben, Káli
Csaba azt mondta, hogy minden
történészgenerációnak újra kell írnia a történelmet.
– Elsõre ez talán furcsának tûnik, de a nyelv, amivel a gondolatainkat kifejezzük, és az a fogalomrendszer, amivel a történész
dolgozik, folyamatosan változik.
Egy 100–150 évvel ezelõtt írt történeti munkának már nem biztos,
hogy értjük azokat a finomságait,
amik akkor egyértelmûek voltak.
Hogy a jelen generáció értse a történelmet, újra kell azt írni a nyelvi,
fogalmi változásoknak megfelelõen. Az „újraírás” másik oka pedig
az, hogy mindig újabb és újabb
források kerülnek elõ, amik árnyaltabbá teszik a képet, bõvítik ismereteinket.
Megjegyezte: a jelenlegi kutatási irányoknak megfelelõen téma

lehet például a balatoni nyaralóhelyek világa, a Kádár-kori közterek
mai megjelenése a közösségi médiában, a rendszerváltozáshoz vezetõ szerteágazó kül- és belpolitikai, illetve társadalmi folyamatok,
vagy épp „A besúgó” címû filmsorozat. Utóbbiról vita is zajlott a
konferencián, hogy vajon mennyire kell ragaszkodnia a történelmi
tényekhez egy fikciós filmnek, illetve, hogy milyen hatása lehet a mai
fiatalokra, akik már csak a történelemkönyvekbõl ismerik a titkosszolgálatok világát.

Kádár János és az úttörõk.
(Fotó: a konferencia honlapján.
Forrás: kadarizmus.webnode.hu)

Apropó vita: Káli Csaba azt
mondja, a rendezvény egyik pozitívuma az volt, hogy minden szekcióban volt egy úgynevezett vitaindító, aki az elõadások után megadta a lökést ahhoz, hogy beszélgetés, sõt valódi szakmai vita bontakozzon ki az adott téma kapcsán.
Hogy mit lehet mindebbõl a zalai, zalaegerszegi kutatómunka
során hasznosítani?
– Mindenképpen inspiráló egy
ilyen találkozó, hiszen bõvíti az
ember nézõpontját. Egy történésznek azon is el kell gondolkodnia
néha, hogy amit saját maga leírt,
az egy bizonyos idõ után még mindig érvényes-e? Ha a sokféle új
megközelítés és vita után is védhetõ a saját magunk állítása, akkor
talán nem járunk rossz úton.

AZ ÉRZELMI SZFÉRÁBÓL MERÍT
80 ÉVES SZABOLCS PÉTER – JUBILEUMI TÁRLAT NYÍLT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a szobor a kiállításon ugyan
nem szerepel, ám a most megjelent albumban látható a fotója.
Egri Mária úgy látja, hogy Szabolcs Péter munkáiban a múlthoz,
a hagyományhoz, a magyar és
egyetemes kultúrához való kötõdés is jelen van. Mitológiai témák,
vallási szimbólumok, történelmi figurák éppúgy feltûnnek a mûvekben, mint az egyszeri ember (szülei, családtagjai, vagy a régi paraszti világ alakjai). De a humor, a
politikai szarkazmus, a népies pajzánság sem áll távol tõle.
Az alkotó születésnapjára megjelent impozáns kötetet lánya, Szabolcs Tünde mutatta be egy szintén
személyes hangvételû köszöntõben. Péterkém, vagy Tanár Úr: e két
megszólítással illetik mindig édesapját, akinek a mûtermében állandóan nagy volt a nyüzsgés, és a
mai napig készül ott valami. A mûterem csoda világ, saját életet él. Raj-

zok, szobrok, gondolatok születnek
itt; a sokak által ismert és kedvelt,
„birtokba vehetõ” mûalkotások.
Az album grafikai terveit Árendás József álmodta meg, a szövegeket dr. Egri Mária mûvészettörténész és Magyar Hajnalka újság-

író jegyzi. A fotókat Zóka Gyula
készítette, a szerkesztés pedig
Szabolcs Péter, Szabolcs Ágnes
és Nagy Johanna munkája.
A tárlatnyión a Kis-Hétrét zenekar idézte fel néhány dallal a mûvész korszakait.
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Városháza

MEGÚJUL
A JÁRDA
 A Nyerges utca Domb utcai
csomópontjától déli irányban a
keleti oldali járda elsõ ütemének felújítási munkái kezdõdnek 2022. október 5-én, szerdán, 8 órától.
A kivitelezési munka a járda
érintett 120 méter hosszú szakaszának teljes felületét érinti, illetve
a rézsûmegtámasztás miatt 32
méteren kerti szegély beépítését
is magában foglalja, mely munkák
jellegébõl adódóan a társasházi
bejáratok korlátozottan, illetve
esetenként nem lesznek használhatók. A kivitelezés ideje alatt a
gyalogosközlekedés a nyugati oldali járdára terelõdik.
A felújítási munkák október végéig tartanak, mely idõ alatt kérjük
a Tisztelt Lakosság türelmét és
megértését!

FOGADÓÓRA,

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN

DR. KOVÁCS GÁBOR, Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõje minden hónap harmadik hétfõjén 10.00–12.00 és 16.00–17.00 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.), amelyre az október 17-i fogadónaptól kezdõdõen
elõzetes bejelentkezés és idõpont-egyeztetés szükséges a 92/502-102 telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS
A Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) 2022. október 15-én szombaton, az
alábbiak szerint fogadja az ügyfeleket:
• Parkolóágazat: 8.00 órától 12.00 óráig
• ZKN Kft.:
8.00 órától 12.00 óráig
• LÉSZ Kft.:
8.00 órától 12.00 óráig
• ZALAVÍZ Zrt.: az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes Szakbizottsága Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíjról
szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ
alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási
intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól
számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a
hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj 
igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok
befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató
eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.

relmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes szakbizottságához a
mellékelt formanyomtatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2022. október 15-én
postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet
mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó
hallgatói jogviszony igazolást és az elõzõ félévrõl a
lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által
aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha
szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását
is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból
az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.

A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább
egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos
hallgató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és
a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a
hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani
átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább
4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegera 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánalapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ igazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy
kreditpontot megszerezte.
személyesen hétfõ–csütörtök 8– 12 és 13.00–16.30 óra,
illetve pénteken a 8.00–12.00 óra közötti idõszakban.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft.
Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri HiA felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév vatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint leszeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. tölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az
félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõ- alábbi elérhetõségeken:
oktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ – Kultúra, közneösszegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig. velés, sport – Felsõoktatás, valamint:
Az ösztöndíj igénylése:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
 A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási
Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként ke- További információ:
rül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félZalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
évenként kell megpályázni.
Humánigazgatási Osztály
 A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
pályázat kiírását követõen a 2022. október 1. és
Tel.: 92/502-190, 92/502-192
október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kéE-mail: nyakastunde@ph.zalaegerszeg.hu

Tisztelt zalaegerszegi lakosok!
A 2022. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A szolgáltatás a városnak csak azon területein
valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ
zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett
gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel, és csak a
városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen
elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell
lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel
7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az
úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl
függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása
a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat,
ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket
bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban elhozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes
zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex
Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található
hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek

betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
NYITVATARTÁS:
2022.01.01–2022.03.31: kedd–péntek
szombat:
2022.04.01–2022.09.30: kedd–péntek
szombat:
2022.10.01–2023.03.31: kedd–péntek
szombat:

9.00–17.00
7.30–14.00
10.00–18.00
7.30–14.00
9.00–17.00
7.30–14.00

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu
e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a
meghirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig
lehet leadni.
IDÕPONTOK:
2022. október 10. hétfõ

2022. október 11. kedd
2022. október 18. kedd

Landorhegy
Egerszeghegyi u.
Szívhegyi u.
Hóvirág u. (9.-ig)
Kertváros
Csács
Bozsok

2022. október 24. Hétfõ

Andráshida
Hatház
2022. november 2. szerda
Belváros
2022. november 3. csütörtök Páterdomb
2022. november. 7. hétfõ
Vorhota
Erzsébethegy
Ola
Ebergényi u.
Nagycsarit u.
2022. november 9. szerda
Zrínyi u. környéke
Kikelet u. (11. és 14-ig)
Tõzike u.
2022. november 14. hétfõ
Ságod
Neszele
Kaszaháza
Gólyadomb
2022. november 15. kedd
Pózva
Nekeresd
2022. november 17. csütörtök Bazita
Becsali
2022. november 22. kedd
Botfa
Besenyõ
Sugár u.

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 41/2021. (IX.14.) önkormányzati
rendelete alapján a „Zalaegerszegért” díj odaítélésérõl ez év novemberében, a „Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért” díj, valamint a „Kultúra mecénása” díj és a „Sport mecénása” díj odaítélésérõl decemberi ülésén dönt a közgyûlés.
A „Zalaegerszegért” díj azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek adományozható, aki
(amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város
jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért” díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei.
A testület „Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért” díj kitüntetést adományozhat olyan gazdasági
társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik a város gazdaságfejlesztéséért kiemelkedõ munkát végeztek.
A „Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért” díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a
közgyûlés bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra mecénása” díjat adományozhat olyan magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása” díjat elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A „Sport mecénása” díj olyan magánszemélynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely)
kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
A „Sport mecénása” díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai,
a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyezett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.
A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2022. október 31. napjáig beérkezõleg kell a város
polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is
adományozhatóak.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról (https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36442/Kituntet_2022_04_15tol.pdf), a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása
pedig a www.zalaegerszeg.hu/Önkormányzat/Városunk/Kitüntetettjeink címszó alatt érhetõ el.
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KÉT BRONZÉREM A NEMZETKÖZI TEKEPORONDRÓL
 A tavalyi bajnokságban elért eredményei alapján különbözõ
nemzetközi kupában indulhattak az egerszegi szuperligás tekecsapatok. A ZTK FMVas férficsapata aranyérmesként a világkupán szerepelt Németországban, Münchenben. A ZTE ZÁÉV nõi
együttese harmadik helyezettként az NBC Kupán állt rajthoz Romániában, Kolozsváron.
A többnapos versenysorozaton
a hölgyeknél 14 a férfiaknál 13 csapat indult. A négyes döntõbe a legtöbb csapatfát dobó négy együttes
jutott.
A nõknél a ZTE ZÁÉV csapata
egyenletes teljesítményt nyújtva
másodikként került a négyes döntõbe. Az elsõként dobó Gál Henrietta 617 fás teljesítménye lendü-

letet adott a zalaiaknak, a folytatásban a többiek is jó átlagot hoztak, a befejezõ emberként dobó
Végh-Soltész Zsófia 610 fás teljesítménye is kellett a továbbjutáshoz.
A ZTE ZÁÉV 3520 fás teljesítménnyel jutott a négyes döntõbe
(Gál Henrietta 617, Csurgai Anita
548, Nemes-Juhász Gabriella

580, László Kata 586, Airizer Emese 579, Végh-Soltész Zsófia 610).
A ZTE ZÁÉV a döntõbe jutásért a
német SKK 98 Poing ellen lépett
pályára. A zalai csapatnak már
nem ment annyira jól a dobás,
hogy sikerüljön a döntõbe jutás A
német együttes 6,5:1,5 arányban
nyert. A ZTE ZÁÉV-nál csak egyedül Végh-Soltész jutott 600 fa fölé
(Gál 560, László 550, NemesJuhász 550, Sabján 539, VéghSoltész 607, Airizer 537).
A bronzéremért lejátszott találkozón ismét jól teljesített a ZTE
ZÁÉV, a román Conpet Petrolul ellen a zalaiak már az elsõ pároknál

szereztek két meccspontot, és jelentõs faelõnyre tettek szert, végig
irányítva a találkozót, magabiztos
gyõzelmet arattak 6:2 (3547-3369)
(Airizer 581, Gál 596, Csurgai 575,
Végh-Soltész 610, László 577,
Nemes-Juhász 608). A zalai csapat így bronzérmet szerzett az
NBC Kupában.
A ZTK FMVas együttese a világkupán tartalékosan szerepelt, a két
Járfás, Szilárd és László különbözõ okok miatt nem tarthatott a csapattal, két fiatal, Borsos Bence és
Mazzag Dávid került az utazó keretbe. Nagyon nem lehetett hibázni, mert, akkor nehéz lett volna a

négyes döntõbe kerülni. Több profi
együttes is pályára lépett. Az elsõként a négyes döntõbe jutó SKV
Roth Weisz Zerbst csapatában
több játékos is 700 fa(!) felett teljesített, ami nemzetközi szinten kiváló eredménynek számít.
A ZTK FMVasnál Fehér Zoltán
661 fával nyitott, a legtöbb fát
Kakuk Levente dobta 680. Borsos
és Mazzag 602 fáig jutott. Az utolsóként dobó Nemes Attila jól teljesített, 678 fát ütött, így a nagyon
erõs mezõnyben végül sikerült a
négyes döntõbe jutás a negyedik
helyen. ZTK FMVas 3899 (Fehér
Zoltán 661, Kakuk Levente 680,
Farkas Ádám 646, Pintér Károly
632, Borsos Bence (Mazzag Dávid) 602, Nemes Attila 678). A zalai
férficsapat az elsõ helyen a fináléba jutó német csapat, az SKV
Roth Weisz Zerbst ellen lépett pá-

lyára a négyes döntõben. A végsõ
gyõzelemre is esélyes német csapat nem adott esély az egerszegi
együttesnek 7:1 (4157-3858)-re
nyert. A zalaiak becsületpontját Fehér Zoltán szerezte. (Farkas Á.
612, Borsos 594, Mazzag 619, Fehér Z. 690, Pintér 676, Nemes
667). A harmadik helyért lejátszott
találkozón már magabiztos volt a
zalai csapat. Az osztrák KSK
Orthnak esélye sem volt a gyõzelemre. A mérkõzés elején gyorsan
döntésre vitte a dolgot a ZTK
FMVas, a „sógoroknak” a meccs
hajrájában sikerült a becsületpontot
megszerezniük.
ZTK
FMVas–KSK Orth 7:1 (3811-3655)
(Fehér Z. 657, Kakuk 642, Nemes
658, Farkas Á. 630, Pintér 616
Mazzag 608. A fölényes gyõzelem
bronzérmet ért az egerszegieknek
a világkupán.

ség is adatokat kér tõlünk. Egy biztos: a város a Zalaszám és mellette többi szponzoraink segítségével
tudjuk túlélni a nehéz helyzetet.
– Más sportágakban csök-

kentik a versenyek számát, igy
is takarékoskodnak. A Magyar
Atlétikai Szövetségtõl kaptak
már valamilyen fedett pályás
versenyprogramot?
– Csak ismételni tudom magam, még minden képlékeny. A
többi sportágtól talán annyiban
más a helyzetünk, hogy jövõre felnõtt-világbajnokságot rendezünk.
A MASZ szeretné elérni, hogy legalább 25 magyar atléta versenyezzen hazai környezetben, ehhez a
felkészülésüket biztosítani kell.
Nyilván teljes mértékben nem lehet készülni olyan külföldi edzõtáborokban, ahol meleg van. Hazai
környezetben is kell készülni, versenyezni, így bizakodom, hogy a
versenyek száma drasztikusan
nem csökken. Egy biztos, a fedett
pályás szezon idén más lesz, mint
az elmúlt években. A körülményekhez igazodva igyekszünk rá
felkészülni, és a lehetõségeinkhez
mérten jól szerepelni.

ELÉGEDETTEK A SZABADTÉRI SZEREPLÉSSEL
SOK A KÉRDÕJEL A FEDETT PÁLYÁS SZEZON ELÕTT A ZALASZÁM ZAC-NÁL

 Befejezõdött az atléták szabadtéri szezonja. A Zalaszám ZAC
– Már érintettük a gazdasági
sportolói hogyan teljesítettek a szabadtéren? Errõl faggattuk Bel- helyzetet. Jön a fedett pályás
la Attilát, a klub ügyvezetõjét.
szezon, ami az emelkedõ energiaárak miatt nyilván nem lesz
az indulása. Muszil Ágnes hozta a egyszerû?
kötelezõket versenyszámaiban,
– Zajlanak a tárgyalások. A pá800 méteren és 1500 méteren az lyákért bérleti díjat, üzemelési költérmeket. Az alacsonyabb korosz- séget fizetünk. Nyilván az említett
tályoknál, a 12 éveseknél is szép költségek emelkedni fognak. Eleredményeket értek el fiataljaink, képzelhetõ, hogy a fûtés terén
csapatban szereztek ezüstérmet lesznek korlátozások. A villanyviláSzekszárdon. A nemrég Székesfe- gítással is takarékoskodnunk kell a
hérváron megrendezett ügyességi
csapatbajnokságról is éremmel és
pontszerzõ helyezésekkel tértünk
haza. Az ifi diszkoszvetõcsapatunk itt aranyérmes lett.
– A gazdasági helyzet egyre
nehezebb. A betervezett versenyek mindegyikére sikerült eljutniuk?
– A versenyekre igen, de már
– Nem panaszkodhatunk, min- éreztük a nehéz gazdasági helyzet
den korosztályban sikerült ver- hatásait, az emelkedõ utazási és
senyzõinknek érmet szereznie – szállásköltségeket. Szerencsére a
hangoztatta Bella Attila. – A serdü- városi önkormányzat, névadó
lõknél Kovács Lõrinc diszkoszvetõ szponzorunk a Zalaszám Kft. és
dobogón végzett, Röszler Dóra még több kisebb-nagyobb támobajnoki címet szerzett gátfutás- gató segítségével eljutottunk a beban. Szerepelhetett volna korosz- tervezett bajnokságokra. A szatálya Európa-bajnokságán, sajná- badtéri szezonban tudtunk verselatos módon kiutazása elõtt pár nyeket is szervezni, amiból szárnappal megsérült, igy „kútba esett” maztak bevételeink.

futófolyosón. Egyelõre még sok a
bizonytalansági tényezõ. Többek
között még az sem tisztázott, hogy
fedett pályás szezont tudnak-e
rendezni a versenyszervezõk? A
pesti versenyek a SYMA-csarnokban zajlanak nagyrészt. A létesítmény energetikai szempontból
elég rossz konstrukció, nagy kérdés, hogy befûtik-e ebben a helyzetben. Rengeteg a bizonytalansági tényezõ, az országos szövet-

TÁJFUTÓÉRMEK
HAT ZALASZÁM-ZAC-ÉREM AZ ÜCSB-RÕL KÖLYÖKATLÉTÁK
ITTHONRÓL, KÜLFÖLDRÕL
VERSENYEZTEK
 Az õszi országos bajnokságok elõtt felkészülési versenyként
Nagyvázsony térségében rendezték meg az idei Vas–Veszprém–
Zala megyei hosszútávú, éjszakai és pontbegyûjtõ csapatbajnokságot. A több mint 200 induló közt a két zalai tájfutó-egyesület is
képviseltette magát. A kétnapos, háromfutamos megyei bajnokságon számos zalai dobogós eredmény született.

 Az év utolsó elõtti
pályabajnokságát rendezték meg Székesfehérváron, az ügyességi és gátfutó csapatbajnokságot az U–18
ifjúsági és az U–16
serdülõ korosztályok
részére.

Hosszútávú bajnokság. F14B:
1. Hegedûs Márton (Göcsej KTFE),
2. Bokány Bátor (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F18B: 2. Kovács Zsolt (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F45: 1. Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC). F50: 2.
Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N16B: 2. Dóra Csepke (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Molnár Csenge
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21B: 3.
Pózna Anna Ibolya (Göcsej KTFE).
N35: 1. Porgányiné Henrich Piroska
(TRIÓ Egerszeg ZTC).
Éjszakai bajnokság. F45: 1.
Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg
ZTC), 2. Sárecz Lajos (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N16B: 2. Dóra
Csepke (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N21B: 3. Pózna Anna Ibolya (Göcsej KTFE)
Pontbegyûjtõ csapatbajnokság. V14: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Bokány Bátor, Porgányi Emma,
Várady Helka). V21: 2. Göcsej
KTFE (Pózna Anna Ibolya, Éles
András, Varga József), 3. TRÓ
Egerszeg ZTC (Pap Viktória, Kovács Zsolt, Fehér Ferenc.
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csapattal képviseltette
magát, az értékes helyezések mellett hatszor
végeztek a dobogón.
Bognár Szabolcs edzõ
tanítványai diszkoszvetésben az ifjúságiak mezõnyében aranyérmet
szereztek. Az aranyérmes
diszkoszvetõk
súlylökésben is felállhattak a dobogó második fokára. A Röszler
Dóra köré szervezõdõ
lány 100 m gátfutócsapat szintén a dobogó második fokára állhatott fel. A serdülõ fiúk
szintén a gátfutó számokban jeleskedtek és szereztek két bronzérmet.
IFJÚSÁGI. Diszkoszvetés: 1.
Zalaszám-ZAC (Kozma Ádám
42,25, Horváth Kevin 43,69,
Ravadics Benjamin 31,40, Mózer
Benedek 48,38) 44,77 m.
Súlylökés: 3. Zalaszám-ZAC
(Kozma Ádám 12,32, Horváth

*
Huszonegy ország tájfutóinak
részvételével a horvátországi
Brac szigetén rendezték meg az
O-Brac Cup versenyt. A 4 futamos
– középtáv, hosszútáv, éjszakai
és nappali sprint – versenyen a
Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg
ZTC tájfutói is rajthoz álltak. Az elsõ két futam köves, sziklás terepén technikailag magas színvonalú pályák várták a versenyzõket,
amit a második napon a sûrû köd
is nehezített. A 3–4. városi futamon szûk utcák, lépcsõsorok, átjárok nehezítették a gyors haladást.
A zalai versenyzõk összetett
eredményei. F12: 1. Kaj Huba
Csaba (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F14: 2. Kolcsár Nimród (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F16: 1. Mézes
Botond Csegõ (Göcsej KTFE).
N18: 2. Kolcsár Panna (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21B: 2. Császár
Éva (Göcsej KTFE). N35: 1.
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg
ZTC).

Kevin 12,55, Ravadics Benjamin
9,59, Mózer Benedek 12,26) 12,37
m. 100 m gát: 2. Zalaszám-ZAC
(Röszler Dóra 15,05, Schein Kata
15,45, Gyenese Zsófia 16,76, Magyar Dorka 16,56) 15,68 mp.
Edzõ: Kámán Ferenc.
400 m gát: 3. Zalaszám-ZAC
(Schein Kata 1:11,05, Gyenese
Zsófia 1:09,32, Magyar Dorka
1:18,31) 1:12,89 p. Edzõ: Kámán
Ferenc.

Kalapácsvetés: 4. Zalaszám-ZAC (Kozma Ádám
36,64, Horváth Kevin
23,03, Ravadics Benjamin 20,01, Mózer Benedek 38,02) 32,56 m.
Edzõ: Bognár Szabolcs.
Ötösugrás: 5. ZalaszámZAC (Gyenese Zsófia
13,73
Magyar Dorka
14,41, Kósi Boglárka Dóra 14,17) 14,10 m.
Edzõk: Kámán Ferenc,
Csiszár Attila.
Serdülõ. 100 m gát: 3.
Zalaszám-ZAC (Hercsel
Zsombor 15,04, Lákovics
Márk 14,54, Both Bálint
15,83, Andrasek Vilmos
15,98) 15,34 mp. Edzõk:
Góczánné Tóth Zsuzsanna, Csiszár Attila, Szabó
Gábor, Kámán Ferenc.
300 m gát: 3. ZalaszámZAC (Hercsel Zsombor
43,76, Lákovics Márk
46,54, Both Bálint 42,97, Andrasek Vilmos 44,79, Preisinger
Mátyás 47,38) 44,51 mp. Edzõk:
Góczánné Tóth Zsuzsanna, Csiszár Attila, Szabó Gábor, Kámán
Ferenc, Góczán István. Magasugrás: 6. Zalaszám-ZAC (Lákovics
Márk 160, Both Bálint 160,
Andrasek Vilmos 150, Nyári Attila
140, Bella Mátyás 135) 152 cm.
Edzõ: Csiszár Attila, Szabó Gábor,
Kámán Ferenc.

 A Magyar Atlétikai Szövetség
a 2023. évi budapesti világbajnokság jegyében újjászervezte
a 8–11 éves gyerekek atlétikai
képzését és versenyrendszerét.
Az õszi versenyeket a Kölyökbõl Atléta Program nyugat-dunántúli régiójában Zalaegerszegen, a Zala Optika Kupáért rendezte meg a házigazda Zalaszám-ZAC egyesület. Az egyéni
versenyek izgalmas küzdelmeket
hoztak, ahol számos zalai érem
született.
Eredmények. 1200 m: 1. Farkas Máté 4:22,0, 3. Sebestyén
Ádám 4:41,0 p. 150 m gát: 3. Borbély Barnabás 24,3 mp. Távolugrás: 1. Farkas Máté 434 cm, 2.
Szabó Levente 418.
Vortexrakéta-hajítás: 1. Oravecz Gergõ 35,90, 2. Borbély Barnabás 34,50, 3. Habuczki Zalán
31,60 m. 50 m: 1. Kiss Hanna 7,6
mp. 1200 m: 1. Zsuppán Kinga
4:53,9 p. 150 m gát: 1. Németh
Lujza 24,8, 2. Pap Luca 25,1 mp.
Távolugrás: 2. Kiss Hanna 420, 3.
Dombai Betta 400 cm.
Vortexrakéta-hajítás: 1. Pap Luca 33,40, 2. Dombai Betta 28,60 m.
Edzõk: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Laczkó László, Pajor
László.
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