
Új kontextusba helyezett óra-
szerkezetek, váltakozó idõsí-
kok, kiragadott, de nem tolako-
dó emlékképek. Az Idõ központi
„szereplõ” Szényi Zoltán jubi-
leumi tárlatán. A festõmûvész-
tanárnak 70. születésnapja al-
kalmából nyílt retrospektív kiál-
lítása a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

– pP –

Az alkotót és a szép számú kö-
zönséget Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte, felhíva a fi-
gyelmet a városban tevékenykedõ
mûvészek közösségformáló erejé-
re. Mint fogalmazott, Zalaeger-
szeg tele van jellegzetes – már-
már szimbolikussá váló – figurák-
kal, akik itt élnek és dolgoznak nap
mint nap; hosszú évtizedek óta. Az
idõ múlását sokszor észre sem
vesszük, annyira természetes,
hogy itt vannak, hogy köztünk van-
nak. Egy-egy ilyen kerek évforduló

alkalmával aztán elcsodálkozunk,
és szinte el sem akarjuk hinni,
hogy tényleg ennyi év telt el.

A mûvész festményeibe kompo-
nált óraszerkezetek persze már
nem mérik az idõt, legalábbis a ha-

gyományos értelemben biztosan
nem. Sajátos, csak Szényi Zoltánra
jellemzõ idõszámítás ez, ami épp-
úgy jelentheti a folyamatos jelen-
idejûséget (az Itt és Most állapotot).

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

A részletekrõl sajtótájékoztatón
számolt be Bartal Kiss Rita mûvé-
szeti vezetõ, az elõadás rendezõ-
je. Mint mondta: óvodásoknak és

iskolásoknak egyaránt ajánlják ezt
a kedves kis történetet, mely azt
próbálja elmesélni a gyerekeknek,
hogy a felgyorsult világunkban le-
het másképp is mûködni.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A két népszerû kelekótya manó, Moha és Páfrány kalandjaival
folytatódik októberben a bábszínházi évad. A mesét Václav Ctvrtek
és Máté Angi történeteinek felhasználásával, Markó Róbert alkal-
mazta színpadra. A bemutatóra október 13-án kerül sor a Griff
Bábszínházban.

IDÕSÍKOK ÉS ÓRAMÛVEK AZ AKVARELLEKEN
SZÉNYI ZOLTÁN JUBILEUMI TÁRLATA

BÁBSZÍNHÁZI BEMUTATÓ
MOHA ÉS PÁFRÁNY AZ ÉVSZAKOK RENDJÉÉRT

Balaicz Zoltán, Szényi Zoltán és dr. Kostyál László

– AL –

– Idén ünnepeljük a forrada-
lom és szabadságharc 1848-as
kitörésének 170 éves évforduló-
ját, amely minden magyar ember
számára az egyik leginkább lélek-
emelõ történelmi eseményünk, jö-
võre, 2019-ben pedig együtt haj-
tunk majd fejet ugyanennél a szo-
bornál Csány László 170 évvel
korábbi, 1849. október 10-i kivég-
zésére emlékezve, mondta kö-
szöntõjében Balaicz Zoltán pol-
gármester. Mint fogalmazott, az
Aradon, 1849. október 6-án ki-
végzett tizenhárom honvédtiszt,
valamint a Pesten ugyanazon a
napon halálba menõ Batthyány
Lajos miniszterelnök, és az õt
négy nappal késõbb ugyancsak
Pesten követõ Csány László ne-
vére mindannyiunknak emlékezni
kell.

Emlékezni kell, nem csak
õmiattuk, hanem a további halálra
ítélt százak, bebörtönzött ezrek,

büntetéssel sújtott tízezrek miatt.
Ez a 15 ember magába sûríti a
magyar forradalom és szabad-
ságharc felemelõ és tragikus sor-
sát. 

Anyanyelvét és családi hátte-
rét tekintve nagyon különbözõ
emberek vívták önkéntes harcu-
kat egyetlen zászló alatt – a ma-
gyar szabadság zászlaja alatt,
Magyarország szabadsága és
függetlensége érdekében. Nem
számított közöttük, hogy ki hon-
nan jött. A jó ügyért küzdöttek, és
a jó ügyért haltak vértanúhalált,
emelt fõvel, egyenes gerinccel,
fejtette ki.

– A tizenhárom aradi vértanú, a
mártír miniszterelnök, a mártír za-
lai miniszter, a következõ hetek-
ben még kivégzettek példája sok
mindenrõl elgondolkodtathat ben-
nünket. Számos olyan tanulsága
van tragikus sorsuknak, ami az az-
óta eltelt 169 évben sem merült fe-
ledésbe.

(Folytatás az 3. oldalon.)

MEGEMLÉKEZÉS
A HAZA FÜGGETLENSÉGÉÉRT KÜZDÖTTEK

Az október 6-i nemzeti gyásznap elõestéjén a városházától
Csány László vértanú miniszter szobrához vonultak az emléke-
zõk, ahol az aradi vértanúk, valamint a magyar hazáért meghalt il-
letve bebörtönözött valamennyi áldozat tiszteletére tartott meg-
emlékezést Zalaegerszeg városa. 



– AL –

A rendezvényen elsõként Zala-
egerszeg polgármesterének kö-
szöntõjét hallgathatták meg.
Balaicz Zoltán kiemelte, hogy a
városban igencsak aktív a civil tár-

sadalmi élet, amit az egyesületek
nagy száma is bizonyít. Közöttük a
fogyatékkal élõk érdekképviseletét
felvállaló szervezetek is tevékeny-
kednek, melyek tanácsaikkal és
észrevételeikkel segítik az önkor-
mányzat munkáját. Mint mondta,
ez alapján számos kezdeménye-
zés – adományközpont, nõköz-

pont – valósult már meg. A civil
szervezetek szakmai anyagokkal
is ellátják a város vezetését, mely-
ben foglaltakat igyekeznek megje-
leníteni a fejlesztésekben is. A
közgyûlés által néhány hete egy-
hangúlag elfogadott új esély-

egyenlõségi terv szintén azokról a
fõ irányokról szól, amelyekkel az
önkormányzatnak a helyi szerve-
zetekkel együttmûködve foglalkoz-
ni kell az elkövetkezõ években.

Kifejtette, hogy az információs
és koordinációs pont abban segíti
majd a közös munkát, hogy az ed-

dig külön-külön beérkezõ szakmai
anyagokat együtt tudják kezelni.
Ez a fogyatékkal élõk problémái-
nak megoldását szolgáló dönté-
seiket is megkönnyíti majd. A civil
szervezetek, egyesületek és ma-
gánszemélyek számára pedig an-
nak a lehetõségét biztosítja, hogy
minden információt egy helyen ta-
lálnak meg. Az információs és
koordinációs pontnak a társadalmi
kommunikáció erõsítésében is
szerepe lesz a fogyatékkal élõk ér-
dekében.

A Montázs projekt keretében a
családsegítõ és gyermekjóléti köz-
pont bázisán országszerte jöttek
létre az információs és koordináci-
ós pontok, így a zalaegerszegi is.
Errõl Zsolnai Judit, a helyi család-
segítõ központ vezetõje beszélt.
Elmondta, hogy április elsejétõl két
fogyatékosságügyi tanácsadó dol-
gozik intézményükben. Feladatuk,
hogy komplex szolgáltatásokkal
segítsék a fogyatékkal élõket és
családjaikat. A helyi támogató in-
tézményekkel és civil szervezetek-
kel azon dolgoznak, hogy a fogya-
tékkal élõknek együtt keressenek
megoldásokat a mindennapok ne-
hézségeire. 

A Montázs projektet a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyen-
lõségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. valósítja meg. A szervezet
programban vállalt munkájáról Ko-
vács Zsuzsanna szakmai vezetõ
tájékoztatta a jelenlévõket. 

Kosárra dobás, golyó-
játék (pétanque), kapura
rúgás, célba dobás va-
lamint ügyességi sor-
verseny színesítette a
sportvetélkedõt a Petõ-
fi-iskolában, amely ha-
todik alkalommal adott
helyet a programnak az
Idõsek hónapja rendez-
vénysorozat keretében.

– AL –

A bemelegítést köve-
tõen Makovecz Tamás
igazgató, önkormányzati
képviselõ köszöntötte
résztvevõket. Felidézte,
hogy Zalaegerszeg váro-
sa idén hatodik alkalom-
mal rendezi meg október-
ben az Idõsek hónapját, melyhez
intézményük minden évben szíve-
sen csatlakozott. A remek és izgal-
mas sportversenyre idén rekord-
számú csapat nevezett, mégpedig
19 nyugdíjas- illetve betegegyesü-
let. Többen is lettek volna, de le-
késték a nevezési határidõt,
mondta sajnálattal, majd jó ver-
senyzést kívánt szépkorúaknak.

Dr. Kocsis Gyula, a város idõs-
ügyi tanácsának alelnöke szintén
örömét fejezte ki a szép számú ér-
deklõdõ láttán. Mint mondta, az el-
következõkben még számos ren-
dezvény várja a város nyugdíjkor-
határt megélt lakóit, melyek az ön-

kormányzat támogatásában való-
sulnak meg.

Nagy öröm, hogy idén is válto-
zatos programokon vehetnek
részt, válaszolt érdeklõdésünkre
Berkes Ernõné, a Zalaegerszegi
Asztmaklub egyik tagja. Amin csak
tudnak, azon ott lesznek. A sport-
napot még véletlenül sem hagyták
volna ki, mert szeretnek mozogni,
sportolni, fûzte hozzá. Sporttago-
zatos iskola lévén tényleg jó ötlet,

hogy az iskola ad helyet az ese-
ménynek, vélekedett Kocsis
Szandra 7. b osztályos tanuló.
Mint mondta, diáktársaival együtt
szívesen segédkeznek a verse-
nyek lebonyolításában.

A szépkorúak igencsak kitettek
magukért az ügyességi feladatok
teljesítésében, melyeket az iskola
hat testnevelõ tanára ugyancsak
nagy lelkesedéssel állított össze il-
letve vezényelt le.

2 Közélet+Városháza
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HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2018. év-

ben is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájá-
rultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és mara-
dandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb
értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra Mecénása Díj”

A „Zalaegerszegért” díj azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek adományozható, aki
(amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, ok-
tatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy köz-
igazgatásában példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város
jó hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei. 

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek vagy szer-
vezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és hu-
mánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevé-
kenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra Mecénása Díj”-at adományozhat olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló progra-
mokat.

A „Kultúra Mecénása Díj”-at elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ideig-
lenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2018. október 30. napjáig beérkezõleg kell a város pol-
gármesteréhez 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
(http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/19440/kituntet.pdf), a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolá-
sa pedig a www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

SZÉPKORÚAK VETÉLKEDTEK
SPORTVERSENY A PETÕFI-ISKOLÁBAN

ADOMÁNYÁTADÁS
Az Országos Vadpörkölt- és

Borfesztivál – Zalai Teríték ren-
dezvény fõzõversenyének be-
vételét az elmúlt héten adták át
a városházán sajtótájékoztató
keretében.

A részletekrõl Balaicz Zoltán
polgármester, Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje, Né-
meth Krisztina, a Bogáncs Zala-
egerszegi Állatvédõ Egyesület al-
elnöke és Abai Erika, a telephely
vezetõje beszélt. Elhangzott: a fõ-
zõversenyen több rekord is szüle-
tett, 104 csapat (mintegy hatszáz
fõ) készített különféle vadételeket,
több mint fél tonna vadhús feldol-
gozásával. A bevétel a cégek fel-
ajánlásaival együtt 2,5 millió forint,
ebbõl 1,5 milliót kapott a Bogáncs.
A maradék egymillió forintot a vá-
rosi játszóterek felújítására fordít-
ják. A polgármester jelezte, szeret-
nének részt venni a vadgasztronó-
miával a 2021-ben esedékes Va-
dászati Világkiállításon.

A Bogáncs állatmenhely na-
gyon örül az anyagi segítségnek,
van helye a pénznek, mondták a
menhely képviselõi. A kennelek
felújítására és a fõépület beázásá-
nak megszüntetésére fordítják a
támogatást.

NÓTAEST
Alsójánkahegyen a település-

részi önkormányzat idén is
megrendezi a nagysikerû „El-
húzzuk a nótáját” címû idõsna-
pi rendezvényét. A programra
2018. október 12-én (pénteken)
15.30 órától kerül sor a Szent
László Utcai Óvoda épületében.

A jó hangulatról Mrakovics Emil
magyarnóta-énekes és Batyi Ár-
pád népi zenekara gondoskodik.
Fellép még operettdalokkal Debrei
Zsuzsanna és Bot Gábor.

SEGÍTSÉG A FOGYATÉKKAL ÉLÕKNEK
A ZALAEGERSZEGI INFORMÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS PONTBAN

A fogyatékkal élõk közszolgáltatásokhoz való hozzáférését se-
gíti elõ a Zalaegerszegi Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ-
ban létrejött megyei információs és koordinációs pont, amely
egyike a 22 településen kialakított országos hálózatnak. A Mon-
tázs projekt keretében elindult szolgáltatásról sajtónyilvános
megnyitón tájékoztatták az érintett civil szervezeteket.



– b. k. –

– Hiába tanuljuk meg az iskolá-
ban, hogy levegõ nélkül néhány
percet, édesvíz nélkül néhány na-
pot, élelem nélkül néhány hetet él-
hetünk, mindezzel nem törõdünk,

pusztítjuk, szennyezzük az élette-
rünket, sokat veszünk el és keve-
set adunk vissza. Sokat gondol-
kodtam azon, hogy én, a „kisem-
ber” mit tehetnék ez ellen, azonkí-
vül, hogy szelektíven gyûjtöm a
szemetet, újrahasznosítom a
nejlonzacskókat, leállítom az autót
a piros lámpánál, sõt inkább ke-
rékpárral járok. A füvet csak akkor
nyírom, ha már nagyon muszáj,
környezetbarát tisztító-, mosó- és
tisztálkodási szereket használok
otthon, takarékosan bánok a víz-
zel, bioélelmiszereket fogyasztok.
És rájöttem, hogy a felsorolt pasz-
szív segítség mellett aktívabban is
lehet tenni, például faültetéssel –
mondja Csapó Mária, aki már évek
óta mûködteti a Viruló Kert Baráti

Egyesületet, mely fõleg a biogaz-
dálkodást tûzte zászlajára.

Ezt a csoportot szeretné átala-
kítani az új cél érdekében, mégpe-
dig Viruló Föld Baráti Egyesületté.
A tagtoborzás már elkezdõdött, s
hamarosan az elsõ gyûlés ideje is
eljön.

– Tudom, hogy a feladat nem
kicsi, és sok ember együttmûködé-
se kell hozzá. De a világban már
nagyon sok faültetõ csoport és
egyéni akció is van. Mi nemcsak
egy alkalommal szeretnénk fát ül-
tetni, hanem egy mozgalmat kez-

deni lelkes emberek részvételével.
Az elsõ lépések között van, hogy
újrahasznosított anyagokból var-
runk táskákat, bevásárlótáskákat
és a befolyt összeget a nevezett
célra ajánljuk fel. Ehhez szüksé-
ges ruhaanyagot már sokan aján-
lottak fel, önkéntes varrónõket is
keresünk a feladathoz. Akár kará-
csonyi ajándékok között is lehet-
nek ezek a táskák, hiszen azt ta-
pasztalom, hogy a jó ügyért az
emberek szívesen adakoznak.

S hogy miért kell pénz? Mert
nemcsak adományfákat ültetnek,
hanem esetenként meg is vásárol-
ják az elültetésre szánt csemetéket. 

– Szeretnénk egy adatbázist is
kialakítani, hogy hol van beültethe-
tõ terület, ott milyen és mennyi fá-
ra van szükség. Ennek felmérésé-

hez agilis emberekre lenne szük-
ség. Valamint itt rögzítenénk a fel-
ajánlásokból származó fákat, a
szervezésre és kétkezi munkára
jelentkezõket. Felkeresünk faülte-
téssel foglalkozó alapítványokat,
civil szervezeteket, nyugdíjasklu-
bokat, iskolákat. Természetesen
szükségünk van szakemberre, er-
dészre, gyümölcsészre is – folytat-
ta a szervezõ.

Hozzátette: logójuk már van, és
hamarosan elkészül a honlapjuk
és a közösségi oldaluk, ahol folya-
matosak lesznek az információk. 

– Minden felajánlásért, minden
csatlakozóért hálásak vagyunk és
szeretnénk, ha minél több ember-
hez eljutna ennek a kezdeménye-
zésnek a híre – fogalmazott Csapó
Mária.

– AL –

Az átadási ünnepségen Balaicz
Zoltán polgármester felidézte,
hogy a cég két ütemben hajtott
végre fejlesztést az északi ipari
parkban lévõ 6500 négyzetméte-
res telkén. Az elmúlt évben egy
600 négyzetméteres irodaházat és

javító mûhelycsarnokot, míg idén
egy 1200 négyzetméteres üzem-
csarnokot épített meg. Mint mond-
ta, ebbõl is látszik, hogy olyan za-
laegerszegi vállalkozásról van
szó, amely folyamatosan tud fej-
leszteni. Az új üzemcsarnokot
több mint félmilliárd forintból léte-
sítette. A költségbõl 47 millió forint

az az összeg, amellyel a magyar
kormány a GINOP-program révén
támogatta a beruházást.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos ki-
emelte, hogy a vállalkozás a ma-
gyar gazdaság egyik húzóágaza-
tában, az építõiparban tevékeny-
kedik. Mint mondta, fellendült a la-
káspiac, hiszen korábban 6–10
ezer új lakással, idén a CSOK-nak
és más állami támogatásoknak is
köszönhetõen már 30–40 ezer új
lakással számolhatnak éves szin-
ten az országban.

Hegyi Vilmos, a cég ügyvezetõ
igazgatója elmondta, régi elképze-
lésük vált valóra, hogy tavaly saját
telephelyre költöztethették vállalko-
zásukat az északi ipari parkba,
amely korábban több ponton mûkö-
dött városban. Az építõipari alapo-
zással foglalkozó szakcégük most
új profillal, betonacél-megmunká-
lással bõvítette tevékenységét.

3Aktuális

DUNA

ASZFALT KFT.

5-FÕS BRIGÁDOK

JELENTKEZÉSÉT

VÁRJA

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA.
06-20/368-9432
06-20/571-8444

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Me-

gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  munka- és ügyfélfo-
gadási rendje az alábbiak szerint módosul:

2018. október 12-én (pénteken): munkarend: 8.00–16.30 óráig,
ügyfélfogadás:  8.00–12.00 óráig.

2018. október 13-án (szombaton): munkarend: 8.00–14.00 óráig,
az ügyfélfogadás szünetel.

2018. október 22-e pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Haynau által vezetett megtor-

lás szörnyû emléke beleégette
magát a nemzet tudatába. Trauma
volt ez, nem csak az érintett csalá-
dok, hanem egész Magyarország
számára. Nem csoda hát, ha ké-
sõbb minden nemzedékben meg-
maradt a bizalmatlanság. Minden
alkalommal, amikor azt látjuk,
hogy a nemzeti önrendelkezésün-
ket akarják gyengíteni, összeszo-
rul a torkunk, mert eszünkbe jut a
múlt. A vértanúk sorát végignézve
azonban rájöhetünk, hogy nem va-
gyunk egyedül, hanem összetarto-
zunk itt a Kárpát-medencében. 

Így amikor rájuk emlékezünk,
jusson eszünkbe az is, hogy
együtt erõsebbek voltunk és va-
gyunk, mint külön!

Az egység nem egy életidegen
fogalom, a nemzeti összefogás mi
magunk vagyunk! Az egymás
iránt érzett szeretetünk, ragaszko-
dásunk, hûségünk; a családun-
kért, barátainkért, szomszédain-
kért végzett jó cselekedet, a váro-
sunkért hozott áldozat. Emléke-
zünk hõseinkre, akik egy össze-
tartóbb Magyarországért küzdöt-
tek, mely által értelmet nyer tragé-
diájuk, hangsúlyozta a polgármes-
ter.

MEGEMLÉKEZÉS
A HAZA FÜGGETLENSÉGÉÉRT KÜZDÖTTEK

A tárlatot Nagy Szilvia mûvész-
tanár, a tagozat csoportvezetõje
nyitotta meg. Mint mondta, az ok-
tatás során nagy hangsúlyt kap a
kreativitás, hogy a gyerekek
ötleteljenek, és valósítsák is meg
elképzeléseiket. Ezek láthatók a
paravánokon. Az alsóbb évfolya-
mokon inkább a színekkel, for-
mákkal játszanak és mesélnek el

történeteket a diákok. A felsõsök-
nél pedig már megjelenik a való-
ság leképezése; a különféle tanul-
mányrajzok. De ebben az életkor-
ban is törekednek arra a tanárok,
hogy a gazdag fantáziavilág meg-
maradjon a gyerekek fejében.

A kiállítás – melyen díjazták is a
legügyesebb diákok munkáit – ok-
tóber 19-ig látogatható.

TANÉVNYITÓ TÁRLAT

A napokban nyílt meg az Ady-iskola mûvészeti tagozatának im-
már hagyományos tanévnyitó tárlata. A kiállításon az intézmény
1–8. évfolyamos diákjainak, valamint az Adyba járó „külsõs”
szakkörösöknek a tavaly készült munkái láthatók.

Belvárosi bútorozott lakás 1–2 fõ részére (igényeseknek)
kiadó. Érd.: 06-70/967-5917

BETONACÉL-MEGMUNKÁLÁS
A FUNDAMENT PLUSZ KFT. ÚJ ÜZEMCSARNOKÁBAN
A Fundament Plusz Kft. új 1200 négyzetméteres üzemcsarno-

kot létesített a zalaegerszegi északi ipari parkban tavaly létesített
telephelyén. Az építõipari vállalkozás ezzel a több mint félmilliár-
dos beruházással betonacél-megmunkálással bõvítette profilját.

Sok tennivaló van manapság a környezet védelméért. Leg-
alábbis sokan gondolják, mondogatják ezt. Most azonban eljött
az alkalom a konkrét tettekhez is. Faültetõ egyesület szervezõdik
Zalaegerszegen, ahová várják minél nagyobb számban a csatla-
kozni kívánókat.

FAÜLTETÕ EGYESÜLET ALAKUL ZALAEGERSZEGEN
A TAGTOBORZÁS MÁR ELKEZDÕDÖTT
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Van, aki hosszú évekig dolgo-
zik egy-egy karakteren, máskor
meg óriási csapat áll az egyes
képregényfigurák kidolgozása,
színezése mögött. Az átlag közön-
ség fõleg az amerikai szuperhõsö-
ket ismeri (Batman, Supermen,
Pókember), azokat is sokszor
csak a filmekbõl. Nem az eredeti
képregénybõl.

Hogy mi van még a népszerû
hõsökön túl, és hogyan dolgozik
egy képregénykészítõ, arról me-
sélt az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat keretében a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban Melinda Macgill kép-
grafikus. A fõvárosból érkezett fia-
tal illusztrátor az Ady-iskola né-
hány diákját avatta be a képre-
gény, mint mûfaj alapvetéseibe.
Egy-két érdekes feladattal is szí-
nesítve az elõadást.

A grafikus érdeklõdésünkre el-
árulta: hosszú évekig dolgozott
képregényeken, és az egyik hazai
képregényes kör alapítója is volt.
Ma már legszívesebben illusztrá-
ciókat, grafikákat készít magán-
megrendelõknek, fantasy témában.

Mint az az elõadáson is elhang-
zott, különbség van az amerikai, a
távol-keleti és az európai

képregénykultúrák között. Az
USA-ban a szuperhõsök a jellem-
zõek, mint afféle modern kori mito-
lógiai szereplõk. A japán mangák
világa már teljesen más, bár ezek
is jórészt tömegcikkek. Itt a karak-
terek egyformák, amolyan átlagos
arcok, akikkel könnyû azonosulni.
Gyakran csak hajuk, ruhájuk színe
utal különbözõségükre. Bár sok-
szor még ennyi sem, hiszen a leg-
több manga fekete-fehér. A távol-
keleti képregényfigurák arckifeje-
zése ugyanakkor rendkívül exp-
resszív, nagyon érzelmes karakte-
rekrõl van szó.

A képgrafikus szerint érdekes,
hogy Magyarországon a legkevés-
bé épp az európai (francia, belga,
spanyol) képregények ismertek,
pedig ezek zseniálisak, igazi mû-
vészi munkák. Ez már a könyvfor-
mátumon is látszik. Nagyobb mé-
retûek, keményborítóval készül-
nek, és összességében is szépen
kivitelezett alkotásokról van szó.
Ráadásul témájuknál, stílusuknál
fogva sokkal közelebb állnak hoz-
zánk.  Az elõadó maga is jobban
kedveli a személyesebb, elmélyül-
tebb képregényes sztorikat, mint
az utópisztikus történeteket.

A grafikus szerint a képregény
azért is lehet érdekes mûfaj a gye-
rekek számára, mert afféle átme-

netet jelent az irodalom és a film
között. Olvasni kell ugyan a törté-
netet, párbeszédeket, ám összes-
ségében mozgóképek sorozatáról
beszélünk; ha ez utóbbi nem is ve-
tített módon zajlik. A képregény

azért is jó és szabad mûfaj, mert
bárki elkezdheti, az internet pedig
egy megfelelõ terep, ahol be is
mutathatjuk karaktereinket. Per-
sze szabályok itt is vannak. De a
szakember azt mondja, hogy pél-
dául egy Garfield-szerû, három
képkockából álló képregényt akár-
ki kitalálhat és megrajzolhat. Kell
hozzá egy bevezetés (elsõ kép),
egy bonyodalom /konfliktushelyzet
(második kép) és egy befeje-
zés/csattanó (harmadik kép).

A hosszabb sztorik nyilván en-
nél összetettebbek, itt az elsõ és

legfontosabb lépés mindig a fõ ka-
rakter kidolgozása. Vagyis, hogy
kirõl van szó, hol van ez a figura
(vagy figurák), mit csinál(nak) és
miért? Ez utóbbi azért is lényeges
kérdés a képregényeknél, mert a

fõszereplõ célja, küldetése nagyon
fontos. Ez viszi elõre a sztorit.

Melinda Macgill arra biztatta a
gyerekeket, hogy bátran álljanak
neki kisebb képregényeket alkotni!
Az a jó, ha olyan témákról írnak,
olyan figurákat rajzolnak, amik
számukra érdekesek, amik a szí-
vükbõl jönnek. Ne az vezérelje
õket, hogy másoknak vajon mi tet-
szik. Úgy érzi, hogy a képregény
egy nagyon sokoldalú mûfaj, egy
sokszínû mûvészeti ág, s az érté-
ke is ebben rejlik. Csak ezt keve-
sen tudják. A fiatal illusztrátor az
ehhez hasonló elõadásokkal töb-
bek között erre is fel szeretné hív-
ni a figyelmet.

MODERN MITOLÓGIA SZUPERHÕSÖKKEL
KÉPREGÉNYEK VILÁGA A KÖNYVTÁRI NAPOKON

Lehetnek szuperhõsök, átlagos arcok vagy érzelmes figurák.
Készülhetnek tömeges mennyiségben, vagy kis szériában, mûvé-
szi kivitelezésben. Színesben, fekete-fehérben. A sort még hosz-
szan lehetne folytatni, hiszen a képregény és képregényalkotás
egy összetett mûfaj.

Melinda Macgill és Tóth Renáta olvasószolgálati csoportvezetõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mohával és Páfránynyal a ki-

sebbek jól tudnak azonosulni, hi-
szen nagyon szeretik egymást, ám
mindig perlekednek és nyüzsög-
nek, akár a gyerekek.

A jó meséhez persze kell egy
bonyodalom is, egy megoldásra
váró helyzet. Jelen esetben az,
hogy az évszakok változását jelzõ
egymutatós óra megbolondul: hir-
telen hol tavasz lesz, hol hó hull
nyáron, hol meg a madarak változ-
nak vissza tojássá. A rendezõ je-
lezte: a világ felborult rendje kicsit
utal a mi jelenünkre, vagyis a glo-
bális felmelegedés hatásaira, így a
környezetvédelem is szóba kerül a
mese kapcsán.

Az elõadás egy kesztyûsbáb-
játék lesz, melyben a négy színész
(Duna Orsolya Réka, Csepregi
Napsugár, Tóth Mátyás, Matola
Norbert) több bábot is mozgat egy-
szerre. A figurák gyors helyzetvál-

tozása pedig komoly odafigyelést
és fizikai munkát igényel a bábo-
soktól.

Bartal Kiss Rita a Griff Bábszín-
ház legfrissebb híreivel kapcsolat-
ban azt is elárulta, hogy az elmúlt
héten részt vettek a Kecskeméten
zajló Magyarországi Bábszínházak

14. Találkozóján. A kétévente meg-
rendezésre kerülõ seregszemle a
szakma egyik legrangosabb ese-
ménye, melyen minden hazai báb-
színház és bábegyesület részt
vesz egy-egy produkcióval. A Griff
a közelmúltban bemutatott Varázs-
kert címû mesét vitte a találkozóra.

BÁBSZÍNHÁZI BEMUTATÓ
MOHA ÉS PÁFRÁNY AZ ÉVSZAKOK RENDJÉÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint a régmúlt máig ható pilla-

natait, el nem múló érzéseit. Az
órák persze nem véletlenül kerül-
tek a képekre, hiszen az alkotó
édesapjának pici órásmûhelye volt
Sopron belvárosában.

Ahogy a tárlatot megnyitó dr.
Kostyál László mûvészettörténész
is fogalmazott: Szényi Zoltán fest-
ményeinek alaprétegei Sopronból
valók. A képeken látható ódonság,
épületrészletek, ablakok, na és a
régi órák mind onnan eredeztethe-
tõk. Az idõ múlását pedig a rá jel-
lemzõ módon a szürrealizmus és a
szimbolizmus eszközeivel állítja
elénk a mûvész. Kompozíciói em-
lékfoszlányokból tevõdnek össze, s
bár jórészt akvarelleket fest, vannak
úgynevezett vegyes technikával ké-

szült alkotásai is. Ezeken különféle
tárgyak, tárgyrészletek (papír,
rongy, fogaskerék, lánc) is felbuk-
kannak. A mûvészettörténész sze-

rint egy izgalmas, filozofikus világ
tárul elénk Szényi Zoltán munkáit
nézve. Erre a sajátos miliõre pedig
a finom elegancia jellemzõ, amit az
akvarell fényes, világos, lazúros fe-
lületei keltenek életre. Ez utóbbi
szinte szó szerint értendõ, hiszen
egy-egy alkotását hosszabban
szemlélve mintha tényleg „meg-
mozdulna” a kép; felébredne a táj,
fodrozódna a vízfelület.  De hát az
akvarell lényege éppen ez: pillanat-
nyi benyomásokat közvetíteni.

A hangversenyteremben nyílt
tárlaton a festõmûvész legkorábbi
alkotásaitól kezdve egészen a leg-
újabb munkáig látható válogatás.
A kiállítótér központi helyére került
egyik legfrissebb mûve pedig nem
is egy festmény, hanem egy szo-
borszerû objekt. Melyen az idõmé-

rõ szerkezet darabkáinak ismét
fontos jelentése van…

A kiállítás október 27-ig látogat-
ható.

SZÉNYI ZOLTÁN
JUBILEUMI TÁRLATA

Zalaegerszeg belvárosában 1+2 félszobás, 1. emeleti lakás
16,4 M Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06-70/967-5917
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Gyirmót FC Gyõr 1-0 (0-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–VBW CEKK Cegléd
85-61 (26-20, 21-13, 18-14, 20-14)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE RK–Dunaújvárosi Akadémia 3:0 (13, 22, 10)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg, 

Ménfõcsanak ESK–Tarr Andráshida SC 1-0 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Ménfõcsanak.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaeger-

szeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatók-

nak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Ön-

kormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösz-
töndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de legkésõbb az at-
tól 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.

A pályázók köre
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma
megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazga-
tási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az el-
sõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II.
félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy
összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat

félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2018. október 8–19. közötti
idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai
úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 19-én postá-
ra kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott
kérelmek elutasításra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket,
melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogvi-
szony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány karrierirodáiba kell
eljuttatni postán vagy személyesen 

hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között 
péntek 8:00–14.00 óra között

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. A pontos nyitvatartási idõ a www.zfok.zalaegerszeg.hu honla-
pon, illetve Facebook-oldalunkon is elérhetõ.

A formanyomtatványok letölthetõk a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

– Átalakult a keretünk, jött két
új légiós és több magyar játékos
is. Öten maradtunk a tavalyi együt-
tesbõl, amit jónak tartok – véleke-
dett Gáspár-Szalay Virág. – Melyik
keret jobb, a tavalyi, vagy az idei?
Arra a bajnokság adja meg a vá-
laszt. Az idei szezon nem olyan
lesz, mint a tavalyi. A csapatok
döntõ többsége légiós szinten so-
kat erõsített. Minõségi külföldi játé-
kosok érkeztek. Nekünk továbbra
is csapatként kell nagyon erõsnek
lennünk, hogy idén is jól szerepel-
jünk.

– A ZTE felkészülése sérülé-
sek miatt nem sikerült tökéle-
tesre, mikorra állhat össze a tár-
saság?

– Sokat kell még öt-öt ellen ját-
szanunk, hogy egymást megis-
merjük. A felkészülés során a sé-

rülések miatt erre gyakran nem
volt lehetõségünk.. Két-három
mérkõzés kell, hogy utolérjük ma-
gunkat.

– Az építkezésre még ráme-
het egy-két mérkõzés?

– Nagyon nem szeretném,
amíg össze nem rázódunk, akado-
zik a játékunk, a küzdelemnek, az
akaratnak nagyobb szerep jut.
Ezeken a találkozóinkon minden
bizonnyal nem a szép kosárlabda
dominál, de gyõzni szeretnénk. 

– Az idei szezonban mivel
lepheti meg a ZTE az ellenfele-
ket? Tavaly a kemény védeke-
zés dominált, ebbõl igyekeztek
támadni…

– A kemény védekezésünkbõl
egy centit sem kívánunk engedni.
A támadásainkat kell sokkal job-
ban megszervezni. Center posz-

ton erõsek leszünk,
Horti és Parker is jó játé-
kos. Nekünk, kis embe-
reknek kintrõl kell ered-
ményesebben támadni
a jó szereplés érdeké-
ben.

– Az idei nõi NB I
erõsebb, mint a tava-
lyi?

– Mindenképpen.
Ezért sántít mindenféle
összehasonlítás, hogy
melyik ZTE a jobb, az idei, vagy a
tavalyi. Ha idén nem szerezzük
meg a negyedik helyet, az nem je-
lenti azt, hogy az idei ZTE gyen-
gébb, hanem, hogy a tavalyinál jó-
val erõsebb a mezõny játéktudás-
ban.

– Akkor az idei négybe kerü-
lés az extra bravúr kategóriába
tartozna?

– Minden bizonnyal. Az elmúlt
bajnokságban is csak úgy sikerült a
negyedik hely, hogy több bravúros
gyõzelmet arattunk. Idén is sok kel-
lene belõle, de ez nagyon nehéz

lesz, a már említett tényezõk miatt.
A tavalyi negyedik helyünk nem a
véletlen mûve volt, mert nagyon
egységes, jó csapatot alkottunk.

– Az idei célkitûzés?
– A realitás a 6. hely, nem azért,

mert nem hiszek magunkban, de a
nagy költségvetéssel rendelkezõ
együttesek – a Sopron, a Gyõr, a
Szekszárd és a DVTK alaposan
beerõsítettek. Nem mondunk le a
bravúros szereplésrõl, de az is-
métléshez a mi jó teljesítményünk
kevés, más csapatok besegítése
is fontos lenne.

NEM MONDANAK LE A BRAVÚRRÓL
A REALITÁS A HATODIK HELY

A ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapata alapos változáson esett
át. A tavalyi negyedik hely után vajon idén miben reménykedhet-
nek a csapat szurkolói? A nõi mezõny fõleg a légiósok miatt to-
vább erõsödött. Mit várnak a játékosok, errõl Gáspár-Szalay Vi-
rág csapatkapitányt kérdeztük.

A különbözõ súlycsoportokban
172-en indultak. Az 50 kilósoknál
két egerszegi sportoló lépett szõ-
nyegre, közülük Varga Zalán
nagyszerû birkózással aranyér-
mes lett. A döntõig vezetõ úton
egyszer tussal, kétszer technikai
tussal nyert. A döntõben is techni-
kai tussal verte ellenfelét. Varga
Zalán az idei évben minden fontos

versenyét megnyerte korosztályá-
ban. Súlycsoportjában az orszá-
gos bajnokságon kötöttfogásban
és szabadfogásban egyaránt baj-
noki címet szerzett, ehhez jött a
diákolimpiai aranyérem.

A másik egerszegi induló –
Lendvai Miklós (Ady) – szintén eb-
ben a súlycsoportban az ötödik
pontszerzõ helyen zárt.

IDÁIG MINDENT MEGNYERT
Karcagon rendezték meg kötöttfogásban a birkózók diákolim-

piáját. A Zalaegerszegi BSE fiataljai iskoláikat képviselték a ver-
senyen.

–  Megválasztották, vagy ki-
nevezték erre a posztra?

– Bencze Tamás vezetõedzõ
nevezett ki – emlékezett vissza
Szabó Zsolt. – A nyáron, amikor
bekapcsolódtam a csapat edzés-
munkájába, akkor közölte velem,
hogy én leszek a csapatkapitány.
A fiataloknak akkor már két hete
tartott a felkészülés.

– Volt valahol már csapatka-
pitány?

– Felnõttegyüttesnél még nem. 
– Akkor szép feladatot ka-

pott, fiatalokból és rutinos lé-
giósokból kell összehoznia egy
jó társaságot...

– Nem tudom, hogy ez mennyi-
re csak az én feladatom. A pályán
kívül vannak dolgok, amit nekem
kell intéznem. Megítélésem sze-
rint idõ kell hozzá, amíg egy jó kö-
zösséggé érünk, megismerjük
egymást. A csapattá válás nem-
csak a kapitány feladata. Tudok
szervezni egy-egy összejövetelt,
kohéziót erõsítõ programokat, de
ez csak egy szelete az egész fo-
lyamatnak.

– Milyen lesz a ZTE? Az eddi-
gi tét- és edzõmérkõzések azt
bizonyítják, egy harcos együt-
tes lesz…

– Örülök, ha a külsõ szemlélõ
számára ez jött le. Egy biztos, min-
denképpen jó dolog, ha nem megy
a játék, küzdünk, harcolunk a pá-
lyán. Ha többször ebben a szel-
lemben játszunk, és ez gyõzelmet
eredményez, nem bánom. Elsõ-
sorban a gyõzelmek a fontosak,
ami szintén csapaterõsítõ ténye-
zõ. 

– Bencze Tamásnak volt vala-
milyen kérése ön felé?

– Nem volt kérése. Az elmúlt
években nem én voltam a csapat-
kapitány, ennek ellenére szemé-
lyembõl adódóan igyekeztem a
csapat kohézióját erõsíteni.

– Hová rangsorolná az idei
Zalakerámia ZTE-t a bajnokság-
ban? 

– Az elsõ nyolcba kerülés az
alapcél, amely, úgy érzem, teljesít-
hetõ. Ennek ellenére nagyon ne-
héz bajnokságra számítok. Min-
den egyes mérkõzésnek fontos
szerepe lesz. A mezõny kiegyenlí-
tõdött. A megfiatalodott ZTE-nek
kiegyensúlyozott teljesítményt kell
nyújtania, akkor is, ha egy fiatal
csapatra ez általában nem jellem-
zõ.  

– Hosszú idõ után kilépett a
nemzetközi porondra a ZTE...

– A koncepció az, hogy az Al-
pok–Adria Kupában a fiatalok több
játéklehetõséget kapjanak, ne
csak felkészülési mérkõzéseken
legyenek a pályán.  Remélem,
hogy a bajnokság közepén ez már
pluszlökést ad számukra, amibõl a
csapat profitálhat. A nemzetközi
szinten azért az eredmény is fon-
tos. Egy sportember mindig gyõzni
akar.  Úgy látom, hogy a fiatalok
nem is kapnak jutalomperceket.
Az játszik többet, aki megérdemli,
és ez így jó. Remélem, hogy a baj-
nokságban eredményesen szere-
pelünk és a tavalyi 7. helyrõl sike-
rül elõrelépnünk. 

KIEGYENLÍTETT BAJNOKSÁGOT VÁR
SZABÓ ZSOLT, A CSAPAT KAPITÁNYA

Mohácsi Máté távozását követõen váltás történt a Zalakerámia
ZTE férfi kosárlabdázóinál a csapatkapitányi poszton. Szabó
Zsolt vette át a képzeletbeli stafétabotot. 

A nõi csapatok versenyében a
ZTE ZÁÉV TK – elõször szerepelt
a tornán – a negyedik helyet sze-
rezte meg.

A tavalyi gyõztes ZTK FMVas
férficsapatának mindössze egy fán
múlott a legjobb négy közé jutás,
végül az ötödik helyen végzett. 

KÉT PONTSZERZÕ HELY A VILÁGKUPÁN
Horvátországban, Zapresic városában rendezték meg az egyes

országok bajnokcsapatainak részt vételével a  tekecsapatok vi-
lágkupáját. 
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