A helyi érték

XXX. évfolyam, 33. szám
 Hetven évvel ezelõtt, 1952.
október 12-én jött létre a Zala
Megyei Könyvtár. A jeles évforduló alkalmából ünnepségre
várták a jelenlegi és egykori
kollégákat, valamint a társintézmények munkatársait a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár rendezvénytermébe.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

HETVENÉVES A MEGYEI KÖNYVTÁR
HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK, KÖZÖSSÉGI TEREK

– pet –
Mint azt Kiss Gábor igazgató
bevezetésképpen elmondta: a
születésnapra jubileumi arculattervet készíttettek Orbán Ildikó grafikussal. Ennek egyes elemei ajándékcsomagként szolgálnak; például azok a kis könyvjelzõk, melyeken közéleti szereplõk vallanak
néhány mondatban arról, hogy
számukra mit jelent a könyvtár. Az
igazgató közülük dr. Monok Istvánt, az MTA könyvtárának fõigazgatóját idézte, aki szerint a könyvtár nem más, mint az egyensúly
helye, az arany középút. Jelezve:
a bibliotékák folyamatosan fejlõdnek, technikailag megújulnak, ám
hagyományos funkciójukat mégsem veszítik el, sõt jó értelemben
fékezik valamelyest a rohamtempójú változást.
A jubiláló intézményt köszöntötte Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, aki egy
nyitott könyv alakú tortát ajándékozott a dolgozóknak.
(Folytatás az 5. oldalon.)

FALTÓL FALIG RENDBE TESZIK

ÚTFELÚJÍTÁS A PÜSPÖKI GRÁCIÁN UTCÁBAN

 A Püspöki Grácián utca Dózsa György és Gárdonyi Géza utca
közötti szakaszának járda- és útburkolatát teljes körûen felújítják
a Kovács Károly Városépítõ Programból finanszírozva bruttó 80,7
millió forintból.
Az utak, járdák, közmûvek rekonstrukciója nemcsak a jelenben,
de a múltban is a legnagyobb kihívást jelentette a városvezetés számára – mondta Balaicz Zoltán. A

polgármester ennek alátámasztására felidézte, hogy Czobor Mátyás polgármestersége idején,
1935-ben egy képviselõ interpellációjában éppen a város útjainak

állapotát kifogásolta, amit tartalmazott az akkori megyei lapban
megjelent közgyûlési beszámoló.
Mint fogalmazott, majdnem 100
évvel késõbb sem könnyebb a
helyzet, de szerencsére rendelkezésre áll a Kovács Károly Városépítõ Program, amelyhez Magyarország kormánya 100 százalékos
támogatást biztosít.
Bali Zoltán alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje is visszanyúlt, hogy a 2019-es
önkormányzati választási kampányban ígéretet tettek arra, hogy
a belváros nyugati részéhez tartozó polgári családi házas övezethez méltó környezetet fognak teremteni. A program járda- és útfelújításokkal kezdõdött, majd az
Arany János utca teljes körû rekonstrukciójával folytatódott. Mint
mondta, a Kovács Károly Városépítõ Program a továbblépésre ad
lehetõséget: a Gárdonyi és a Batsányi utcában már felújították a
járdát, most pedig a Püspöki Grácián utcán van a sor. Tavaly önkormányzati forrásból a Dózsa
György és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszán végezték el az ivóvíz- és a szennyvízhálózat rekonstrukcióját. A jelenlegi beruházás során pedig „faltól falig” rendbe teszik a 165 méter hosszúságú
szakaszt; az öt méter széles útburkolat mellett mindkét oldali járdát
felújítják.

VÁLASZD A

INTERAKTÍV
DRÁMAÓRÁK
BÛNMEGELÕZÕ
SZÍNHÁZI JÁTÉKOK
 Nem a színészkedés a lényeg,
hanem hogy együtt gondolkodjanak egy bizonyos szituációról,
problémás, sõt bûnügyi helyzetrõl. A TOP helyi identitás erõsítését célzó pályázatának keretében egy évvel ezelõtt indult útjára az az „interaktív színházi játék” sorozat, mely bûnmegelõzési elõadásokkal jelentkezik a
helyi iskolákban.
– pet –
Madák Zsuzsanna színész,
rendezõ, a projekt egyik vezetõje
érdeklõdésünkre elmondta: nem
hagyományos értelemben vett
színházi elõadásokról van szó, hanem olyan drámaórákról, ahol egy
problémakört feldolgozva, tulajdonképpen a diákokkal együtt alakul a sztori. Így változatos módon
és sokféle nézõpontból lehet közelíteni az egyes témák felé.
(Folytatás az 5. oldalon.)

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
TOVÁBBRA IS KEDVEZMÉNYESEN: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493
• 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500

2022. október 18.

3+1
Kedves Olvasóink!
Valamennyien ismerik és saját bõrükön érzik a mai nehéz gazdasági helyzetet és energiaválságot. A takarékosság most az a
szó, amit a legtöbbször hallunk és alkalmazunk a mindennapi életünkben.
Nem véletlen tehát a „3+1”, ami szerkesztõségünk tájékoztató
írásának a címe. Addig ugyanis, amig a jelenlegi nehéz és szinte
kiszámíthatatlan gazdasági helyzet fennáll, a ZalaEgerszeG hetilap is kénytelen takarékoskodni a maga módján, ahogy a város is
teszi: átszervezésekkel biztosítani az intézmények mûködését
úgy, hogy a zalaegerszegiek ne maradjanak kulturális és szórakoztató események nélkül a közeljövõben és 2023-ban sem.
A papír ára több mint 60 százalékkal emelkedett az elmúlt hónapban, amely érzékenyen érintette a lapkiadást. Ezért a kiadónk
úgy határozott, hogy – megtartva a havi négy megjelenést – három
szám lesz nyomtatott példány, egy pedig pdf formátumban a
zalamedia.hu internetes oldalon lesz elérhetõ, amit a Facebookoldalainkon is közzé teszünk. Ígérjük, hogy a 33 éves múltunkra
tekintettel a város lokálpatrióta hetilapjában (akár nyomtatva, akár
az interneten) továbbra is olvashatnak minden, várost érintõ eseményrõl és mindarról, ami azt itt élõket érdekli és izgatja. A
zalamedia.hu oldal pedig továbbra is naprakész, friss információkkal látja el Önöket, ahol a friss hírek mellett korábbi lapszámaink
archívumai is megtekinthetõk.
Az elsõ internetes megjelenésünket október 25-én láthatják,
november 2-i számunk már nyomtatásban jelenik meg.
Bízunk abban, hogy a jelenlegi helyzet rendezõdik, és az élet
minden területén pozitív változások lesznek!
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Közélet

KEREK ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK NÖVEKEDÉS HITBEN, KULTURÁLIS ÉRTÉKEKBEN
60 ÉVES A MIKES UTCAI TAGÓVODA

 Hatvanéves fennállásukat ünnepelték a Mikes Utcai Tagóvodában, amit 1962-ben létesítettek a belvároshoz tartozó családi házas környezetben. A rendezvényen táncos koreográfiát adtak elõ
a gyerekek, jubileumi torta is került az asztalra, és a gyerekek is
kaptak tortát ebédre.
– AL –
Hatvan év nagy idõ egy intézmény életében, még akkor is, ha a
város 775 éves történetéhez képest elenyészõnek tûnhet, mondta
köszöntõjében Balaicz Zoltán pol-

ban. A polgármester kiemelte, az
önkormányzat sok feladata közül a
legfontosabb az, hogy a lehetõ
legjobb körülményeket biztosítsa a
gyerekeknek, hiszen õk lesznek
majd azok, akik felnõttként tovább
építik a várost. Egy intézmény, egy

Balaicz Zoltán, Radnóty Istvánné, Kovács Józsefné, Péntek Gyuláné,
Horváthné Ambrus Marianna és Bali Zoltán

gármester. Mint fogalmazott,
1962-ben eleink úgy gondolták,
hogy óvodát létesítenek, amely
immár hat évtizede biztosítja a
magas színvonalú nevelést. A növekvõ gyermeklétszám miatt
1972-ben új szárnnyal bõvítették
épületét, amely 2017-ben teljes
korszerûsítésen esett át a város
intézményi felújítási programjá-

ember, egy városvezetõ életében
a legnagyobb felelõsség az, hogy
a jelent építve mindig gondoljon a
jövõre. Beszéde végén az óvoda
mindenkori dolgozójának elmúlt
hatvan évbeli lelkiismeretes munkáját a város közgyûlésének kitüntetõ oklevelével köszönte meg.
A négycsoportos, százgyermekes Mikes Utcai Tagóvodában külö-

nös figyelmet fordítanak a környezettudatos életmódra. Kovács
Józsefné vezetõ elmondta, a Zöld
óvoda címet háromszor nyerték el,
ezért 2023-ban már az Örökös zöld
óvoda címre pályázhatnak. A gyermekekkel együtt ültetik el a virágokat, és együtt gondozzák a paradicsomot a kiskertekben. Esõvízzel
öntöznek, a lehullott faleveleket
komposztálják, a papírhulladékot
szelektíven gyûjtik. Fontosnak tartják a néphagyományok ápolását, a
jeles napok megtartását. Minden
ilyen programon élményt és saját
tapasztalatot szerezhetnek a gyerekek. Ezek egyike a szüret, amelyen
õk maguk préselik a szõlõt. Kiemelte, a szülõk minden kezdeményezésüket támogatják. A nevelõtestület
tagjai szeretettel és nagy teherbírással végzik munkájukat, mindig
ott vannak, ha egy kisgyermeket dicsérni vagy éppen vigasztalni kell.
A Mikes Utcai Tagóvoda ajándékként 200 ezer forintos támogatást kapott eszközfejlesztésre az
önkormányzattól. Bali Zoltán alpolgármester két tortát hozott az ünnepségre, amelyen Horváthné
Ambrus Marianna, a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda vezetõje is köszöntötte a jubilálókat. A
rendezvényen részt vett az óvoda
két korábbi vezetõje, Péntek
Gyuláné és Radnóty Istvánné. Október 11-e az ünneplés jegyében
telt el. Délelõtt hatvan galambot
röpítettek a magasba és hatvanszor tapsoltak a gyerekek az intézmény udvarán. Délután pedig kézmûves-foglalkozások várták õket
szüleik társaságában.

ÁTADTÁK A SZENT JÓZSEF KÖZÖSSÉGI HÁZAT
 Átadták a Szent József Közösségi Házat, amit a kertvárosi
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve
plébániatemplom új épületrészeként létesítettek 425 millió
forintos állami támogatásból. A
rendezvényen dr. Székely János megyés püspök mutatta be
az ünnepi szentmisét, aki az új
épületet is megáldotta.
– A. L. –
A tavaly augusztusi alapkõletétel óta gombamód, egy év alatt
nõtt ki a földbõl ez a csodálatos
épület, mondta köszöntõjében
Molnár János plébános. Mint fogalmazott, az Úrnak legyen hála,
hogy ily módon is növekszik közösségük, hiszen 18 évvel ezelõtt
Stróber László atya közremûködésével épülhetett fel Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve tiszteletére és
Mindszenty József bíboros emlékére a kertvárosi templom, amely
most altemplommal és közösségi
házzal bõvült. Az atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik „résen
voltak”, hogy a bizonytalan helyzet
és a magas építõanyagárak ellenére megkezdõdhetett és be is fejezõdhetett az építkezés. Külön
köszönetet mondott a magyar államnak, továbbá a város országgyûlési képviselõjének valamint
polgármesterének, akik segítették,
hogy pályázatuk kedvezõ elbírálást kapjon. Mint mondta, nagyon
sokan dolgoztak a háttérben és a
frontvonalon azért, hogy minden
gördülékenyen menjen. Köszönet

CSALÁDI ÜNNEP A CSEPEREDÕ BÖLCSÕDÉBEN

– AL –

jának megtartását a hagyományõrzés motiválta, nemkülönben az
A tavalyi nagy siker után idén õszi termések megismertetése a
második alkalommal rendeztük gyerekekkel. Ezt segítette a képi

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

E-mail: vargatibor002@gmail.com

NÉPMESE NAPJA AZ ÕSZ JEGYÉBEN
 A népmese napját ünnepelték a Cseperedõ Bölcsõdében. A
nyitvatartás után tartott családi rendezvényre õszi díszbe öltöztették a Petõfi utcai bölcsõde két udvarát, ahol az ismert mesefigurák is feltûntek. Az alkalomra különféle kreatív játékokat is kitaláltak a kisgyermeknevelõk a kicsiknek az õszi termésekbõl.

A hit megélésével és a hála kifejezésével az egymásra való odafigyelés és az egymásért tenni
akarás fontosságát hangsúlyozta
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Nagy Bálint
országgyûlési képviselõ, építési
és beruházási államtitkár azt
emelte ki, hogy Magyarország kiáll
a keresztény értékek mellett. Ennek érdekében Zalaegerszegen is
megteszik a tõlük telhetõt, hiszen
Mindszenty József bíboros emlékére új templomot és most új közösségi házat építettek a családok
számára.
A püspök atya az áldás elõtt azt
hangsúlyozta, hogy a Szent József
Közösségi Ház lehetõséget biztosít arra, hogy az egyházközség
tagjai rendszeresen összegyûljenek egymás jobb megismerésére,
szellemi és kulturális értékekben
való növekedésre, valamint keresztény hitük közös megélésére.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

a sok nagylelkû adakozónak is,
akik adományaikkal támogatták a
projekt megvalósulását.
Balaicz Zoltán polgármester
azt emelte ki, hogy egy várost
nem a falak, hanem az emberek,
a lelkek, a szívek, a közösségek
teszik várossá, ezért minden ilyen
cél támogatandó. Az állam, az
egyház és az önkormányzat
együttmûködésének már számos
példája van Zalaegerszegen, melyek közül megemlítette a Mária
Magdolna- plébániatemplom rekonstrukcióját, a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium megújítását, új torna- és vívócsarnokának létesítését, a Szent
Család Óvoda bõvítését, valamint
a Mindszentyneum megépítését.
Mindez azt mutatja, hogy Zalaegerszeg titka, ereje és varázsa
az összefogásban, a lokálpatriotizmusban és a hitben rejlik, szögezte le a polgármester.

játékban is kipróbálhatták ügyességüket, mesemotívumokat, mesefigurákat kirakva. A kisgyermeknevelõk készítették, illetve találták
ki ezeket a feladatokat, melyek elvégzéséért pecséteket kaptak egy
lapra. Ha ez betelt, papírból készített sárkányos fejdíszt illetve koronaérmet kaptak ajándékba. A dajkák és a konyhai dolgozók pogácsát is sütöttek, amit teával és limonádéval lehetett elfogyasztani.
Pogács Zsuzsa, a kétéves három hónapos Zsigmond édesanyja
elmondta, idén is nagyon interaktívra sikeredett a program, a gye-

tésrõl és az élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól szóló rendeletet is
módosítják. Továbbá a gyermekvédelmi
 Októbert 20-án tartja következõ
ellátásról szóló rendeletrõl is tárgyalnak a
ülését a város képviselõ-testülete,
melyen több önkormányzati rendele- képviselõk, valamint a fizetõparkolók mûködésérõl és a köztemetõk rendjérõl.
tet is módosítanak.
Az energiaválság miatt szükséges inÍgy többek között az Egerszeg-kártyá- tézkedések is témája lesz a közgyûlésról, a hivatali helyiségen kívüli és a hiva- nek, melyen a tervek szerint 19 napirentali munkaidõn kívül történõ házasságkö- det tárgyalnak majd.

rekek nagyon élvezik a játékokat.
A szülõknek is szívmelengetõ érzés, hogy láthatják, miként viselkednek, hogyan érzik magukat a
bölcsõdében. Ez a rendezvény és
a többi tematikus nap arra is jó lehetõség, hogy a szülõk, a gyerekek és a kisgyermeknevelõk jobban megismerjék egymást.
A Cseperedõ Bölcsõdében 8
csoportszobában jelenleg 97 kisgyermeket látnak el. Magyarné
Vugrinecz Zsuzsanna elmondta:
szakmai programjukban az alkotótevékenységre helyezik a hangsúlyt, de a mesélés, a mondókázás
és a verselés is jelen van a mindennapokban. A bölcsõdében hamarosan egy mesetár is fogadja a szülõket, benne kinyomtatott mesékkel,
versekkel, az aktuális mesefigurákkal, amiket haza lehet vinni. A cél
ezzel az, hogy kedvet ébresszenek
az otthoni meséléshez.

SITFORM Bútorgyár Bt.
FELVÉTELT HIRDET

varrónõ és habragasztó
munkakörökbe.

Betanítást vállalunk!
meg október elsõ péntekjén a népmese napját, melyre ezúttal is elvártuk a gyerekek testvéreit és
szüleit, mondta érdeklõdésünkre
Magyarné Vugrinecz Zsuzsanna
bölcsõdevezetõ. A népmese nap-

felismerõjáték; a diót, a makkot, a
gesztenyét a megfelelõ ábrára kellett tenniük. Örömmel turkáltak a
falevelek között, vajon hány aranyra lelnek. Gesztenyéket rakosgattak tojástartóba, illetve több puzzle-

AMIT AJÁNLUNK:
• egyéni bérezés, munkába járás támogatása
JELENTKEZÉS személyesen a telephelyen
10.00–12.00 óráig:
ZALAEGERSZEG, MALOM UTCA 2.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban NKiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Borda Menyhért. Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa, telefon:
(92) 599-353. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget!
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Aktuális

ADOMÁNYKÖZPONT MI LESZ NYITVA ÉS MI ZÁR BE JANUÁRTÓL?
ALAPÍTVÁNY MÛKÖDTETI TOVÁBB

BALAICZ ZOLTÁN ÚJABB FACEBOOK-BEJEGYZÉSBEN TÁJÉKOZTAT

 A 2018-ban megalakult Zalaegerszegi Adományközpont alapítványi formában mûködik tovább, miután egyre nõtt az igény szol Az elmúlt héten adott tájékoztatást Balaicz Zoltán polgármester
gáltatásai iránt. A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületétõl a
arról, hogy 2023. január elseje után is nyitva marad a Hevesi Sánfeladatokat a Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány veszi
dor Színház és a Griff Bábszínház. Legújabb facebook bejegyzéát, jelentették be sajtótájékoztatón.
sében a polgármester további tájékoztatást adott a város intéz– AL –
Kiemelte, ez nem is lehetett kér- ményeinek várható nyitvatartásáról, illetve bezárásáról.
dés, hiszen a mozgássérültek
Sokakban felmerült, hogy vajon folytattam Flaisz Gergõ és Kiss
Balaicz Zoltán polgármester egyesülete elnökeként õ hozta létméltatta, hogy a mozgássérültek re az adományközpontot, és fej- Zalaegerszegen a téli hónapokban Gábor igazgató urakkal, valamint
egyesülete negyven önkéntessel lesztette az eltelt öt év alatt az or- lehet-e majd könyveket kölcsönöz- Kuzma Renáta, Kuzma Péter és
immár négy éve végzi karitatív te- szág egyik legjobban mûködõ ado- ni, rendezvényekre és koncertekre Kósa Ruben mûvészeti vezetõkvékenységét az egész városra ki- mányozási és segítõ központjává. menni, tanfolyamokon részt venni, kel. Az érintettekkel intézmécivil közösségi életet élni, vagy ép- nyekkel a következõkben állapen mi lesz néhány táncmûvésze- podtunk meg:
ti csoportunk sorsa? – írja bejegyA Keresztury Dezsõ Városi Mûzésében, majd részletezi az egyes velõdési Központ épülete 2023. jaintézmények várható helyzetét. nuár 1. után is nyitva marad. Az
Többek között:
épületben mûködõ mûvészeti
A Keresztury Dezsõ Városi együttesek (Gála Társastáncklub,
Mûvelõdési Központ, valamint az Zalai Táncegyüttes), civil szerveannak épületében mûködõ Jó- zetek, egyéb csoportok továbbra
zsef Attila Városi Könyvtár gázel- is folytatják ott a tevékenységüket.
látásra vonatkozó szerzõdései Megtarthatóak az eredetileg is er2023. szeptember 30-ig élnek, re a helyszínre tervezett elõadácsak a villamosenergia-ellátásra sok és koncertek.
vonatkozó szerzõdések járnak le
Mivel több kulturális intézmény
2022. december 31-én, így arra a leghidegebb hónapokra ideigleúj beszerzést kell lefolytatni. A nesen zárva lesz, ezért azokból az
helyzet tehát jobb, mint sok más épületekbõl az átszervezhetõ teterjedõen. Mint fogalmazott, mivel
Németh Gábor, a Zalaegersze- településen, a fõ problémát nem vékenységek a VMK-ba kerülnek
változnak az idõk, szükségessé gi Adományközpont Alapítvány a gáz, hanem az áram ára okoz- át. A már nem átszervezhetõ progvált, hogy az adományközpont kuratóriumának elnöke arról be- za majd, amely a város több ré- ramokról részletes információt fog
más szervezeti formában mûköd- szélt, hogy a városi harcmûvésze- szén lévõ tagintézményekben je- adni az intézmény.
jön tovább. Ennek egyik indoka, ti és küzdõsport egyesületek már a lentkezik leginkább. A megoldási
– Az Apáczai Csere János Mûhogy az energiaválság miatt az el- kezdetek óta támogatják az ado- lehetõségekrõl több egyeztetést velõdési Központ épülete 2022.
következõ idõszakban még több mányközpontot. Az eltelt években
rászorulóra kell számítani. Jelezte, egyre több adományt tudtak hozni,
hogy az október 20-i közgyûlésre és egyre több fiatalt tudtak bevonterjeszti be azt az ötpontos szociá- ni a munkába. Mint mondta, a leglis támogatási programot, amely- nagyobb köszönet a mozgássérülnek egyik érintettje a Zalaegersze- tek egyesülete tagjainak jár, akik
gi Adományközpont Alapítvány. A mindennap fáradhatatlanul fogadcivil szervezet ezáltal hivatalosan ják az adományokat és adják to-  Vajon Zalaegerszegen lesz-e decemberben adventi vásár, hiis bekapcsolódik a város segítõ te- vább a rászorulóknak.
szen egymás után jelentik be európai és magyarországi városok,
vékenységébe, amelyhez az önA Balatoni út 3. szám alatti, ön- hogy elmaradnak idén a karácsonyi programjaik.
kormányzat a korábbinál nagyobb kormányzati ingatlanban mûködõ
A hagyományos Egerszegi Ad- nére idén is lesz Egerszegi Adtámogatást nyújt.
adományközpontban ruhák, cipõk,
A Zalaegerszegi Adományköz- takarók, mûszaki cikkek, gyógyá- ventet szervezõ Keresztury Dezsõ vent. A Dísz téri vásár 2022. nopontot a Mozgássérültek Zala Me- szati segédeszközök, bútorok, is- Városi Mûvelõdési Központ, a Za- vember 24-én nyit és december
gyei Egyesülete és egy magánsze- kolaszerek, játékok, élelmiszerek laegerszegi Rendezvényszervezõ 24-én délben zár. Egyelõre 15 pamély hozta létre, tette hozzá az el- állnak rendelkezésre a rászorulók Kft., valamint a Kereskedõk és vilon kiszállítására lehet számítahangzottakhoz Tolvaj Márta önkor- számára. A szolgáltatás látogató- Vendéglátók Országos Érdekkép- ni, hiszen elõzetesen 12 kereskemányzati fõtanácsadó. Az alapít- jeggyel vehetõ igénybe, amit a viseleti Szövetsége (KISOSZ) ve- dõ jelezte, hogy idén is élni kíván
vány kuratóriumának elnöke Né- családsegítõ és gyermekjóléti zetõivel, Flaisz Gergõvel, Kele- a lehetõséggel, 1 pavilon mindig
meth Gábor önkormányzati képvi- szolgálatnál, az önkormányzat men Attilával és Prenner Beátával raktár, 2 pavilon pedig jótékonyselõ, tagjai Bálizs Ilona és Szilasi szociális osztályánál, a nagycsalá- többször is egyeztettünk az elmúlt sági célú. Lesz „élõ betlehem” is a
Gábor önkormányzati képviselõ. A dosok egyesületénél, valamint a napokban – írta Facebook-be- gyermekes családok kedvéért, de
kuratórium Dudás Gyulát nevezte mozgássérültek egyesületénél le- jegyzésében Balaicz Zoltán, és rövidebb ideig és kicsit szerényebben december 21–26. köki ötéves idõtartamra az adomány- het igényelni. De az enélkül beté- beszámolt a részletekrõl.
Az érintettekkel a következõk- zött.
központ ügyvezetõ igazgatójának. rõket sem utasítják el.
ben állapodtunk meg: a nehézséTermészetesen lesz karácsogek és a sok bizonytalanság elle- nyi hangulat, díszítések, városi

ÉLÕLÁNC AZ OKTATÁSÉRT
 Mint az országban több helyszínen, így Zalaegerszegen is élõlánccal fejezték ki október 14-én nemtetszésüket a jelenlegi oktatási rendszerrel kapcsolatban a megmozduláshoz csatlakozó pedagógusok, szülõk, nagyszülõk, diákok és szimpatizánsok.
Flottul szervezett akcióról volt szó,
ahol nemcsak a közlekedési fennakadások elkerülésére ügyeltek a
szervezõk, hanem arra is, hogy 8
órára el tudják foglalni helyüket az
érintettek az iskolákban. Ezért reggel
7 órától hirdették meg a demonstrációt a Kossuth utca–Kisfaludy utca–Mártírok útja–Kazinczy tér–Széchenyi tér útvonalon. Az eseményre
jelentkezõk már elõre tudták, mely területre kell vonulniuk, így gyorsan felállt a „lánc”, a többség ruháján egységes, piros felkiáltójel-matricával. A
bejelentett eseményen megfigyelõként részt vett a rendõrség, de rendzavarásra, atrocitásra nem került sor.

– Ez nem valaminek a vége, hanem a kezdete, mondta a demonstráción Torday Renátó, az
esemény egyik fõszerevezõje. –
Megkerestem az iskolákat, a diákönkormányzatokat, majd közösségi
oldala is lett a rendezvénynek. Az
elõzetes jelentkezések alapján ötszáz fõ jelenlétével számoltunk, de
ennél többen jöttek, ezerre becsüljük a résztvevõket. A céljaink megegyeznek az országos célokkal,
többek között azonnali fizetésemelések, új tantervek kidolgozása
szakértõk bevonásával, a pedagógusok zaklatásának és elbocsátásának megszüntetése.

november 1. és 2023. március 31.
között ideiglenesen zárva lesz.
– A Korona Szalon épülete
2022. november 1. és 2023. március 31. között ideiglenesen zárva
lesz, de novemberben és decemberben egy-egy lekötött rendezvényt még megtartanak a szervezõk (pl. esküvõkiállítás).
– A Kézmûvesek Házának épülete 2022. november 1. és 2023.
március 31. között ideiglenesen
zárva lesz.
– Az Art mozi épülete 2022. november 1. és 2023. március 31.
között ideiglenesen zárva lesz, de
novemberben és decemberben
hat lekötött rendezvényt még megtartanak a szervezõk (Honeybeast, Orfeum event, Szemfényvesztés Rieger Danival, Dumaszínház, Frakk, L'art…).
– A Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem épülete 2023. január
1. és 2023. március 31. között
ideiglenesen zárva lesz, tehát novemberben és decemberben minden tervezett programot meg tudnak tartani.
A Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ vezetése igyekszik megoldani, hogy az épületben
tudjanak egyéb kulturális egyesületek, mûvészeti csoportok és civil

szervezetek is alkalmanként próbálni, találkozni, ülésezni.
A Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ épületében mûködõ József Attila Városi Könyvtár
ugyancsak nyitva marad, innen
valósul meg a város könyvtári ellátásának biztosítása, amíg 2023.
január 1. és 2023. március 31. között zárva lesz a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, illetve 2022. november 1. és 2023. március 31.
között az Apáczai Könyvtár épülete.
Természetesen a Keresztury
Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ, a József Attila Városi Könyvtár és valamennyi itt mûködõ szervezet is szigorúan betartja majd az
egyéb takarékossági intézkedéseket, és erre kérünk minden látogatót is.
A fentieknek köszönhetõen
2023. január 1. után is nyitva lesz
az épület, tehát nem marad a város közösségi tér, koncerthelyszín,
könyvtár, próbaterem, találkozási
pont nélkül.
Bízom benne, hogy a színház,
a bábszínház, a városi mûvelõdési központ és a városi könyvtár
után további intézményekkel kapcsolatban is lesznek még jó híreim! – fogalmazott Balaicz Zoltán.

LESZ ADVENT – DE SZERÉNYEBB

tek fényfestése elmarad. Karácsonyi fények, fényfüzérek, kivilágítás
lesz ugyan, de a korábbinál kevesebb (pl. a fényoszlop idén nem
lesz látható).
Nagyszínpad és komoly hangosítás most nem épül fel, az alkalmankénti fellépések (óvodások, iskolások, városi együttesek)
dobogón lesznek megoldva. Külön egerszegi adventes bögréket
sem készíttetnek idén a szervezõk.
A fentieknek köszönhetõen,
nehézségek és energiaválság ide
vagy oda, de Zalaegerszegen
idén is lesz városi adventi vásár.
Lehet, hogy szerényebb keretek
között, mint eddig, de a szívünknek és a lelkünknek így is az öröm
érzését fogja elhozni, hiszen tudunk majd sétálni, találkozni, beszélgetni és közösen várakozni az
ünnepre – tájékoztatott Balaicz
Zoltán polgármester.

karácsonyfa, karácsonyi zenék,
karácsonyi dallamot játszó óra,
kint lesz a szán és a szelfipont is.
A vendéglátós vállalkozók is készülnek karácsonyi hangulattal,
díszítéssel, programokkal (a Díszpinty, a Tütü, a Mimosa, a Spájz, a
Contrast, sõt, talán egy adventi
Mustra-rendezvényt is szerveznek).
Ugyanakkor lesz néhány olyan
elem, amit idén sajnos nélkülöznünk kell:
Zalaegerszegen magántulajdonban üzemel a Jégcsarnok, a
tulajdonosok pedig jelezték, hogy
a drasztikusan megdrágult áramköltségek miatt idén nem tudják
biztosítani a városnak a korcsolyapályát. A Dísz tér körüli épüle-
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GARANTÁLTAZIVÓVÍZ MINÕSÉGEZALAEGERSZEGEN
LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA A KELETI VÍZBÁZISON

 Befejezõdött a zalaegerszegi keleti vízbázis rekonstrukciója,
amely során az ország második legnagyobb kapacitású ultraszûrõ
rendszerét építették be. Az ivóvíz kiváló minõsége azért is garantált, mert a hat új kút vizét több tízezer éves vízadó rétegbõl nyerik.
A. L.

sága miatt nem kerülhet veszélybe
az ivóvízellátás, emelte ki Vigh
Balaicz Zoltán polgármester a László országgyûlési képviselõ,
sajtóbejáráson elmondta, hogy a vá- miniszteri biztos. Kitért arra, hogy
ros klímastratégiájának részeként az energia- és az élelmiszerárak

szönhetõen pedig még egészségesebbet. Ezt garantálja továbbá a 28
ezer illetve 32 ezer éves vízadó rétegbe fúrt hat új kút, melyek vizébe
biztos, hogy nem került ember általi szennyezés.
Bali Zoltán alpolgármester a biztonságos ivóvízellátás érdekében
zajló egyéb beruházásokat ismertette. A Magasbükk városrészben
hamarosan
átadják
az
új
vízmûrendszert. A Kovács Károly
Városépítõ Program keretében új
ivóvíz-gerincvezetéket építenek az

Ady utcában, a Pózva utcában bekötéseket cserélnek, a folytatásban
az Ebergényi utcában korszerûsítik
az ivóvízhálózatot. Jövõre egy másik programból a Páterdomb ivóvízellátásának fejlesztése valósulhat
meg.
A környezetvédelmi beruházások jelentõségét emelte ki Kovács
Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke.
Köszönetét fejezte ki, hogy a keleti
vízbázis kivitelezésének is részesei
lehettek, amelynek a folyamatos
üzemeltetés közben tettek eleget. A
szintén nagykanizsai székhelyû
Hidrofilt Kft. fejlesztette ki az ultraszûrõ rendszert, amit már a nyugati
vízbázisba is beépítettek. Borsos
Krisztina ügyvezetõ igazgató elmondta, hogy a keleti vízbázis ultraszûrõ rendszere Miskolc után a
második legnagyobb kapacitású az
országban.

DIÁKPARLAMENT ÉS TISZTÚJÍTÁS
 Tisztújítást tartott a Zalaegerszegi Városi Diákparlament és a
Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat. A fiatalok a tanácskozás és a választás eredményérõl az ülés után tartottak sajtótájékoztatót a városházán.
– pet –
Arnhoffer András, Kovács Tamás, Vigh László, Borsos Krisztina és
Balaicz Zoltán

több projektet valósítottak meg az elmúlt években az egészséges ivóvíz
biztosítása valamint a korszerû
szennyvízelvezetés megoldása érdekében. Ezek egyike volt a nyugati
vízbázis felújítása, ami 25 települést
érintett. Ezt követte a keleti ivóvízbázis, melynek rekonstrukciójára 87
százalékos európai támogatással,
több mint 3,3 milliárd forintot fordítottak. Zalaegerszegen kívül Alibánfát,
Bocföldét, Sárhidát, Zalaszentivánt
és Zalaszentlõrincet érintette a projekt, amely során megszüntették a
régi, elavult kutakat, új kutakat fúrtak,
Zalaszentivánon új víztornyot létesítettek, valamint új vízkezelési rendszerrel látták el a keleti vízmûvet.
Az ellátási láncok bizonytalan-

drasztikus növekedése miatt nehéz idõszak következik. Fontos,
hogy ebben a helyzetben mindenki
takarékoskodjon. Zalaegerszeg
önkormányzata is több intézkedést
hozott, hogy a város továbbra is
üzemeltethetõ legyen.
A régi egy-három lépcsõs tisztítási technológiát lecserélve új, korszerû víztisztító mûvet hoztak létre
a legmodernebb vízkezelési technológiával és szûrõállomással,
mondta Arnhoffer András, a Zalavíz
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint fogalmazott, a beállításon még dolgoznak, de ez nem befolyásolja a
minõséget. A lakosság a keleti vízbázisról eddig is egészséges ivóvizet kapott, az új technológiának kö-

Az eseményen részt vevõ
Balaicz Zoltán polgármester többek között elmondta: jó érzés,
hogy a régi hagyományt a koronavírus-járvány sem törte meg, és a
fiatalok ismét megrendezték a városi diákparlamentet. Az általánosés középiskolás korosztály új elképzelésekkel állt elõ a tanácskozáson. Örömteli, hogy sok a közélet iránt érdeklõdõ tehetséges fiatal, akikkel jól lehet együtt dolgozni. A polgármester azt kívánja,
hogy a ZVDÖK tagjai továbbra is

IDÕSEKET KÖSZÖNTÖTTEK

„ELHÚZZUK A NÓTÁJÁT” – A MINDSZENTYBEN
 Immár hagyománnyá vált, hogy az „Elhúzzuk a nótáját!” címû
rendezvényen köszöntik a szépkorúakat az alsójánkahegyi településrészen.
A rendezvény házigazdája, a
választókerület önkormányzati
képviselõje, Galbavy Zoltán elmondta, hogy 2015-ben rendezték
meg elsõ alkalommal az idõsek
napi programjukat a Szent László
Utcai Óvodában. 2019-re azonban
a rendezvényük már kinõtte a kulturális helyiség kereteit az óvoda
épületében. Ezért 2021-ben a
Mindszenty-iskolának köszönhetõen, már az intézmény régi tornatermében rendezték meg a programot. Az idõsek hónapjához kapcsolódóan megköszönték a szépkorú vendégeknek mindazt a sok
szeretetet, támogatást, amit az elmúlt években tõlük kapott a fiata-

legyenek bátrak, szókimondóak,
kritikusak és mindig fogalmazzák
meg az ifjúságügyekkel kapcsolatos elképzeléseiket.
A diákönkormányzat új tisztségviselõinek névsorát Szabó Levente, újraválasztott diákpolgármester ismertette. A középiskolai
diák-alpolgármester Tasnádi Fanni
lett, az általános iskolai alpolgármesteri feladatokat Mazzag Balázs látja el, a jegyzõ pedig Kövesi
Napsugár. A tisztségek száma
eggyel bõvült, így összesen tizenhárom fiatal dolgozik a diákönkormányzat testületében.

ELPERGÕ ÉVEK
MEGJELENT PÉNTEK IMRE ÖNÉLETRAJZI KÖTETE

SZELLEMI FRISSESSÉG

mellett más mûfajban is készültek
remekek a megadott, „béke” témakörben. Így mesebeli faragások,
egyedi kavicsképek, üvegmandalák állítják meg a nézelõdõt.
Végül Balaicz Zoltán polgár Az idõsek hónapja kapcsán októberben számos programmal
mester és dr. Kocsis Gyula, az
ünneplik az éltesebb generációt. Az elsõ rendezvények között
„Életet az éveknek” Klubszövetség
egy nívós kiállítás nyílt a Hevesi Sándor Színház emeleti elõteré- Zala Megyei Szervezetének elnöben. Festményeket, faragásokat, kézimunkákat, üvegmandalákat, ke, országos alelnök is köszöntõt
fotókat láthattak az érdeklõdõk.
mondtak. Az alkotásról, mint az
idõs emberek életének, szellemi
A 80 alkotásból álló kiállítást koznak rá a szép alkotásokra, frissességének motorjáról szóltak,
többen is köszöntötték. Elsõként, ahogy erre utalt köszöntõjében méltatva ezzel annak fontosságát.
Bakonyi István és Péntek Imre
házigazdaként dr. Besenczi Ár- Iványi Ildikó, aki az alkotókat mu Az országos könyvtári napok keretében a József Attila Tagpád, a színház igazgatója. Megje- tatta be a résztvevõknek.
könyvtár vendége volt Péntek Imre József Attila-díjas költõ, akigyezte, a tárlat jól illik az idén 40
– Mindenki mûvész, aki alkot,
vel Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész beszéléves teátrum jubileumi kínálatába. akár fõiskolán, akár autodidakta
getett, a 80 éves író legutóbb megjelent, „Elpergõ évek” címû önAz „Életet az éveknek” orszá- módon tanulta azt. A mostani kiáléletrajzi könyve megjelenése kapcsán.

NYUGDÍJAS ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA A SZÍNHÁZBAN

– B. K. –
Az érdeklõdõknek Kereki Judit
könyvtáros ajánlotta az irodalmi estet, mely már többedik alkalom, amikor a közönség Péntek Imrével találkozhat a bibliotékában, és ahol szintén nem ez az elsõ eset, hogy frissiben megjelent kötetét mutathatta be.
Majd Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a szerzõt, aki már csak
múlt idõben zalaegerszegi, hiszen a
nemrégiben Székesfehérvárra költözött, de szívében remélhetõleg továbbra is kötõdik Zalához.
A beszélgetés elõtt Bakonyi István mutatta be Péntek Imre legújabb kötetét, memoárt és esszét
egy termékeny élet munkájáról.
Nagy vágyak és tervek beteljesedésérõl és nem beteljesedésérõl. A
kronológia a gyerekkortól a máig, a

falusi kezdetektõl a városi létig szól,
a belsõ utak rajza, a család története, a II. világháború korrajza is. Tömören fogalmaz, élvezhetõen mesél. Az egyetemi évek, a költõvé
formálódás, a nem könnyû pályakezdés, lélektani mélységek és biztos pontok. Megpróbáltatásai ellenére szerencsésnek tartja magát.
És az is látszik, hogy jól ismeri önmagát. A kortársakról is miniportrét
ad. Fordulatokban gazdag pálya az
övé egy életrajzi regényben, fogalmazott az irodalomtörténész.
Az igazán laza hangulatú beszélgetésben aztán elhangzott néhány
anekdota, a fiatal éveket jellemzõ
elzártság- és késlekedés-„élmény”
kifejtése. Szóba került Péntek Imre
mûfaji gazdagsága, közte a drámaírói vénája, a zalaegerszegi évek és
a tervek, ami egy újabb kötet.

egyéni vállalkozó

gos szövetség által meghirdetett
megmutatkozási lehetõségre immár hetedik éve reagálnak a zalai
alkotók. A kiállításnak kiváló helyszíne a színház, hiszen itt esténként több száz nézõ megfordul,
akik bizonyára szívesen csodál-

lítás egyik tanulsága, hogy nem
szabad leülni, ha valaki nyugdíjba
megy, lehet még kezdeni valamit
az életünkkel – majd részletesen
bemutatta a kiállítókat, köztük elsõként a festõket, Tánczos György
tanítványait. A szépséges képek

labb generáció. A rendezvényen
köszöntötte a megjelenteket Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos és Balaicz Zoltán
polgármester is.
Az est fellépõi között volt a Hevesi Sándor Színház kiváló két
színmûvésze, Debrei Zsuzsanna
és Hertelendy Attila. A program
második felében a Budapesti Operettszínház primadonnája, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Szeredy Krisztina operetténekes és Mrakovics Emil magyarnóta-énekes szórakoztatta a
szépkorúakat, Szõke Sándor és
népi zenekara, valamint ifj. Farkis
Béla prímás kíséretében.
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INTERAKTÍV DRÁMAÓRÁK

A TOLLAT ÉS A FÕZÕKANALAT IS JÓL FORGATTA

BÛNMEGELÕZÕ SZÍNHÁZI JÁTÉKOK

MODERNSÉG ÉS NEMZETI IDENTITÁS

 Szendrey Júliáról hosszú ideig keveset tudtunk, annál is inkább, mert a történelmi emlékezet Petõfi Sándor excentrikus feleségeként, majd hûtlen özvegyeként emlékezett rá. Pedig sokkal
több volt õ, mint Petõfi felesége; költõ, író, mûfordító, a korszak
egyik publikáló szerzõje, aki ráadásul elsõként fordította le Andersen meséit Magyarországon.
– pP –
Gyimesi Emese történész, a
Történettudományi Intézet tudományos munkatársa 2009 óta kutatja
a Szendrey Júlia-hagyatékot. Azóta
több kötete is napvilágot látott a témában, különbözõ szempontrendszer szerint feldolgozva Szendrey
Júlia életét, munkásságát és társadalmi megítélését. Október 6-án
Zalaegerszegen járt, és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban tartott elõadást „Öntudatlan
emlékoszlop most a nemzet szíve”
– Szendrey Júlia nemzeti identitása
címmel.
Kik maradtak életben az aradi
vértanúk, vagy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatainak családjából? Mi lett velük,
hogyan vészelték át az azt követõ
megtorlás idõszakát. Ritkán beszélünk ezekrõl a kérdésekrõl. A nõi tapasztalat (hiszen a nõi rokonok, leszármazottak, házastársak zöme
nyilván túlélõ volt) kimaradt az elmúlt idõszak történelmi kutatásai-

ból. A szakember szerint azonban
fontos lenne errõl is szót ejteni. Fõleg, ha olyan személyiségrõl van
szó, mint a keszthelyi születésû
Szendrey Júlia, aki a korszak egyik
értelmiségi nõjének, vagy ha úgy
tetszik, feleségének számított. Egy
olyan században, ahol eléggé ellentmondásos jelenség volt, ha egy
nõ írt. A meseírást még elfogadták,
hiszen az nõknek való, ugyanis
összekapcsolható a gyermekneveléssel. (Ezt a nézetet vallotta sógora, Gyulai Pál költõ is.)
Írásainak jelentõs része kiadatlan maradt, aminek oka volt az is,
hogy az irodalomtörténet és a társadalmi emlékezet nem tudott túllépni azon, hogy („eldobva az özvegyi fátylat”) másodszor is férjhez
ment. Horvát Árpád történésszel
kötött házassága szükségszerû
volt, hiszen a szabadságharc leverése után, mint Petõfi özvegye,
gyanús és támadható figurává vált.
Anyagilag is szorult helyzetbe került kisfiával, Petõfi Zoltánnal
együtt. Új férjéhez eleinte kötötte

valamiféle szellemi kapcsolat, de
házassága nem volt boldog (utolsó
éveiben nem is élt vele). Ennek ellenére három gyermekük született.
Erõs érzelmi kötõdése Petõfi iránt
sosem múlt el, bár fájdalmát nem
mutatta nyilvánosan. Arany János
egyik erre utaló versére például
magénlevélben válaszolt. Elvontan
fogalmaz, de érzõdik, hogy milyen
törést okozott számára a szabadságharc leverése és a férje elvesztése.
Gyimesi Emese Szendrey Júlia
levelezéseit, kiadatlan írásait, naplóit és egyéb feljegyzéseit dolgozta
fel és rendezte sajtó alá az elmúlt
több mint tíz évben. Egy modern,
tanult, olvasott értelmiségi nõ képe
bontakozik ki, aki számára a nemzeti identitás kérdése is hangsúlyos maradt a forradalom leverése
után. A hazaszeretet ekkoriban
Habsburg-ellenességet, továbbá
szabadságot, nemzeti függetlenséget jelentett. Természetes volt,
hogy e gondolatok a Petõfivel való
kapcsolatát is meghatározták. Jól
jelzi ezt az a hímzés is, amit a forradalom elõestéjén ajándékozott
férjének. 1849-ben pedig testvéri
szózatot intézett nõtársaihoz, hogy
adományaikkal vegyenek részt a
betegellátásban, ezzel is elõrelendítve a haza ügyét. Ez afféle politi-

Bedõ Sándor Bicskén született
1947-ben, de a család nem sokkal
késõbb Zalaegerszegre költözött. A
Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán elõbb
magyar, majd rajz szakon végzett,
késõbb a Janus Pannonius Tudományegyetem vizuális nevelés szakán szerzett egyetemi diplomát. Az
1960-as évek végétõl több helyen
is tanított, 1970-ben visszatért Zalaegerszegre, 1978-ban pedig a
Ságvári Endre (késõbb Kölcsey)
Gimnáziumba került, s itt is maradt
egészen 2007-ig. A hetvenes évek
elejétõl már folyamatosan szerepelt
csoportos és egyéni kiállításokon,
1982-ben elnyerte a pécsi Országos Pedagógus Képzõmûvészeti
Tárlat grafikai fõdíját. 1993-ban Zala Megyei Tárlat díjas, 1999-ben
pedig Zala'Art díjas lett.
Képeit elnézve ecsetvonásai
sokszor olyant közvetítenek felénk, amit elsõ ránézésre nehezen
tudunk értelmezni, ám színei mindenkit elvarázsolnak. Lekötik figyelmünket, ami napjaink vizuális,
képekkel terhelt világában nem kis
teljesítmény – fogalmazott a tárlatnyitón köszöntõjében dr. Vadvári
Tibor alpolgármester.
A kiállítást dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe, felidézve néhány személyes történetet pályájuk elejérõl. Mint fogalmazott,
Bedõ Sándort is köszönti a kiállításon, akinek a szelleme talán itt
van közöttünk. A képeit nézve viszont biztos, hogy szellemiségét,
a rá jellemzõ gondolkodásmódot
sikerül megidézni. Egész pályája a
mûvészetrõl, a rajzpedagógiáról
szólt. Kevesen tudják róla, de írni
is szeretett, a festészeten kívül
könyveket illusztrált, szobrokat készített. Sõt, a színészet sem állt

volna távol tõle; többször felvételizett a Színmûvészeti Fõiskolára,
de ott nem járt sikerrel. Itthon viszont tagja lett a Reflex Színpadnak. Az országos képzõmûvészvilág szerencsére gyorsan befogadta az alkotót. Több hazai alkotótelep, valamint a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége Festõ Szakosztályának
tagja lett. A ’70-es, ’80-as években
az ország több pontján, sõt külföldön is nyíltak egyéni tárlatai.
Kostyál László egy mélyen
gondolkodó, erõteljesen kérdezõ
mûvészt ismert meg személyében. Mint a beat-generáció többi
tagja, lázadó mûvész volt, aki nem
fogadta el a kész sémákat, amiket
az akkori társadalom elé tett. Inkább újrafogalmazta, újraértelmezte õket. Igényes, idealista mûvész volt, nemcsak magával, hanem a világgal szemben is. Nehezen kötött kompromisszumot a saját igényessége és a világ tökéletlensége között. Képein is ez a tökéletességre való törekvés látszik.
A legkülönbözõbb technikákkal
dolgozott: olaj, akril, akvarell, de
rendszeresen készített kollázsokat
is. Mindegyiket jól csinálta, de
egyikkel sem volt soha száz százalékig elégedett, talán ez is az
oka, hogy folyamatosan tovább
akart lépni. Kereste az utat – fogalmazott a mûvészettörténész.
Hozzátette: a mostani kiállításon
egy szûk keresztmetszetet láthatunk csak mûveibõl. De ezekbõl is
jól kirajzolódik, hogy alkotásai mindig egy feszes térbeli konstrukcióból indultak ki, majd erre tevõdött
rá egy szürreális, színes világ.
Bogarak, lárvák, különös lények,

Gyimesi Emese

kai írás volt, ami szintén ritkaságnak számított egy nõtõl akkoriban.
Mindvégig hitte, hogy a vesztes
szabadságharc után is mindenkinek a hon javáért kell kamatoztatnia tehetségét. Ez az egész korszak nemzeti gondolkodására is
jellemzõ volt – fogalmazott a történész.
Az elõadás kitért Szendrey Júlia
és gyermekei kapcsolatára, levelezésére is, ami szintén fontos adalék
a kutatók számára. Petõfitõl egy fia,
Horvát Árpádtól két fia és egy leánya született. Gyerekeivel bensõséges kapcsolatot ápolt, és számukra teljesen természetes volt,
hogy anyjuk a „tollat és a fõzõkanalat is egyaránt jól forgatja”; költõnõ
és gazdasszony egyszerre – írták
róla fiai. Szintén érdekes történeti
forrás a Tarka Mûvek családi folyóirat, melyet gyermekei írtak és szerkesztettek. (Az elsõ lapszám édesanyjuknak készült ajándékként, ám
sorozat lett belõle, amit a családtagok, barátok is szívesen olvastak.) A házi lapból nemcsak Júlia és
gyermekei jó viszonyára derül fény,
hanem arra is, hogy mûvelt, széles
látókörû, a napi politikai eseményeket és az akkori sajtó nyelvezetét
kitûnõen ismerõ gyerekekrõl van
szó. Az újságból és a családi levelezésekbõl még az is nyomon követhetõ, hogy Pest-Buda az 1860as években miképp fejlõdött.
Gyimesi Emese kutatásai és
megjelent kötetei új fényt vetnek
Szendrey Júlia egész irodalmi pályafutására, továbbá felülvizsgálják
a rárakódott évtizedes sztereotípiákat, de betekintést nyerhetünk abba is, hogy a 19. században miképp gondolkodtak a nõi írókról és
nõi szerepekrõl. Mindeközben más
szemszögbõl ismerhetjük meg a
forradalom és szabadságharc jeles
alakjait és a korszak ismert férfi
szerzõit.

Madák Zsuzsanna és Fritz Attila

szó van) késõbb ne váljon bûncselekménnyé. Melyik szereplõnek mi
a felelõssége a történetben? Kitõl
kérhet segítséget egy diák, ha
problémás jelenséget észlel az iskolában?
Na, és ugyanez a diák udvarolhat-e tovább annak a lánynak, aki
többször is elzavarta, és szakított
vele, vagy egy ponton túl már zaklatásnak, határátlépésnek számít,
ha újból találkozóra hívja. Meddig
mehet el egy diák, ha féltékeny, és
egy tanár, ha szerelmes egy fiatalabb lányba? A szóbeli fenyegetés
automatikusan elõszobája-e egy
késõbbi bûntettnek? Persze az
sem utolsó kérdés, hogy milyen
egy jó nyomozó? Kellenek-e kifinomult „antennák” ahhoz, hogy
felismerje; mibõl lehet késõbb komolyabb bûncselekmény.
Madák Zsuzsanna azt mondta,
hogy a játékok célja nemcsak a direkt prevenció, hanem az, hogy
emberi és társadalmi kérdéseket
feszegessenek, átbeszélve a
problémás részeket. Mégpedig
több nézõpontból. Hiszen ha a
másik fél viselkedését, szokásait
jobban megismernénk és megértenénk, talán sok bûncselekmény
elkerülhetõ lenne. De ugyanilyen
fontos arra is rávilágítani, hogy bizonyos szituációkban milyen lehetõségeink vannak? Mikor és kitõl
kell jogi, pszichológiai vagy egyéb
szakmai tanácsot kérni.

HETVENÉVES A MEGYEI KÖNYVTÁR
fenntartója többször is változott
(megyei és városi tanács, megyei
és városi önkormányzatok), majd
2013-tól a két intézmény egyesült, a
fenntartója pedig a zalaegerszegi

és belsõ felújítás történt a központi
épületben. A megyei könyvtár nemrég „Családbarát hely” és „Minõsített könyvtár” elismerõ címet is kapott.
Érdekességképpen elhangzott,
hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár egyik jogelõdjét, a zalaegerszegi körzeti könyvtárat 1950ben hozták létre, 1952-ben ez alakult át megyei könyvtárrá. Az intézmény jelenleg 340 ezer dokumentummal büszkélkedhet, ezek jórészt

önkormányzat lett. A megyei és városi könyvtári szervezethez 2016ban csatlakozott a kertvárosi Apáczai Csere János Tagkönyvtár is,
így az „anyaintézmény” mellett immár két tagkönyvtárba és öt fiókkönyvtárba várják az olvasókat. Az
elmúlt években számos fejlesztés

könyvek, de folyóiratok, újságok,
hanglemezek, CD-k, hangoskönyvek is találhatók a gyûjteményben.
A születésnap alkalmából a rövidfilm mellett egy imázsfilm is készült,
ami arra hívja fel a figyelmet, hogy
könyvtárba járni még az okoseszközök korszakában is jó dolog.

EMLÉKEZÉS BEDÕ SÁNDORRA

– pet –

Mit kellett volna észrevennie fiatal
nyomozóként ahhoz, hogy egy
egyszerûnek tûnõ, elbagatellizált
eset (egy iskolai szerelmi háromszög, ahol tanár-diák viszonyról is

a célközönségnek, vagyis a fiataloknak szól, egy azonban kifejezetten felnõtteknek. Szülõket, pedagógusokat vagy más pályáról
érkezõ érdeklõdõket várnak az interaktív órákra – fogalmazott.
A drámaórák témái szerteágazóak: a közrend és vagyon elleni
bûncselekmény, a kisebbségi csoportok megfélemlítése/bántalmazása éppúgy szóba kerül, mint az
emberi kapcsolatok közötti határátlépés, az online terek dezinformációkkal terhelt világa, vagy az
iskolai zaklatások (bullying).
Madák Zsuzsanna mellett Mihály Péter színész a projekt másik
vezetõje. Mindketten három-három elõadást visznek, és a Hevesi
Sándor Színház színészeivel járják az iskolákat. De a felnõttek is
megismerkedhetnek az interaktív
órákkal. Október 4-én például a
színház próbatermébe várták a
közönséget két alkalommal is.
Délután Értékeink címmel a vagyon elleni bûncselekmény került
fókuszba, este pedig a határátlépések az emberi kapcsolatokban.
Utóbbi interaktív színházi játék a
Detektív Akadémia címet kapta,
jelezve; a résztvevõk nyomozó „tanoncokká” válnak a drámaóra idejére. Tanáruk (Madák Zsuzsanna)
pedig egy olyan régi bûnügyet elevenít fel számukra pályakezdõ korából, amin azóta is sokat gondolkodik. Mit tehetett volna másképp?

IGÉNYES, IDEALISTA MÛVÉSZ VOLT
 In memoriam Bedõ Sándor
címmel nyílt kiállítás a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Öt évvel ezelõtt hunyt el
ugyanis a város közismert festõmûvésze, a Kölcsey-gimnázium nyugalmazott rajztanára.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A TOP-pályázat segítségével
hat bûnmegelõzési projektet visznek az iskolákba; ez 6x10 elõadást jelent. Kilenc elõadás mindig

madarak elevenednek meg alkotásain,
ez látható a kiállítótér
egyik felében. A galéria másik részébe pedig a szakrális vonal,
vagyis a keresztekbõl, keresztre feszített Krisztusból álló
festménysorozata került. Mivel nem volt kifejezetten istenhívõ,
utóbbi festményei inkább egyfajta útkeresésnek, vívódásnak tekinthetõk. Megnyugvásra
várt a sok keresgélés után.
A kiállítás november 12-ig látogatható.

HAGYOMÁNYOS FUNKCIÓK, KÖZÖSSÉGI TEREK

(Folytatás az 1. oldalról.)
„70 indokom van arra, hogy köszöntselek Benneteket” felirattal.
Mint fogalmazott: a könyvtáraknak
ma is fontos szerepe van abban,
hogy mûveltebb legyen a helyi közösség.
Balaicz Zoltán polgármester
szintén kifejezte jókívánságait, utalva arra is, hogy hetven év alatt sok
minden megváltozott. Ma már egyre
inkább okoseszközökön olvasunk,
ami egészen más élményt jelent,
mint valódi könyvet venni a kezünkbe. Az olvasási szokások és a technológiai változások miatt a könyvtárak új stratégiát dolgoztak ki, hiszen
valahogy reagálniuk kellett a megváltozott körülményekre. Ügyesen
nyitottak a fiatalabb korcsoportok felé, nap mint nap különféle kulturális
rendezvényeket szerveznek kicsiknek és nagyoknak. Így a hagyományos feladataik mellett valódi közösségi térré is változtak. A polgármester a születésnap alkalmából egy
oklevéllel köszönte meg a könyvtárosok munkáját.
A rendezvényen egy rövidfilm jóvoltából megelevenedett a könyvtár

elmúlt hetven éve. Egykori kollégák,
igazgatók, tagintézmény-vezetõk
idézték fel a nehéz és a felemelõ pillanatokat, vagy éppen a vidám történeteket. Az 1952-es Kossuth utcai
nyitás után két évvel jött létre a gyermek- és ifjúsági könyvtár, elindult a
helyismereti gyûjtemény, késõbb a
Nádas Péter bibliográfiai és kiadványgyûjtemény. 1963-ban önálló
városi könyvtár létesült, akkor még
a Gárdonyi utcában. Késõbb aztán
ez a részleg a VMK épületébe költözött. A megyei könyvtár mai épülete
a törvényszék szomszédságában
1967-ben készült el. Deák Ferenc
nevét 1988-ban vette fel az intézmény. Kiss Gábor – aki 1992 óta vezeti a megyei könyvtárat – a filmben
többek között elmondta, hogy mindvégig fontos volt számukra a határon túli magyar kapcsolatok ápolása, valamint hogy a kisebb településeken is biztosítsák a könyvtári ellátást. (A kistelepüléseken évtizedek
óta dolgozó könyvtárosok emléklapot kaptak, a „Zala Megyei Könyvtárügyért” díjat pedig Pappné Beke
Judit vehette át az eseményen.)
A megyei és a városi könyvtár

6

Városháza
mû elõtti szakaszát, valamint a Botfy Lajos utcát. A
jelzett idõszakban a Táncsics Mihály utcából csak
balra lehet kanyarodni. Az útzárás feloldására fokozatosan, az ünnepséget követõen, várhatóan 18.15
órakor kerül sor.
Megértésüket köszönjük.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2022. októZalaegerszeg
ber 23-án (vasárnap) 16.40 órától városi megemléMegyei
Jogú
Város
Önkormányzata
kezés miatt lezárják az Ady Endre utca '56-os Emlék-

ÚTLEZÁRÁS

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK

MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK

FELHÍVÁS

 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I.
törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.)
MT-rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közút mellett fekvõ ingatlan tulajdonosa
köteles saját költségén elvégezni az ingatlanán lévõ fákon és növényzeten az út állagának
védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat.

Ennek megfelelõen az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a gyalogjárda és
az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti
jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa
és tábla) láthatóságát.
A közterületre kiültetett, valamint a magáningatla-

nokról kilógó növényzet a közúti, valamint gyalogosközlekedés, közszolgáltatók (hulladékszállítás) és
készenléti szervek (mentõ, katasztrófavédelem,
rendõrség) közlekedésének biztosítása érdekében
kiemelten kérjük, a Domb utca, különösen a zsákutcás részt, a Madárbirs, Hajnóczy, Orgona, Szilvás,
Vasvári, Patak, Rigó, Folyondár utca „S” kanyar környéke, az Öreghegyi, Mosoly és Nefelejcs utca ingatlantulajdonosainak sürgõs beavatkozását.
Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az önkormányzat – mint az érintett közutak kezelõje – a
szükséges intézkedések megtételére felszólítja.
Amennyiben a halasztást nem tûrõ munkákat a
közút melletti ingatlan tulajdonosa felszólítás ellenére sem végzi el, akkor a növényzet eltávolítását
az önkormányzat a közlekedés biztonsága érdekében szakvállalkozóval elvégezteti, és annak költségét az ingatlantulajdonosra terheli. Azon ingatlantulajdonosok, akik nem gondoskodnak az ingatlanukról a közterületre nyúló fák, bokrok és élõ sövények visszavágásáról, közigazgatási bírsággal
sújthatók.

SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok
jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat
nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk
veszélybe került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék
felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2022. október 17–2022. november 2-ig a Zalaegerszegi Családés Gyermekjóléti Központban: Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk: telefon:92/316-930, 30/693-3950 • e-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu.
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ
24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.

BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
Az intézmény tevékenységi köre:
Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlõdését elõsegítõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása,
ellenõrzése,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és kisgyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó, vagy kisgyermekgondozó, -nevelõi, vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ asszisztens, vagy csecsemõ- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális alapvégzettség;
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett legalább 3 éves vezetõi gyakorlat;
– szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
• pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 12.

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.
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
9.00–17.00
szombat:
7.30–14.00
2022.04.01–2022.09.30: kedd–péntek
10.00–18.00
szombat:
7.30–14.00
2022.10.01–2023.03.31: kedd–péntek
9.00–17.00
szombat:
7.30–14.00
IDÕPONTOK:
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.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 15.
A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2023. január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év határozott idõtartamra, 2027. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell írásban, egy eredeti példányban benyújtani
ÉS
elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.
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JÓL TELJESÍTETTEK A FIATALOK KÜZDELMES VÉGJÁTÉKOK, VÁLTAKOZÓ SIKERREL
A ZTK FMVAS BIZONYÍTOTTA, NINCS TARTALÉKOS CSAPAT

 Németországban,
Münchenben rendezték
meg a férfi tekecsapatok világkupáját. A versenyen az adott ország
bajnokcsapatai indultak. A ZTK FMVas férfi
szuperligás csapata, a
maximumot hozta ki a
Vk-ból, két profi klub mögött
amatõr csapatként bronzérmet
szerzett.
– Teljes mértékben elégedett
vagyok a csapat bronzérmével.
Tényleg két profi körülmények között dolgozó német és olasz klub
elõzött meg minket – értékelt Fehér László, a ZTK FMVas edzõje.
– A bronz értékét emeli, hogy a két
Járfás: Szilárd, László nem tudott
velünk tartani. Fiatalok kerültek a
keretbe. Borsos Bence és Mazzag
Dávid bizonyították, hogy nincsen
tartalékos csapat. Mindig az a legjobb együttes, amely pályára lép.
Célunk a legjobb nyolc közé kerülés volt, hogy a BL-indulás meglegyen, amit messze túlteljesített a

csapat. Csak titkon reméltem, hogy sikerül a
négy közé jutnunk, mert
a mögöttünk lévõ csapatok között is voltak jó körülmények között dolgozó, nagyobb költségvetéssel rendelkezõ csapatok. A végsõ gyõztes német együttes ellen nem volt esélyünk, a 700 fa feletti teljesítmény
sem ritka náluk. A bronzért vívott
találkozón magabiztosak voltunk
az osztrákok ellen, bár a „sógorok”
megelõztek minket az elõcsatározások során. A fiúk nagyon jól játszottak.
– A világkupára a legjobbak
jönnek, itt jól kell teljesíteni. Kik
nyújtottak egyenletes, jó teljesítményt a ZTK-ban?
– Nem szeretnék senkit sem kiemelni. Mindenki nagyon odatette
magát. Nem azzal foglalkoztunk,
hogy egy meghatározó tudású játékosunk Járfás Szilárd hiányzik.
A két fiatal játékosunk elõtt is le a
kalappal. Amire hazaértünk, csak
megszületett a trónörökös a Járfás

családban. Taktikáztunk is a harmadik helyért, a németek ellen
Kakuk Leventét pihentettem. Egyértelmûen csapatérdem a bronzérem.
– Mit tud hasznosítani a
világkupán tapasztaltakból a
csapat?
– A fiatalok bizonyítottak a világkupán, a Szuperligában mindenképpen több lehetõséget kívánok nekik adni, hogy minél több
rutint szerezzenek. Örültünk a harmadik helynek a Vk-n, hogy a BLben könnyebb ellenfelet kapunk a
sorsolás során. Aztán kiderült,
hogy megszûnt az irányított sorsolás. Ha marad a régi rendszer, talán a BL-ben is a legjobb négy közé juthattunk volna. A hazai pályánk a karbantartás után
igencsak gyors lett, bízom benne,
hogy nálunk is valaki átlépi a bûvös 700 fás határt. A játékosaim
elhiszik, hogy igenis lehet 700 fát
gurítani. A világkupán Fehér Zoltán, Nemes Attila, Kakuk Levente
közel volt a ehhez határhoz. Remélem, elõbb-utóbb megdobják.

A MAXIMUMOT HOZTA KI A ZTE ZÁÉV
 Romániában, a Kolozsváron megrendezett NBC Kupán jól telje- ság kezdete nem a tervek szerint
sített a ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata. A hölgyek bronz- alakult számunkra. A sorsolásunk
érmet szereztek a rangos mezõnyben.
sem volt kedvezõ. A tavalyi bajnok
Gyõr ellen rajtoltunk, ezután jött az
– Elégedett vagyok a megszer- jól szerepelt a csapat, isezüstérmes Ferencvázett bronzéremmel és a csapat tel- mét 3500 fa felett dobros, utána meglepetésre
jesítményével – tekintett vissza tunk, ami a nõi mezõnykikaptunk BátonytereBaján János, a ZTE ZÁÉV edzõje. ben csapatszinten jónak
nyén. Bízom abban,
– Elsõdleges célunk volt a négy mondható.
hogy az NBC Kupán szeközé kerülés, ami sikerült. Önma– A kupaszereplés
rezett bronzérem jó hagunkhoz képest jó teljesítményt során kik hoztak jó átlatással lesz a csapat teljenyújtottunk. A négyes döntõbe ke- got?
sítményére. Jól szereperülve megfogalmaztuk a követke– Az élre Vég-Soltész
lünk a Szuperligában, bizõ tervünket, hogy jó lenne érem- Zsófia teljesítménye kívánkozik, zonyítjuk, ott a helyünk a dobogó
mel hazatérni, nem negyedikként. háromszor dobott 600 fa felett, valamelyik fokán. A hazai pályánk
Ehhez mindenképpen legalább ami mindenképpen dicséretes változott, sok fát lehet dobni rajta.
egy mérkõzést kellett nyernünk. A teljesítmény. A kupa során a csa- Eddig a játékosok nem hitték el,
német csapat ellen nem volt esé- pat egyenletes teljesítményt hogy képesek rá, bizakodom, eblyünk a továbbjutásra. Viszont fia- nyújtott.
ben is segít az NBC Kupa bronzértal játékosok kaptak bizalmat, akik
– Milyen tapasztalatokat me. Ad a játékosoknak egy belsõ
megmutathatták magukat, rájuk szûrtek le a kupaszereplés kap- tartást, önbizalmat. A következõ
épülhet a késõbbi ZTE ZÁÉV. Igy csán? Mit lehet hasznosítani a találkozót a Balatoni Vasas ellen
került többek között képbe Fábián hazai bajnokságra?
vívjuk. Ha ott nyerünk, akkor elEdelin, de játszott Sabján Csenge
– Bizakodom, hogy a lányok el- mondható lesz, hogy a nemzetköis. A harmadik helyért lejátszott ta- hiszik, a Szuperligában is képesek zi jó szereplés helyes irányba indílálkozón, a román együttes ellen jó teljesítményre. A hazai bajnok- totta el a ZTE ZÁÉV-et.

ELNÖKI ÉRTÉKELÉSEK A NEMZETKÖZI KUPASZEREPLÉS UTÁN
 A csapatsportágak közül a nemzetközi porondon minden bizonnyal a tekések öregbítették a város hírnevét, két bronzérmet
szereztek a nemzetközi kupákban. A sikerekrõl megkérdeztük a
két elnököt.
Borsos József (ZTE ZÁÉV): –
A csapat által megszerzett bronzéremmel maximálisan elégedett
vagyok. Alapcél volt az
NBC Kupa négyes döntõjébe jutni. A kupaszerepléseink során az elmúlt négy évben mindig
bejutottunk a négyes
döntõbe. A legjobb négy
között az elõdöntõben a
német csapat kiemelkedõen teljesített ellenünk. Nem volt
esélyünk a gyõzelemre. Kétszer
viszont jól szerepeltek a lányok.
Bizakodom, hogy a bronzérem lökést ad a hazai bajnokságra is a
lányoknak, jönnek majd a gyõzelmek. A legutóbbi hazai találkozónkon már új pályacsúcsot dobtunk.
Kétségtelen tény, rosszul kezdtük
a szezont, a bajnokkal és a máso-

dik helyezettel találkoztunk. Ha késõbb lépünk ellenük pályára, biztosan más az eredmény. A nemzetközi porondon több
fiatal tekézõ kapott lehetõséget. Bár a kupában
megszerzett
bronzérmünk Bajnokok Ligájaszereplést ér, de anyagi
okok miatt nem vállaljuk
az indulást. Amatõr csapat lévén egy BL-szereplés a játékosok szabadidejébe
sem fér bele.
Takács László (ZTK
FMVas): – A maximumot
kihozta a csapat a világkupán, a megszerzett
bronzérem a csúcs. A tekében is két világ van, a
profi és az amatõr. Az
elõttünk végzett olasz és

német csapat költségvetésével, játékosállományával nem versenyezhettünk. A két profi klub a világ legjobb játékosait meg tudja vásárolni.
Számunkra ez a siker felért egy világkupa-gyõzelemmel. Remélem,
a bajnokságra is jótékonyan hat a
Vk-szereplésünk. Bár Szegeden kikaptunk, itthon legyõzhetjük a Tisza-partiakat, ha levetkõzzük hazai
pályán a Szeged-fóbiánkat. Akkor
sem dõlünk a kardunkba, ha nem
sikerül az ismétlés. A Szeged igazolt két jó képeségû tekézõt, nekünk nem sikerült. Nem adjuk fel, a
végsõkig harcolunk a bajnoki címért. A Bajnokok Ligája-szereplést
vállaljuk, szeretnénk itt is jól szerepelni, a sorsolást viszont
megváltoztatta a nemzetközi szövetség. Igy már az
elsõ körben is kaphatunk
jó képességû ellenfelet,
de bizakodunk, hogy Fortuna velünk lesz, és legyõzhetõ csapatot kapunk.

NÉGY MÉRKÕZÉSBÕL KETTÕT TUDOTT NYERNI A ZTE KK

 Sûrû napokon vannak túl a
Zalakerámia ZTE KK kosárlabdázói; október 5-én hazai pályán a Szeged, 8-án pedig idegenben, az örökrangadón a
Körmend várt Kellerékre.
A Szeged ellen fordulatos, küzdelmes, ám alacsony színvonalú
meccsen a közönség támogatásával, ha nehezen is, de sikerült kiharcolni a gyõzelmet az utolsó
percben. A két egyforma képességû csapat összevetésénél ez még
sokat érhet a végelszámolásnál.
A vasi kisvárosban öt éve nem
nyert a Zalaegerszeg, most viszont
nem állt messze tõle... A 12 kihagyott büntetõ és a 19 eladott labda
miatt azonban hiába nyerte a
lepattanócsatát a ZTE, a végletekig
kiélezett összecsapást hosszabbításban, a korábban kék-fehérben is
játszó Durázi Krisztofer utolsó pillanatos zsákolásával a Körmend
nyerte. Az addig látott küzdésre
azonban alapozhat a továbbra is
erõltetett menetben levõ ZTE.
Nem várt könnyû feladat a kékfehérekre október 12-án sem, hiszen a bajnokaspiráns Alba Fehérvár látogatott Egerszegre. Nem
kezdte jól a találkozót a ZTE,
kénytelenek voltak sok távoli dobást választani, ám ezek nagyon
kis számban estek be. A nagyszünetre kilencpontos hátrányt szedtek össze Németh Ákosék. Az öltözõben aztán szerencsére sikerült rendezni a sorokat; a csapatkapitány, Keller Iván vezérletével
pedig a fordítás is összejött. 17
 Az igazolt versenyzõk elõtt
az sportági igazolással még
nem rendelkezõ úszók is medencébe szállhattak az elmúlt
szombaton Veszprémben, ahol
az „Úszósuli” elnevezésû versenyen álltak rajthoz.

ponttal – köztük négy triplával – õ
lett a meccs embere, ám sajnos a
gyõzelmet így sem tudta megszerezni a csapat, a meccs végén
ugyanis sokkal higgadtabb maradt
az Alba. A negyedik negyedben a
válogatott egyik vezére, Vojvoda
Dávid vette vállára csapatát, s bár
még két perccel a vége elõtt is volt
esély a fordításra, végül a fehérváriak örülhettek.

DOBOGÓS HELYEZÉSEK MOGYORÓDRÓL
 Mogyoródon rendezték meg
a serdülõ (U–15) birkózó magyar bajnokságot.
A versenyen a Zalaegerszegi
Birkózó SE, sportolói is szõnyegre
léptek. Mindkét versenyzõ dobogós helyen zárt.
Eredmények. 62 kg: 3. Varga
Zalán, 75 kg 3. Henczi Benjámin.
Edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán.

SIKERES SZEREPLÉS AZ ÚSZÓSULIBAN

A Zalaco-ZÚK csapata 17 úszóval képviseltette magát a versenyen, s kiváló teljesítménnyel nagyon sok – összesen 27 – dobogós helyezést, valamint 4–8. helyezéseket értek el. Bemutatkozhatott néhány új tagunk is. A
veszprémi sportuszodában megrendezett felkészülési verseny fontos állomást jelentett, ahol versenyzési lehetõséghez jutottak az
egyesületi tagok, a kicsik sikerélménnyel gazdagodtak, és úszhatAz edzõk elégedetten nyilattak a bajnokságban történõ sze- koztak az úszók teljesítményérõl,
repléshez szükséges szintidõk el- hozzátéve, hogy 1 hónappal az
éréséért.
második félév indulása után még a

BEINDULT A CYCLOCROSS-SZEZON

 Október elsején megkezdõdött a cyclocross-szezon a
Greenzone-ZKSE kerekesei
számára. Zalakaros adott otthont a Magyar Kupa-sorozat elsõ állomásának, melyen a klub
versenyzõi értékes helyezéseket szereztek.

Az U–13-as lányoknál Kálmán
Luca, az U–13-as fiúknál Bruchner
Máté, míg az U–15-ös fiúknál Nemes Ferdinánd ért el harmadik helyezést. U–11-es kategóriában Péterffy Róza, míg U–19-ben Endrédi
Endrédi Máté

NAGY ROLAND DOBOGÓS AZ ÖSSZETETT OB-N

 Debrecenben rendezték meg az idei év utolsó pályabajnokságát. A Zalaszám-ZAC újonc fiúcsapattal vett részt a szerteágazó
képzettséget igénylõ versenyen.
A csapat Nagy Roland köré
épült, a dobó változatban indult érmes reményekkel. Bognár Szabolcs tanítványa beváltotta a hozzá fûzött reményeket, és három
számban is egyéni csúcsot elérve

lett ezüstérmes az országos bajnokságon. A Nyári Attila, Nagy Roland, Bella Mátyás trió végül a negyedik helyet szerezte meg.
Összetett ob. U–14. C1 változat: 2. Nagy Roland (Zalaszám-

ZAC 2060 pont) (60 m: 8,48 mp,
súlylökés: 13,56 m, diszkoszvetés:
47,00 m, gerelyhajítás: 34,17 m).
Csapatverseny: 4. ZalaszámZAC 5699 pont. C1: Nagy Roland
2060, B1: Nyári Attila 1408.
B1: Bella Mátyás 1056, A1: Nagy
Dávid 1175 pont. U–16. Ötpróba:
12. Major Ágnes 2427. Edzõk: Bognár Szabolcs, Csiszár Attila.

A hétvégén a Budapesti Honvéd
otthonában is sikerült a gyõzelem.
A ZTE szinte végig vezetve, szoros
mérkõzésen gyõzte le az újoncot.
Zalakerámia ZTE KK–NaturtexSZTE-SZEDEÁK 89-84. EGIS
Körmend–Zalakerámia ZTE KK
93-92 hu. Zalakerámia ZTE KK–
Arconic-Alba Fehérvár 70-76. Budapesti Honvéd SE–Zalakerámia
ZTE KK 76-83.

Máté másodikként zárta a versenyt;
a junior lányoknál pedig Bruchner
Regina nyert, sõt, eredménye alapján a felnõttmezõnyt is tekintve abszolút elsõ helyen végzett. A kupasorozat október 16-án Iszkaszentgyörgyön folytatódott.
Horváth Szabolccsal, a Greenzone-ZKSE edzõjével a terepkerékpáros szezon céljairól beszélgettünk.
– Az egyesületben a mountainbike-szakág a vezetõ, így a

felkészülési fázisban vannak. Jelenleg az õsz végi rövidpályás országos bajnokságokra edzenek az
úszók.

mostani évben a cyclocross-versenyeket alapozásnak szánjuk a következõ szezonra. Az edzések monotonitását versenyekkel szeretnénk megtörni, ebbe pedig kiválóan illeszkedik az MK-sorozat. A
költséghatékonyság jegyében Budapestnél távolabbi versenyekre
ebben a szezonban nem tudunk elutazni, ám számos dunántúli megmérettetésen rajthoz állunk majd. A
fõ célunk a tél során a januári fonyódi országos bajnokság lesz,
ahol az egyesület számos tagja
rajthoz áll, és ott a tavalyihoz hasonlóan szeretnénk jó eredményt
elérni. Ami pedig a közeljövõt illeti:
október 23-án kerül sor a legendás
pályájú versenyre a csehországi
Táborban, ahova két versenyzõnk,
Bruchner Regina és Endrédi Máté
is meghívást kapott, mint a juniorválogatottba aspirálók. Számukra
fõként tapasztalatszerzési célt szolgál ez a nemzetközileg is elismert
megmérettetés, melyre rengeteg
magyar szokott kilátogatni; annál is
inkább, mivel a nõi versenyben Vas
Blanka is esélyesként indul, aki két
éve negyedik, míg tavaly a hatodik
helyen ért célba. Bízom abban,
hogy fiataljaink hasznos tapasztalatokkal érkeznek majd haza Csehországból.
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