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Egy idõre Veszprémbe költözik a Göcseji Múzeum
Kisfaludi-gyûjteményének egy része. A Kisfaludi Strobl Zsig-
mond szobrászmûvész alkotásaiból álló tárlatot tavaly bontot-
ták le az intézmény felújítása miatt. A jeles alkotómûvész ha-
gyatékából 1976-ban nyílt állandó kiállítás a múzeumban, amit
késõbb átalakítottak, modernizáltak.

A szobrok, kisplasztikák egy része most a veszprémi Laczkó
Dezsõ Múzeumba költözik, ahol a napokban nyílik meg a
Kisfaludi Strobl Zsigmond „A klasszikus szépség mestere” címû
kiállítás. A tárlatot – mely október 18-tól egészen január végéig
lesz látogatható – a Göcseji Múzeum két szakembere, dr. Kostyál
László mûvészettörténész és Dömötör Andrea gyûjteménykeze-
lõ rendezi. (Képünkön a már jórészt becsomagolt, utazásra kész
kollekció és a szobrászmûvészrõl készült tabló látható.)

Kostyál László érdeklõdésünkre elmondta: nem kizárt, hogy
Veszprém után más városokban is bemutatják majd az anya-
got. A gyûjtemény pedig a Göcseji Múzeum átalakítását köve-
tõen természetesen újra látható lesz Zalaegerszegen egy, az
elõzõhöz hasonló, állandó kiállítás formájában.

Elmondta, a pénzt az ellátottak
gondozására, a komfortérzet növe-
lésére fordítják, aktuális például az
intézményben a függönyök cseréje.
Balaicz Zoltán polgármester jelezte,
a város idõsügyi politikájának szem-
pontjából is jó helyre került a lecsó-
napon összegyûlt adomány. A gon-
dozóház fontos a város életében, hi-
szen sok idõs embernek nyújtanak
segítséget az ápolásban. Makovecz

Tamás, a városrész önkormányzati
képviselõje elmondta: a Landorhe-
gyen található a legtöbb oktatási és
szociális intézmény, és igyekeznek
gondot fordítani arra, hogy vala-
mennyi megújuljon, megszépüljön.
Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
igazgatója úgy vélekedett: a landor-
hegyi lecsónap a kezdetektõl sike-
res, ezért folytatni kívánják, céljuk
pedig mindig a jótékonyság lesz.

ADOMÁNYÁTADÁS
JÓL SIKERÜLT A LECSÓNAP

A landorhegyi lecsónap jótékonysági bevételét – 207 ezer fo-
rintot – a közelmúltban sajtótájékoztató keretében adták át a
Landorhegyi Idõsek Gondozóházának. A pénzadományt dr. Ha-
lász Erzsébet, a gondozóház vezetõje köszönte meg, hozzátéve,
évek óta érzik a törõdést az önkormányzat részérõl.

ÚTLEZÁRÁS
2018. október 23-án (kedden) 15.40 órától városi ünnepség miatt lezár-

ják az Ady utca ’56-os emlékmû elõtti szakaszát és a Botfy utcát. A jelzett
idõszakban a Táncsics utcából csak balra lehet kanyarodni.

Az útzár feloldására fokozatosan, az ünnepséget követõen, várhatóan
17.15 órakor kerül sor. Megértésüket köszönjük!

KISFALUDI ALKOTÁSAI
VESZPRÉMBEN

– pP –

Közben eltelt bõ három év, so-
kan egyetemre, fõiskolára mentek
a csapatból, vagy elköltöztek a vá-
rosból. A szervezõk sem kötõdnek
már az eredeti helyszínhez. Igény
azonban továbbra is mutatkozott
arra, hogy valamilyen módon ösz-
szejöjjenek a különbözõ mûvésze-
ti ágakat képviselõ, Zalaegerszeg-
hez kötõdõ fiatalok, vagy akár idõ-
sebbek is. Nagy Csaba ezért most
ismét megszervezi az rendez-

vényt, igaz új helyszínen. Az idei
Díszmûvelõdésre október 20-án,
délután 4 órától kerül sor a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Ahogy a szervezõ (aki civilben
zenész, valamint a Griff Bábszín-
ház díszítõ-kellékese) lapunknak
fogalmazott: igazi happening lesz
ez, ahol a fotómûvészet, a festé-
szet, az irodalom éppúgy teret
kap, mint a könnyû- és komolyze-
ne, vagy az egyszemélyes szín-
ház és a filmmûvészet.

(Folytatás az 5. oldalon.)

DÍSZMÛVELÕDÉS A MÓRICZBAN
A próbateremként funkcionáló, egykori Zrínyi úti bõrdíszmû

üzembõl indult a kezdeményezés, innen ered a rendezvény neve
is: Díszmûvelõdés. Bár a legelsõ összejövetel még Lar Pour L'art
néven futott. 2014–15-ben Hajdu Eszter és Nagy Csaba volt az öt-
letgazdája és szervezõje a fiatal alkotókat felsorakoztató
összmûvészeti fesztiválnak.

– Antal Lívia –

– A tûzoltási felvonulási terüle-
teket jellemzõen a négyemeletes
vagy az ennél magasabb épületek
közvetlen környezetében jelölik ki.
A Megállni tilos!, Várakozni tilos!
tábla mellett a „Tûzoltási terület” ki-
egészítõ jelzés is figyelmeztet arra,
hogy egy adott szakaszon tilos
parkolni a nap bármely szakában,
a tûzoltókat leszámítva – mondja
Cseresznyés Dániel tûzoltó fõhad-
nagy, a Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivõje. –
Ez nem véletlen. Azért kell szaba-
don hagyni a kijelölt területeket és

az oda vezetõ útszakaszokat, mert
a tûzoltók csak akkor tudják bizton-
ságosan megkezdeni a mentést,
ha megfelelõ távolságra megköze-
líthetik az épületeket. Ráadásul a
speciális jármûvekkel nagyobb
helyre van szükség a forduláshoz,
parkoláshoz és a megálláshoz is.
Fõleg a gépezetes tolólétrát kell
egészen közel vinni az épülethez,
és talpalással stabilan rögzíteni,
hogy biztonságban fel lehessen
emelni a tizedik emeletig.

– Tûzoltási terület? Akkor
mégis hol álljak meg? – veti fel a
lakosság.

– Zalaegerszegen ezeket az

épületeket fõleg a ’60–70-es évek-
ben építették, és az akkori gépjár-
mûparkhoz tervezték a parkolóhe-
lyeket. Azóta a személyautók szá-
ma háromszorosára, ha nem
négyszeresére növekedett, míg a
parkolóhelyek száma ugyanannyi
maradt. Így ezzel a problémával
mi is tisztában vagyunk. Másik ol-
dalról a lakosságnak el kell gon-
dolkodnia azon, mi történik akkor,
ha az õ lakásában üt ki a tûz.

(Folytatás az 5. oldalon.)

NE PARKOLJ TÛZOLTÁSI TERÜLETEN!
A MIÉRTRÕL A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZÓVIVÕJÉT KÉRDEZTÜK

A tûzoltóknak folyamatosan gondot okoz, hogy az autósok
gyakorta figyelmen kívül hagyják a „Tûzoltási terület” táblát, és
leparkolnak a felvonulási területeken. Mondhatni, békés napokon
ezzel nincs is probléma, tûz esetén viszont nagy a baj, mert a
parkoló autók miatt nem férnek hozzá a lakóépületekhez.



A zalaegerszegi születésû
Hegedûs István katona vívó-
mester tiszteletére állított em-
léktáblát a Magyar Szablyavívó
Iskola a kvártélyház udvarán. A
katonai tiszteletadás mellett le-
leplezett emléktábla avatásán
részt vett fia, Hegedûs Csaba
olimpiai és többszörös világ- és
Európa-bajnok birkózó.

– AL –

Hegedûs István 1909-ben
született a zalai megyeszékhe-
lyen, katonai szolgálatát is itt tel-
jesítette. 1937-ben kiváló ered-
ménnyel végzett a Magyar Királyi
Toldi Miklós Honvéd Sporttanár-
és Vívómester-képzõ Intézetben,
Borsody László fõvívómester ta-
nítványaként, aki a magyar vívó-
kat számtalan világsikerre vitte.
Az intézetben egy évig segédví-
vómesterként dolgozott, késõbb
Jutason sportoktatóként, ezt kö-
vetõen négy évig a Ludovika
Akadémián sportoktatóként és ví-
vómesterként tevékenykedett. 

Hegedûs Csaba visszaemlé-
kezésében elmondta, hogy édes-
apját éppen e két intézmény mi-
att gondolták rendszerellenes-
nek. 1952-ben letartóztatták
kémgyanú miatt, majd kilenc hó-
napot töltött börtönben Budapes-
ten. 1956-ban a forradalmi ese-
mények hatására elhagyta az or-
szágot. Lányával Kolumbiába,
Cartagenába távozott, ahol vívó-
mesterként dolgozott a katonai

tengerészeti akadémián. 1972-
ben találkozott ismét fiaival a
müncheni olimpián, ahol a kiseb-
bik, Hegedûs Csaba birkózó
olimpiai bajnok lett. Kötöttfogás-
ban elért diadala a magyar sport
történetének 100. aranyérmét je-

lentette. Hegedûs Csaba
megható beszédben emlé-
kezett meg családjáról,
édesanyjáról és édesapjá-
ról, akinek hiányát nehe-
zen élték meg, és aki a
rendszerváltás után tért
csak haza családjához,
majd 1994-ben elhunyt.

Az ünnepségen Máday
Norbert, a Magyar Szab-
lyavívó Iskola alapítója fel-
olvasta Hegedûs Csaba
nyolcéves korában édes-
apjához írt levelét. Gausz
Tamás, a Magyar Szablya-
vívó Iskola helyi képviselõ-
je köszöntõjében arról be-
szélt, hogy ma Borsody
László vívógéniuszról is
megemlékeznek, aki mód-
szerévével számtalan vi-
lágsikerre vitte a magyar
vívókat. 
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Partnertalálkozóval ünnepelte 15 éves fennállását a Naste
Bau Kft. A rendezvényen Kovács Dezsõ, a cég ügyvezetõje fel-
idézte a vállalkozás múltjának legmeghatározóbb pillanatait,
beszámolt a jelenlegi megbízásokról, s a jövõbeni tervekrõl is
szót ejtett. Ehhez kapcsolódott Somorjai-Tamássy Zsolt, a té-
ma elsõ számú magyarországi szakértõjének „Green City” elõ-
adása. Az ünnepségen részt vett Balaicz Zoltán polgármester,
aki díszoklevelet adott át a társaság ügyvezetõjének és
gratulált az elért eredményekhez.

Az elsõsorban kertek, parkok és közterek kivitelezésével
foglalkozó Naste Bau Kft. 2003-ban kezdte el a tevékenységét
mindössze hat munkatárssal. Nevükhöz mára több mint 127
ezer négyzetméternyi sportpálya építése, 30 játszótér felújítá-
sa, a Dísz tér burkolatfelújítása és a jelenleg is kivitelezés alatt
álló Vizslapark átépítése fûzõdik. A születésnapi programot
néptáncbemutató, borkóstoló, képzõmûvészeti kiállítás és
szakmai elõadás is színesítette.

(x)

SZÜLETÉSNAP

Lelki elsõsegély telefonszolgálat: 116-123

– AL –

A Városi Diákparlament díszte-
remben megtartott ülése után saj-
tótájékoztatót tartottak a válasz-

tásról. Balaicz Zoltán polgármes-
ter kiemelte, hogy a városvezetés
mindig is szoros kapcsolatot ápolt
a fiatalsággal. Az eddigi diákön-
kormányzatokkal való együttmû-
ködést kitûnõnek nevezte, hozzá-
fûzve azt, hogy fiatalok elõzõ tes-
tülete, Juhász Elõd diákpolgár-
mester vezetésével, különösen
magasra tette a mércét. Hasonló
színvonalú munkát kívánt a frissen
megválasztott új testületnek, azzal
a biztatással, hogy várja észrevé-
teleiket, javaslataikat.

Az új diákönkormányzat képvi-
selõi: Tóth Szabina, Bedõcs Anna,
Kovács Virág, Remi Jázmin, Nárai
Dominik, Éder Gábor István, Amb-
rus Márk és Németh Gábor. Kö-
zépiskolás diák-alpolgármester
Kiss Petra Kata a Mindszetybõl,
általános iskolás diák-alpolgár-
mester Szabó Levente az Adyból.
A diákjegyzõi teendõkkel a szintén
adys Kámán Líviát bízták meg. 

Bellér Beáta Noémi diákpolgár-
mester elmondta: négy, általános
iskolai, gimnáziumi, szakközépis-
kolai és kollégiumi bizottságot
hoztak létre. Már tartottak egy

diák-közmeghallgatást, ahol a ta-
nulók elmondhatták a problémái-
kat. A testület hetente ülésezik,
mely összejövetelek nyilvánosak.
Idén is részt vesznek a Kertvárosi
Nyugdíjasklub vetélkedõjén, és
készülnek már a Titkos Mikulás el-
nevezésû akciójukra is. Az össze-
gyûjtött adományokat a rászoruló
családokhoz juttatják el. Magukra
vállalták a városi gólyaavató meg-
szervezését is.

HÖLGY AZ ÚJ
DIÁKPOLGÁRMESTER

Tisztújító ülést tartott az elmúlt héten a Városi Diákönkormány-
zat. A fiatalok Bellér Beáta Noémit, a Csány László Szakgimná-
zium végzõs tanulóját választották diákpolgármesternek.

Az új diákönkormányzat tagjai és segítõi Balaicz Zoltán polgármesterrel.

Új fedett, faszerkezetû ren-
dezvénytérrel gazdagodott a
csácsi-hegyi kápolnakert, amit
a közelmúltban adtak át. A he-
lyiek által nyitott pajtának neve-
zett, közösségi célokat szolgáló
létesítmény megépítése 16 és
fél millió forintba került. A költ-
séget az önkormányzat, a
csácsbozsoki egyházközség és
a civilek állták.

– AL –

Elsõként Balaicz Zoltán kö-
szöntötte a jelenlévõket, felidézve
a közelmúltban megvalósult fej-
lesztéseket a csácsi városrész-
ben. A felsorolásban megemlítette
a Horhosok útja elnevezésû kijelölt
turistaút-hálózatot, mely Bozsok
és Botfa közötti túraútvonallal bõ-
vül majd. Felújították a Csilla és

Csácsi utcát, a szeptemberi isko-
lakezdésre pedig új, kétszintes
épülettel bõvítették az Izsák Imre
Általános Iskolát. Most a helyi kö-
zösség akaratának is köszönhe-
tõen újabb átadásnak lehetnek ré-
szesei, mondta a polgármester,

utalva a kápolnakertben megépült
fedett közösségi térre. Létesítésé-
ben kiemelte Király László, az Év-
gyûrûk Nyugdíjas Klub vezetõjé-
nek szerepét.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos méltatta a

közösség összetartó erejét, a ke-
resztény hit melletti elkötelezettsé-
gét, ami a kápolnakertben megva-
lósított beruházásban is megmu-
tatkozik. 

A bátorság, elhatározás és el-
szántság mellett kellettek olyan em-
berek is, akik ötleteikkel, terveikkel
és szorgalmas munkájukkal segítet-
ték e nemes cél elérését, emelte ki
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a csácsi
városrész önkormányzati képvise-
lõje. Ez pedig a közösségi tér létre-
hozása volt, amely által tovább szé-
pült a csácsi-hegyi kápolnakert. 

Király Imre, az Évgyûrûk Nyug-
díjas Klub elnöke felidézte, hogy
már évekkel ezelõtt felmerült,
hogy egy tetõvel ellátott közösségi
színteret létesítsenek a kápolna-
kertben. A gyûjtés meg is kezdõ-
dött, de az ötletgazda elköltözése
miatt a kezdeményezés nem vált
valóra. Két évvel ezelõtt azonban
Furján Gellért plébános, az egy-
házközségi tagok és a település-
rész önkormányzati képviselõje
mellé állt az ügynek, ami a nyitott
pajtának nevezett létesítmény
megépítését tette lehetõvé.

KÖZÖSSÉGI TÉR A HEGYI GAZDÁKNAK
TOVÁBB SZÉPÜLT A CSÁCSI-HEGYI KÁPOLNAKERT

KITÜNTETÉSEK
Az idõsek hónapja keretében

díszokleveles kitüntetésben ré-
szesülõ pedagógusokat kö-
szöntöttek a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben. 

A rendezvényt Vigh László or-
szággyûlési képviselõ nyitotta
meg, majd Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte a résztvevõ-
ket. Huszonnyolc tanár kapott
díszoklevelet: aranyat 16-an, gyé-
mántot 7-en, vas díszoklevelet
hárman vettek át, míg rubint 2 fõ.
Tizen Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kaptak.

A rendezvényt az Öveges Jó-
zsef Általános Iskola tanulóinak
mûsora tette színessé. 

A fiatalon elhunyt pálos áldo-
zópap, Kováts Ferenc halálá-
nak 60. évfordulóján emlék-
szobrot emeltek az olai feren-
ces templom kertjében. 26 éve-
sen, feltehetõen az államvédel-
misektõl elszenvedett többszöri
bántalmazás során szerzett sé-
rülések miatt vesztette életét a
zalaegerszegi születésû, majd
Gencsapátiban szolgálatot tel-
jesítõ káplán. A tisztelgõ ün-
nepségen Kováts Ferenc roko-
nai, családtagjai is jelen voltak.

– b. k. –

Az „emberi” brutalitás miatt fáj-
dalmasan rövid életû pap élete ke-
vésbé közismert Zalaegerszegen.
Ennek okai között van a sok évtize-
des kötelezõ elhallgatás, mely a
családtagok, ismerõsök, hívek
megfélemlítése mellett „fehér
csendbe” zárta a tragikus sorsot. A
homály feloszlásához hozzájárult a
gencsapáti születésû Kapiller Fe-
renc által írt könyv, mely a fiatal ál-
dozópap rövid életét mutatja be.
Ebben elhangzik, Kováts Ferenc
visszahúzódó ember volt, nem
szerette, ha róla van szó, bántal-
mazásait is titkolta. Ez utóbbi okai

között volt, hogy édesapja kisgaz-
da volt, valamint a Mindszenty Jó-
zsef által vezetett egyházi életben
kiemelkedõ egyházközösségi tag.
Ezen két ok már „súlyos vétség”
volt az ’50-es éves második felé-
ben, amelyért járó büntetések
nemcsak az apát, hanem hat gye-
rekét, köztük a mindezt hivatásával
„tetézõ” pálos papot is sújtották.

Kováts Ferenc (1932–1958)
egészségi állapota az ÁVH embe-
reinek többszöri bántalmazása
után hirtelen megromlott, utolsó
miséjét az olai családi házban,
ágyban fekve mondta el 1958. ok-

tóber 2-án, majd öt nap múlva gyó-
gyíthatatlan betegségben elhunyt. 

A ferences templom kertjében
emléket állító bronz arckép, Sza-
bolcs Péter Munkácsy-díjas szob-
rászmûvész alkotása, baráti kez-
deményezésre készült el, mondta
az ünnepségen Ocsovai Grácián
ferences szerzetes, majd felolvas-
ta Csóka János pálos tartomány-
fõnök köszöntõ levelét. Ezt köve-
tõen Vigh László országgyûlési
képviselõ idézte fel a fiatalon el-
hunyt áldozópap életútját. A lelep-
lezett szobrot dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek áldotta meg.

A MÁRTÍRHALÁLT HALT PAP EMLÉKÉRE
BRONZ ARCKÉP AZ ELSÕ MISE HELYSZÍNÉN

2 Közélet

EMLÉKTÁBLA A VÍVÓMESTERNEK
HEGEDÛS ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK ZALAEGERSZEGEN

Az emléktáblánál balról Gecse Péter alpolgármester, dr. Hegedûs Csaba és
felesége, Sinkovits Mariann, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Máday Norbert
és neje, Mádayné Tárnok Tünde, Gausz Tamás, Sághegyi Attila alezredes, 

Kajári Attila tankerületi igazgató.
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– pet –

A részletekrõl évnyitó és infor-
mációs nap keretében számoltak
be a szervezõk, ezúttal a Mártírok
úti börtönmúzeum foglalkoztató-
termében. Kissné Kovács Ágnes
múzeumpedagógus érdeklõdé-
sünkre elmondta: a Göcseji Mú-
zeum felújítási munkálatai alatt
sem szûnnek meg a múzeumpe-
dagógiai foglalkozások. Némileg
azonban átszervezték a kínálatot.

Ebben a tanévben két részbõl
állnak majd a múzeumi órák. A
„Kalandozások a múltba” címû
programsorozat kirándulásokra,
szakkörökre, témanapokra várja a
gyerekeket. A projekt az EFOP-
pályázat keretében, mintegy 30
millió forintból valósul meg, és ti-
zennyolc hónapon át tart. A prog-
ramelemeket úgy állították össze,
hogy több kirándulást és kevesebb
„benti” órát tartalmazzanak a fog-
lalkozások. A diákokat többek kö-
zött a pannonhalmi bencés apát-
ságba, dunántúli kastélyokba és a
Balatonhoz is elviszik. Néhány
szakkört pedig „A kommunizmus

áldozatai” kiállítás foglalkoztató-
termében (Mártírok útja) rendez-
nek meg. Ilyen például az Élet a
középkorban címû régészeti szak-
kör, vagy a vizualitás korszakait
bemutató múzeumi óra.

A foglalkozások másik csoport-
ja a „Ha hívtok, mi megyünk” címet
kapta. Ebbõl már sejthetõ, hogy a
múzeum adott esetben „házhoz”
megy; vagyis a muzeológusok és
a történészek különféle izgalmas
tárgyakkal kimennek az iskolákba.
Ezeken a foglalkozásokon a tár-
gyak lesznek a „mesélõk”, vagyis
az õ történetükhöz kapcsolódva
elevenedik meg a múlt.

A múzeumpedagógiai évadnyi-
tón Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója és Kajári Attila, a Zala-
egerszegi Tankerületi Központ ve-
zetõje is köszöntötte a pedagógu-
sokat. A múzeumigazgató elmond-
ta: fontos lépés az, hogy egy-egy
tárggyal – afféle utazó kiállítás for-
májában – el tudnak menni az is-
kolákba vagy más intézményekbe,
mert egy jól megválasztott fest-
mény, használati tárgy, régészeti
lelet olyan emlékeket, szimbólu-

mokat hordoz, mellyel egyszerre
több korszak is bemutatható. Pél-
daként egy 19. századi, ismeretlen
alkotótól származó festményt mu-
tatott, ami a mohácsi csatát ábrá-
zolja, de a kép története egészen
a szovjet megszállásig kalauzolja
az érdeklõdõket. A képkeret
ugyanis egy óraszerkezetet rejt,
csakhogy magát az órát begyûjtöt-
ték az orosz katonák, emiatt van
egy lyuk a kereten.

Az információs napon a Göcse-
ji Múzeum és Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum diákoknak szóló
foglalkozásairól is hangzottak el
elõadások, valamint a közelgõ Mú-
zeumok õszi fesztiválja program-
sorozat rendezvényeit is ismertet-
ték.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A cél a kimozdítás mind alko-

tói, mind befogadói oldalról. Vagy-
is, hogy ismerjük meg egymás mû-
vészetét, az alkotókat/alkotásokat
pedig ismertessük meg a helyi kö-
zönséggel. A mottó talán az is le-
hetne, hogy Merj nyitni! – mondta
Nagy Csaba. – Annál is inkább,
mert egyre kevesebb a városban
azoknak a fiataloknak a száma,
akik képzõmûvészettel, versírás-
sal vagy zenéléssel foglalkoznak,
ezért fontos, hogy akik hasonló ér-
deklõdési körrel rendelkeznek,
megtalálják egymást.

Ami a programokat illeti: fellép
többek között Podhorszky Gábor

gitármûvész, a VEN zenekar a Dr.
Caligari filmadaptációval és Torma
Attila színész (vagyis a Paideia
Theatre). A kiállítók között pedig
ott lesz Borsos Zoltán, Dobri Anna,
Hajdu Eszter, Majer Fruzsina, Tóth
Norbert, Vaspöri Cintia, Bozó Atti-
la Bertold, Diófási Júlia, Góll Pat-
rik, Romar Ferry és Nagy Csaba
is. Berta Csongor és Duna Orsolya
pedig verseibõl válogat a közön-
ségnek.

Elkészült a fesztivál tréfás
promóciója is, ami a Facebookon
terjed. A klipben a rendezvény
szervezõje egy régi ruhásszek-
rénybe lép be, aztán más-más
helyszíneken köt ki. Mintha keres-

né a „mûvelõdés” megfelelõ terét,
vagyis magát az eseményt. Ezzel
kapcsolatban Nagy Csaba elme-
sélte: a raktárban, ahol dolgozott,
véletlenül talált rá a szekrényre.
Szórakozásból belemászott, az-
tán ebbõl jött a gondolat, hogy a
bútort fel is lehet használni klipfor-
gatáshoz és a rendezvény
promóciójához. Persze elég fur-
csán néztek rá, amikor a Dísz té-
ren forgatott jelenetnél kimászott
a szekrénybõl. Mint mondta, itt is
az a lényeg, hogy merjünk nyitni
az újdonságok, a merész ötletek
felé.

A „szekrényben vándorló" alak
végül megtalálja, amit keres: hi-
szen a Díszmûvelõdésben, vagyis
a Móriczban mûvházban lép ki a
bútorból. A szervezõ reméli, hogy
október 20-án a közönség is itt köt
ki, minél nagyobb számban. A
képzeletbeli összmûvészeti szek-
rénybe azért is érdemes benézni,
mert nincs belépõdíj. A kortárs kul-
túra tárt karokkal vár mindenkit.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mentés a négyemeletes illet-

ve ennél magasabb épületeknél, a
tízemeleteseknél a már említett
gépezetes tolólétrával, vagyis ma-
gasból mentõ jármûvel történik.
Ha egy ilyen épületben komolyabb
tûz keletkezik, elõfordulhat, hogy
lefele nem tudják menekíteni az
embereket. Ilyenkor a tetõre terelik
õket, és onnét szállítják le õket a
kosaras tûzoltólétrával. Ez pedig
csak akkor lehetséges, ha a ma-
gasból mentõ jármû közel tud állni
az épülethez. Tavaly a Madách ut-
cában pont egy tízemeletes tizedik
emeletén keletkezett lakástûz,
ahol kõkemény problémát okoztak
a tûzoltási területen tilosban par-
koló autók.

– A tûzoltóság ilyenkor el-
szállíthatja az autókat?

– A tûzoltás-vezetõnek jogában
áll ezt elrendelni, ha szükséges-
nek látja. Felhívnám a figyelmet,
hogy a beavatkozást akadályozó,
és tiltott helyen álló gépjármû eltá-
volítása közben okozott kárért a
tûzoltóság nem tartozik kártérítési
felelõsséggel.

– Hogyan ellenõrzik a tûzoltá-
si felvonulási területeket?

– A Madách utcai tûzeset után
tavaly nagyszabású akciót tartot-

tunk a rendõrséggel, és számos
szabálytalansággal találkoztunk a
tûzoltási területek elfoglalása kap-
csán. Az ellenõrzés egyébiránt fo-
lyamatosan történik, melynek ré-
szeként az érintett helyszíneken
gyakorlatot tartunk a magasból
mentõ jármûvel. Hozzátenném azt
is, hogy a lakosok alapvetõen jog-
követõk, rajtuk kívülálló dolgok mi-
att parkolnak a tilosban. A lakó-
épületeknél napközben általában
nincs gond, mert mindenki dolgo-
zik. A délutáni és esti órákban,
amikor hazamennek, megtelnek a
parkolók. Így van, aki a tûzoltási
területen áll meg. Ehhez csak azt
fûzném hozzá, hogy a tûzesetek
nagy többsége is a délutáni és es-
ti órákban történik, ami éppen
ezért nagyon elgondolkodtató.

– A parkolóhely hiánya azon-
ban nem véd meg a következ-
ményektõl.

– Valóban nem. Ha az állam-
polgárok nem tartják be az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat ezen
rendelkezéseit, vagyis nem hagy-
ják szabadon a felvonulási terüle-
teket, különösen tûzesetnél, ahol
jármûveikkel akadályozzák a men-
tést, 30 ezer forinttól egymillió fo-
rintig terjedõ tûzvédelmi bírsággal
sújthatók.

DÍSZMÛVELÕDÉS A MÓRICZBAN
ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL RUHÁSSZEKRÉNNYEL

NE PARKOLJ
TÛZOLTÁSI TERÜLETEN!

– b. k. –

– Néha kell a változás, mi is ab-
ban vagyunk – mondta Kanta Ju-
dit, a korábbi Black and Proud ze-
nekarból létrejött új csapat vezetõ-
je. – Augusztusban alakultunk Pa-
taki Tímeával és Pintérné Kálmán
Mariannával. Marianna korábban
tanítványom volt, és a hangja ép-
pen megfelelt a hiányzó posztra.
Most nagy szorgalommal tanulja a
dalokat, ahol altot énekel. Ezt a
gospelben sokan monoton szó-
lamnak tartják, pedig ez adja meg
az egész zene lüktetését.

– Marad akkor a fõ irány, a
gospel?

– A régi névhez sok megszokás
is társult. Ezért is jó ez a váltás,
mert nyitottá tesz új lehetõségek-
re. A gospel mellett, ami egyre ke-
resettebb mûfaj a közönség részé-
rõl, próbálunk más stílust is éne-
kelni. Ami közös, a nõi minõség
megjelenítése és hangsúlyozása,
a vokális zene éltetése. 

– Ezért nincs férfi tag? Maga
a gospel is nõies?

– Általában van benne férfiszó-
lam is. Gondolkodtunk mi is ezen,
ki is próbáltuk, de valahogy elvitte
az egész lényegét. Ezért marad-
tunk mi hárman lányok. 

– Az új formációval volt már
fellépés?

– Még nem, majd októberben
debütálunk, és a tervek szerint a
keszthelyi gospeltalálkozón is fel-
lépünk majd december elején.

– Honnan jött ez az érdeklõ-
dés?

– Korábban tagja voltam egy
másik zenekarnak, amely énekelte
ezt a stílust is. A zenekar feloszlá-

sa után bennem ûr maradt és
igény a folytatásra. Aztán elkezd-
tem behatóbban tanulmányozni a
mûfajt, az afro-amerikai autentikus
gospelt és a spirituálékat. És egy-
re elém hozta az élet a zenei csa-
tornákon, mert akkoriban még
nem volt elterjedt nálunk az
internet. S talán az országban el-
sõk között voltunk, akik a gospelt
tûzték ki a zászlajukra. Ennek a rit-
kaságnak a hátránya volt, hogy
kevésbé is keresték. Volt, amikor
pihenõpályára kellett tenni a dol-
got. De vallom, hogy amivel dol-
gunk van az életben, az úgyis
elénk toppan. Így végül néhány
évtized után most már helyünk és
keresettségünk van ezzel a mûfaj-
jal. Számomra egyébként az önki-
fejezést, a szabadságot, az érzé-
sek megélését jelenti a gospel. 

– Honnan a lírai zenekarnév?
– Götli Kinga kortárs zalaeger-

szegi költõ versébõl, amely éppen
a szívbõl jövõ zenélésrõl szól, és
úgy éreztük, ez passzol hozzánk,
ezért választottuk együttesünknek
ezt a nevet.

A zenei világnap (október 1.) kapcsán egy frissen alakult, vagy in-
kább újjászületett régi zenekart, a Lélekmadár együttest mutatjuk be.
A három hölgy alkotta csapat a vokális zene és a zenében a nõi minõ-
ség megjelenítésének elkötelezettje. Repertoárjuk kiemelkedõ szelete
a hazánkban még mindig ritka, de egyre inkább kedvelt gospel. 

– pP –

A Keresztury VMK Gönczi Ga-
lériájában a minap nyílt
meg az idén 70 eszten-
dõs, Nagykanizsán élõ
Kotnyek István képzõmû-
vész (festõ-, fotó- és film-
mûvész) jubileumi tárlata.
Az alkotó 1968 óta foglal-
kozik fotográfiával – képei
azóta több kiállításon és
különféle magazinokban
is szerepeltek –, ám ez az
elsõ olyan tárlata, ahol di-
gitális technikával készült
fotóit mutatja meg.

Az „Elhagyott terek tür-
kizzel” címû sorozat elemei a zalai
szõlõhegyek szó szerint elhagya-
tott világába; vagyis a (r)omlásnak
indult régi présházak rideg, ám
mégis látványos valóságába ka-
lauzolják el a látogatót. Mert vala-
hogy szép ez a kopottság: a málló
vakolat, a lyukas boroskorsók, a
szakadozott kosarak és az aszta-
lokon felejtett egyéb szõlõhegyi
„kellékek” világa. Elsõre talán szo-
morú és megdöbbentõ ez az enyé-
szet, a nagyszülõk, dédszülõk
mindennapi életterének pusztulá-
sa. Ám a fotókon látható, sõt szán-
dékosan kihangsúlyozott türkizkék
(a réz-szulfát, vagyis a növényvé-
dõ szerként használt rézgálic szí-
ne) mintha adna némi reményt a

túléléshez. Talán tartósítja, meg-
védi a tárgyakat, amik az évtize-
dek alatt átszínezõdtek az oldattal.

Ahogy a kiállítást megnyitó dr.
Cséby Géza irodalomtörténész is
fogalmazott: az elhasznált tárgyak
nemcsak a múltról, hanem a je-
lenrõl is szólnak. A jelentésüket
pedig tovább gondolhatjuk. A kér-
dés az, hogy vajon még érték-e az
omladozó pincék világa, ahol a
megannyi hasznavehetetlen tár-
gyon kívül szinte semmi nincsen?
A szónok szerint viszont az érték
éppen a múltjakban, történetisé-
gükben rejlik, ezért fontosak. Bár
emberek nem, csak kihalt terek
láthatók a képeken (az egyetlen
élõlény egy macska), mégis lép-
ten-nyomon ott az emberi kéz le-
nyomata. Mindazoké, akik valaha
itt dolgoztak és a kezükbe fogták

a ma már ócskának számító esz-
közöket.

A fényképek a megmaradt világ
relikviáit õrzik. Kotnyek fotói pedig
hol egy-egy halk etûdhöz, hol egy-
egy hosszabb szimfóniához ha-
sonlítanak. A kiállítás zeneiségét
erõsíti az is, hogy a képek mellett

– kisebb csoportok-
ban – helyet kapnak
maguk a türkiz színû-
vé lett tárgyak is. De
nem dominálnak a fo-
tók felett, csupán az
összhatást erõsítik.

Kotnyek István
munkái nem ismeret-
lenek a zalaegerszegi
közönség elõtt, hiszen
az elmúlt évtizedek-
ben egyéni tárlaton és
csoportos kiállításo-
kon is szerepeltek

már itt munkái. 1992-ben Zala Art
díjat kapott, 1993-ban pedig Zala
Megye Közgyûlésének Alkotói Dí-
ját vehette át. Tíz évvel ezelõtt
(hatvanadik születésnapján) a
mostanihoz hasonlóan a VMK-ban
nyílt tárlata. Akkor „Mentés más-
ként” címmel festett objektjeit hoz-
ta el városunkba. Akkori alkotásait
is néhai használati tárgyak (tek-
nõk, ládák) ihlették. És ahogy
2008-ban, úgy most is: a jubileum
alkalmából nemcsak Zalaegersze-
gen, hanem Nagykanizsán is nyílt
kiállítása. (A Magyar Plakát Ház-
ban látható retrospektív tárlat a
sokoldalú képzõmûvész fotográ-
fián túli munkáiból – fõleg festmé-
nyeibõl – válogat.)

PUSZTULÓ PINCÉK RÉZGÁLIC KÉKKEL
KOTNYEK '70 JUBILEUMI TÁRLAT

Romos pincék, omladozó falak, hátrahagyott, elhasznált tár-
gyak. Por, pókháló, dohos levegõ. Ez utóbbit persze csak képzel-
jük, hiszen képekrõl, mi több, fotográfiákról van szó. A látvány-
hoz azonban óhatatlanul szagokat is társítunk.

Kotnyek istván és dr. Cséby Géza

Kanta Judit

Nagy Csaba

A MÚZEUMPEDAGÓGIA „HÁZHOZ” MEGY
KIRÁNDULÁSOK ÉS ISKOLÁKBA UTAZÓ TÁRGYAK

Rendhagyó lesz az idei múzeumpedagógiai évad a Göcseji Mú-
zeumban. Mivel az intézmény hamarosan kiköltözik a Batthyány
utcai épületbõl, a hagyományostól eltérõ módon szervezték meg
az idei foglalkozásokat és témanapokat.

ZENEI LÉLEKMADÁR
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HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM  MEGTARTÁSÁRA

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a város 2016-ban jóváhagyott településszer-

kezeti tervének, építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása folyamatban van,
a lakosság és a városban mûködõ gazdasági szereplõk észrevételei, kérelmei szerinti igényeknek fi-
gyelembevételével. 

A tervek módosításának véleményezése a 314/2012. kormányrendelet szerinti teljes eljárással tör-
ténik.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 43/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési
eszköz módosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt ve-
võket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközeinek módosításáról 
– az elkészült településrendezési eszközökkel kapcsolatosan (véleményezési dokumentáció) –

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
tartunk.

A véleményezési dokumentáció a város honlapján megtekinthetõ.

A lakossági fórum idõpontja: 2018. október 16. 17.00 óra

A lakossági fórum helyszíne: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. 3-as elõadó)

Zalaegerszeg településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban a partnerségi egyezte-
tés keretében 2018. október 24-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõ-
építészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Együttmûködésüket és segítségüket elõre is köszönjük!

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM  MEGTARTÁSÁRA

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközének módosítása

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi építési
szabályzatát (ZÉSZ) módosítani kívánja az alábbi területre vonatkozóan:

Búslakpuszta hulladéklerakó védõterületének jelölése

A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. § (4) alapján egyszerûsített eljárás keretében kívánjuk
egyeztetni. A településrendezési eszköz elkészült munkaközi tájékoztatója a www.zalaegerszeg.hu
honlap Hirdetmények, pályázatok rovatában érhetõ el.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési
eszköz módosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt
vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Zalaegerszeg településrendezési eszközmódosítás-véleményezési dokumentációja elkészült, mellyel
kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum idõpontja: 2018. október 16. 17.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ

(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. 3-as elõadó)

Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával kapcsolatban a partnerségi egyeztetés
keretében 2018. október 24-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Együttmûködésüket és segítségüket elõre is köszönjük!

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó mó-

don kívánja elismerni 2018. évben is azon személyek, szerve-
zetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájá-
rultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növelésé-
hez, akik kiemelkedõen és maradandóan 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, fej-
lesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális,
oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában,
a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és
maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város
jó hírnevéhez.

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

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adomá-
nyozhat olyan személynek vagy szervezetnek, aki, illetve amely a
városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve
kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a köz-
gyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézmé-
nyei, társadalmi közösségei, szervezetei.

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

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

A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2018. október 30. nap-
jáig beérkezõleg kell a város polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zala-
egerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szerve-
zetnek, közösségnek többször is adományozhatóak.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu por-
tálról (http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/19440/kituntet.pdf), a
korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása pedig a www.zalaeger-
szeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalál-
ható.

SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 õszi félév

PROGRAM
2018. OKTÓBER 18.

14.00–14.55 Dr. Kása Richárd tudományos fõmunkatárs, Buda-
pest LAB – Vállalkozásfejlesztési Központ – Családi
vállalkozások Magyarországon 1. rész 

14.55–15.15 Szünet
15.15–16.10 Dr. Kása Richárd, tudományos fõmunkatárs, Buda-

pest LAB – Vállalkozásfejlesztési Központ – Családi
vállalkozások Magyarországon 1. rész

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT

ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon személyek és csalá-

dok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzet-
be kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak nagy nehézségek
árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszély-
be került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-,
illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmé-
rõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2018. október 30-ig a Zala-
egerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban Zalaegerszeg,
Apáczai Cs. J. tér 5. szám alatt. Telefon: 92/316-930, 30/693-3950,
e-mail-cím: csaladsegito@zalaszam.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását
megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatá-
sában részesült.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2018. OKTÓBER 25-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 16.00 ÓRÁTÓL
KÖZMEGHALLGATÁST TART,

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
hivatalos helyiségében 

(Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14.),

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghív.

A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére 2018. október 16–24.
közötti idõszakban lehet megküldeni a Zalaegerszeg, Pázmány Pé-
ter u. 14. sz. alatti postacímre, az rno.zalaegerszeg@gmail.hu
e-mail-címre, valamint felvetést és kérdést lehet intézni a követke-
zõ telefonszámon:

06-92/502-117.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
se ezennel kiírja a 2019. évi Bursa Hungarica
„A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot a 2018/2019. tanév II. és a
2019/2020. tanév I. félévére vonatkozóan, vala-
mint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása
szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó,
akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 225%-át, a 64.125 Ft-ot, különösen méltány-
landó indokok esetén a 66.049 Ft-ot, és vagyonuk
nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ
regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyom-

tatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban
szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára
(Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a
korábbi években már regisztrált a rendszerben, a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában lép-
het be a rendszerbe.

Az EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletet-
tel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2018. NOVEMBER 6.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a
bírálatból kizárja.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város
portálján http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmé-
nyek, Pályázatok címszó alatt és a Szociális és
Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.).
Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítás-
sal szolgálnak az osztály munkatársai.

BURSA-PÁLYÁZAT

NOVEMBER 9. – péntek 16.00
Márton-napi lámpás felvonulás.
Hagyományteremtõ szándék-
kal várja a Szivárvány Téri Tag-
óvoda nem csak a település-
rész lakóit. Jó idõ esetén az
Izsák-iskola elõl induló lámpás
menet mondókázva, dalolva
végigvonul a településrész ut-
cáin, majd visszaérkezik az is-
kolához, ahol teával, libazsíros
kenyérrel fogadják õket. Az ér-
deklõdõktõl kérjük, hogy saját
lámpásokkal érkezzenek!

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ
– 2018

A TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZAT, A

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI
HÁZ, A DFMVK APÁCZAI

TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI
FIÓKKÖNYVTÁRA,

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS A CSÁCSBOZSOKI

„ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB
ÕSZI PROGRAMJAI



– Elõzetes tervek alapján a
négy közé jutás volt a célunk –
hangoztatta Fehér László edzõ. –
Fináléba kerülésünk egy fán mú-
lott. Miért történt így? Ezen már
nem rágódunk. Nem volt szeren-
csénk, csak Fortunára azonban
nem lehet mindent fogni. Nagyon
erõs mezõny gyûlt össze, nagyon
jó minõségû pályán. A hazai csa-
pat megérdemelten nyerte el a ku-
pát. 

– Az elõcsatározások során
hosszú ideig továbbjutó helyen
álltak, egykori játékosuk, utolsó
dobásával az olasz színekben
versenyzõ Kiss Tamás búcsúz-
tatta a ZTK-t

– Nem haragszunk rá, profi te-
kézõ, tette a dolgát. Jobb lett vol-
na, ha elõbb eldõl a továbbjutás,
így azért bosszantó számunkra,
hogy az mindössze egy fán múlott.
Nehezebben emésztettük meg a
történteket, de sportemberek va-
gyunk, tudomásul vettük, hogy
nem játszunk döntõt.  A négyes
döntõbeli csapatoknál a horváto-
kat kivéve, akik hazai pályán ját-
szottak, mindegyiknél két-három
profi tekézõ játszik. Jobbak a kö-
rülményeik, ami az esetek többsé-
gében azért kijön.  Nem tartom ku-
darcnak az ötödik helyet, a 3786
fás teljesítményünk nemzetközi
szinten jónak mondható. Amíg itt-
hon játékosaim 600 fáért küzde-

nek, nemzetközi szinten már ke-
vés a 600–620 fás teljesítmény. 

– Mit profitálnak a vk szerep-
lésbõl?

–  Elõre tekintünk. Jön a Bajno-
kok Ligája. A sorsolás rövidesen
elkészül, az is elképzelhetõ. hogy
Kiss Tamásék, vagy a Szeged el-
len lépünk pályára. Nem lesz
könnyû feladat, de mindent meg-
teszünk, hogy ott legyünk a né-
gyes döntõjen. Egy biztos, a mi
hazai pályánk egy nehéz pálya,
ezt kell kihasználnunk az ellenfe-
lekkel szemben. Annak fontos
szerepe lesz, hogy Egerszegen
mindig jelentõsebb különbséggel
nyerjünk. Jellemzõ, hogy kint 300
fával dobtuk  túl a hazai legjob-
bunkat, ami nem kevés. A hazai
bajnokságról annyit, az kicsit zûr-
zavarosan alakult számunkra az
új versenykiírás miatt. Biztos ez is
belejátszott szereplésünkbe. Nem
tehetünk mást, a hazai Szuper Li-
gában tudomásul vesszük az új
versenykiírást, és az új formában
is szeretnénk megvédeni bajnoki
címünket.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
SERCO TF Budapest–Zalakerámia ZTE KK

62-87 (18-21, 12-26, 19-21, 13-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Budapest.

CMB Cargo UNI Gyõr–ZTE NKK
63-65 (19-20, 11-15, 17-18, 16-12)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Gyõr.

Kaposvári Közutasok–ZTK FMVas 2:6 (3394-3544)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Kaposvár.

Felsõvárosi Fésûs Röplabda Akadémia–ZTE RK
3:1 (26, –19, 17, 19)

NB II-es férfi röplabda-mérkõzés, Székesfehérvár.

SC Sopron–ZTE FC 2-1 (1-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Sopron.

Tarr Andráshida SC–III. Ker. TVE 2-3 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

ÖN KISZÁMOLTA MÁR, HOGY...
Mennyit fizet ki évente áramra, fûtésre?
• MOST jelentõsen csökkentheti rezsiköltségeit, segítségünkkel!

• Családi háza korszerûsítésére akár 10.000.000 Ft, támogatott, NULLA

kamatozású kölcsönt kaphat.

• Szigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerûsítés.

• Saját napelemeivel megtermelheti a családja számára szükséges

elektromos áramot – NULLA villanyszámla!

• Elektromos alapú fûtésre áttérve, ezt kombinálva napelemekkel, akár

örökre megszabadulhat a gázszámlától is – NULLA gázszámla!

• Elérheti akár a teljes rezsinullázást.

• Használja ki a lehetõséget és korszerûsítse családi házát, csökkentse a

lehetõ legalacsonyabbra rezsiköltségeit.

• A hirdetés felmutatásával ingyenes helyszíni felmérést, tanácsadást

biztosítunk.

• Tavaszi akció a március 31-ig megrendelt napelemre!

• Idõpont-egyeztetéshez hívjon bennünket MOST!

SZABÓ ANDRÁS +36-70/340-5075

REZSIMENTOR A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK ÉS
CSALÁDOK VÉDELMÉBEN

www.rezsimentor.hu info@rezsimentor.hu
SZABO.ANDRAS.REZSIMENTOR@GMAIL.COM

A csapatok két korosztályban a
speciálisan erre a korosztályra ki-
talált versenyszámokban mérték
össze tudásukat. Az U–11 korosz-
tály versenyét a Zalaszám-ZAC
csapata nyerte, megelõzve a Do-
bó SE és a Szombathelyi SI Kõ-
szegi Béri B. Á. Általános Iskola
csapatait. Az idõsebbek versenyé-
ben a SZOESE csapata diadal-
maskodott a Zalaszám-ZAC és a
Szombathelyi SI elõtt. 

U–11 gyõztes csapat tagjai:

Somlói-Orbán Benedek, Kell
Botond, Nagy Roland, Nagy Dá-
vid, Imre Marcell, Kalamár Bálint,
Dalla Gergõ, Szabó Dániel.

U–13 2. hely:
Ebedli Dominik, Szabó László,

Lákovics Márk, Németh Milán,
Óházy Julianna, Gyenese Zsófia,
Magyar Dorka, Kósi Boglárka.

Edzõk: Hajas Éva, Bacsa
Istvánné, Csiszár Attila, Laczkó
László, Szabó Gábor és Pajor
László.

ZALASZÁM-ZAC SIKEREK
SZOMBATHELYEN

Remek idõben került megrendezésre a Sport XXI Program nyu-
gat dunántúli régiójának II. pályaversenye a szombathelyi Sugár
Úti Atlétikai Centrumban.

A rendezõ Zalaegerszegi Judo
Sportegyesület az összesített csa-
patversenyt hatalmas küzdelem-
ben, nagyon szoros csatában
nyerte meg a Kaposvári Sportisko-
la és a Pécsi Vasutas SK elõtt.

Egyéni egerszegi eredmények:
Aranyérmesek: Hencz Hunor,

Horváth Márk, Kiss Domonik,
Volner Panna, Sós Lázár, Somo-
gyi Olivér, Ódor Noel, Hosszú Do-
nát, Volner Fanni, Ódor Patrik,
Bordács Anikó, Tóth Alexa, Tóth
Bertold.

Ezüstérmesek: Bordács Anita,
Hollósi Soma, Nyakas Bálint, Csá-
szár Patrik, Simon Márk, Sõtér Sá-
ra, Sõtér Hunor, Török Botond,
Kiss Zoltán.

Bronzérmesek: Gyökeres Ber-
talan, Kerkai Mara, Gerócs Máté,
Koltai Botond, Sallai Botond,

Janiga Huba, Janiga Domonkos,
Mátéffy Gábor, Kontler Ádám, Kul-
csár Kristóf.

EGERSZEGI GYÕZELEM
A CSAPATVERSENYBEN

Tizenhét egyesület 240 versenyzõjének részvételével rendezték
meg Zalaegerszegen, a Kölcsey-gimnáziumban a zalaegerszegi
utánpótlás dzsúdó egyéni és csapatversenyt.

Címvédõként érkezett a világkupára a ZTK FMVas férfi szuperli-
gás tekecsapata. Az ismétlés nem sikerült, de ezt senki nem is
várta az együttestõl. A zalaiaktól ezúttal elpártolt a szerencse, egy
fán múlott a négy közé jutásuk, végül az ötödik helyen zártak. 

EGY FÁN MÚLT A TOVÁBBJUTÁS
ELÕRE TEKINTENEK A ZTK FMVAS-NÁL

– A világkupán nívós mezõny
gyûlik össze, tudtuk, hogy nagyon
jó teljesítményt kell nyújtanunk, ha
ott akarunk lenni a négyes döntõ-
ben – emlékezett vissza Baján Já-
nos edzõ. – A kiutazásunk elõtt
úgy gondoltuk, hogy ha 3500 fa
körül dobunk, ott lehetünk a finálé-
ban. Ehhez a versenyzõinknek
maximálisan jó formában kell dob-
niuk, egyéni legjobbjuk közelében.
Három játékosunktól a 600 fa el-
várható volt. Másik három dobónk-
tól azt vártuk el, hogy ne kerüljön
560 fa alá. Végül a csapat életé-
ben a második legjobb teljesít-
ménnyel, 3565 fával kerültünk a
négyes döntõbe. Stresszes hely-
zetben teljesítettek jól a lányok. 

– Következett a négyes dön-
tõben a Rijeka, simán kikaptak
tõlük…

– A horvátoknak olyan játéko-
sokból áll a csapatuk,  hogy nem-
csak egyszer dobnak egy szezon-
ban 3500 fa felett, hanem több-
ször. Jó pályákon játszanak, ott jól
teljesítenek. A fináléba kerüléshez
részünkrõl komoly bravúrra lett
volna szûkség.  Meg kell jegyez-
nem, hogy a négyes döntõben el-

lenfeleinknél – a horvátokat leszá-
mítva – légiósok is szerepeltek.
Összevásárolt jó csapatok. Akadt
olyan együttes, amely gyúróval ér-
kezett, sorozatterhelésnél a frissí-
tés nagy jelentõséggel bír.  

– A harmadik helyért leját-
szott találkozón is kikaptak...

– Az osztrákok gyorsan elhúz-
tak, utána futottunk az eredmény
után, de nem volt esélyünk a fordí-
tásra.

– A vk-n egyedül Airizer Eme-
se dobott mindannyiszor 600 fa
felett…

– Emese nemzetközi szinten
jegyzett jó játékos, magyar válo-
gatott. Kis túlzással állíthatom,
hogy tõle elvárható ez a teljesít-
mény. 

– Elõször szerepeltek világ-
kupán, elégedettek a negyedik
hellyel?

– Maximálisan, elsõre bekerül-
tünk a négyes döntõbe. A lányok
odatették magukat, mindenki a
maximumra törekedett, jól teljesí-
tettek. Le a kalappal a csapat telje-
sítménye elõtt. A nemzetközi sze-
replések megmutatják, hogy a so-
rozatterheléshez fizikálisan és
mentálisan is alkalmazkodni kell.
Ehhez persze a körülményeknek
is olyanoknak kell lenniük.

– A világkupa után jön a Baj-
nokok Ligája, ahol folytatják a
nemzetközi szereplést. Ráadá-
sul és hazai bajnokságban is
nehezebb csapatok következ-
nek…

– Jó szereplésünk a világkupán
minden bizonnyal azt jelenti, hogy
játék nélkül ott leszünk a legjobb
nyolc között. Onnan már csak egy
újabb lépés a négyes döntõ, ame-
lyet szintén Horvátországban ren-
deznek, ahová ismerõsként érkez-
nénk. Jó lenne visszatérni Zap-
resic városába, mindent megte-
szünk azért, hogy ez sikerüljön. A
hazai bajnokságban azt várom a
lányoktól, hogy a sikeres nemzet-
közi szereplés lökést adjon szá-
mukra, legyen önbizalmuk, bátran
játszanak, akkor megvédhetjük
bajnoki címünket.

NEM LEHETNEK ELÉGEDETLENEK
ÚJONCKÉNT A DÖNTÕBEN A ZTE ZÁÉV

Horvátországban rendezték meg a tekecsapatok világkupa ver-
senyét. A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás csapata – bár többször volt
bajnok – elõször szerepelt a rangos versenyen. Az egerszegi nõk
bekerültek a négyes döntõbe, ahol a 4. helyen zártak. 

A délelõtti nagy létszámú selej-
tezõkbõl kategóriánként a 24 leg-
jobb jutott az „A” döntõbe. A dél-
utáni döntõket nehezítette, a szint-
különbség mellett, a verseny kez-
detére lezúduló csapadék. A leg-
több kategóriában szoros verseny-
ben dõltek el a bajnoki helyezé-
sek, így volt ez a felnõtteknél is. A
nõi mezõnyben Bertóti Regina
(Göcsej KTFE) futott nagyszerû-
en, ami számára a  3. helyezést je-
lentette. A férfiak mezõnyében Fe-
kete Ágoston (TRIÓ Egerszeg
ZTC) volt a legjobb zalai, az elõke-
lõ 11. helyen végzett. A szeniorok
(N35) között idén a harmadik
egyéni bajnoki címét szerzõ
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC)
magabiztos versenyzéssel nyert.
Ugyanitt Császár Éva (Göcsej
KTFE) a 2. helyet szerezte meg. A
szenior férfiak F40-es mezõnyé-
ben Uhlir Péter (TRIÓ Egerszeg
ZTC) 3., míg F70-ben Vajda Lász-
ló (TRIÓ Egerszeg ZTC) a 2. he-
lyen végzett.

* * *
Szintén Miskolc adott otthont

az országos sprintváltó bajnok-
ságnak. A versenypályákat Mis-

kolctapolca lakóövezetében és
parkos területein tûzték ki. A válto-
zatos, gyors pályákon 219 váltó

állt rajthoz – köztük 17 zalai – a 7
kategóriában. A sprintváltóban is
szereztek érmet a zalaiak, a Gö-
csej KTFE szeniorcsapata szoros
versenyben a 3. helyen végzett.
Az érmes eredmény mellett az
utánpótlás korosztályban bajnoki
pontokat szerzõ zalai csapatok tel-
jesítménye érdemel kiemelést.

ZALAI ÉRMEK A TÁJFUTÓ OB-RÕL
Miskolc adott otthon a tájékozódási futók idei országos rövid

távú bajnokságának. Az egyéni rövid távú bajnoki versenyt két
futamban – selejtezõ, döntõ – került lebonyolításra. A viadalon,
mintegy 1100-an álltak rajthoz. Zala megyébõl a TRIÓ Egerszeg
ZTC 33 és a Göcsej KTFE 31 sportolóval képviseltette magát

Sárecz Éva
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