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SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

A SZERVÁTÜLTETETTEK ÚJ ÉLETESÉLYÉRÕL

 Két éve alakult zalaegerszegi
központtal a Szervátültetettek
Nyugat-magyarországi SportRehabilitációs Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete. S nem
véletlen, hogy a névben a sport
van elsõ helyen. Bár ma még
keveset hallani róla, Magyarország e téren Európa- és világbajnokság szintjén egyaránt
évek óta élen jár. A szervátültetett sportolók röplabda edzõtáborának is mindig Zalaegerszeg a helyszíne, így lesz ez
idén október 28–30-án is.

egy sincs – mondja a beszélgetésünk elején Merth Attila, aki 2006ban teljes tüdõcserén esett át. –
Az én operációmat még Bécsben
végezték, tavaly óta van mód Magyarországon tüdõtranszplantációra, egyéb átültetéseket egyébként itthon is végeztek korábban
is.

– Hogy kapcsolta össze ezt a
helyzetet a sporttal?
Korábban is röplabdáztam a
ZTE-ben, a klubnak most az elnöke vagyok. A betegségem a sporttól függetlenül alakult ki, és a mozgást továbbra is fontosnak tartom.
Ahogy az orvosok is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

JELENTÕS TÖBBLETFORRÁS

 Már többször beszámoltunk róla, a 2014–2020 közötti TOPprogram keretében 11,2 milliárd forint áll Zalaegerszeg rendelkeValamint neves professzorok zésére.
részvételével november 19-én
konferencia lesz a zalai megye- – V. Zs. –
ter jelezte: a pluszpénzbõl 1,5 milszékhelyen, ahol külön a laikus köliárd forint a belvárosi turisztika
Az elmúlt héten sajtótájékoztató megújítására jut (az eredeti 685
zönségnek és külön az orvosoknak érdekes elõadások hangza- keretében Vigh László országgyû- millió mellett).
nak majd el a szervátültetésekkel lési képviselõ és Balaicz Zoltán
Ugyancsak 1,5 milliárdot szánkapcsolatban. Az egyesület és a polgármester arról számolt be, nak az alsóerdei sport- és rekreáhelyi programok szervezõje Merth hogy ez az összeg 5,6 milliárd fo- ciós központ projektjének megkezAttila, akit 10 éve szólított a sors a rinttal emelkedett, a megyei jogú désére (a beruházáshoz szüksészervátültetettek sorába, s aki a városok közül a legnagyobb mér- ges 2,7 milliárd forintot hazai forbetegsége elõtt és azóta is a sport tékben. A 16,8 milliárd forint a zala- rásból állják). Iparfejlesztésre, csarelkötelezettje, ezen keresztül kí- egerszegi fejlesztések megvalósu- noképítésre, a duális szakképzõ
vánja betegtársai életminõségét is lását segíti. A pluszpénzbõl a leg- központ felújítására a pluszpénzbõl
többet az oktatás, az ipari és a tu- 1,5 milliárdot fordítanak.
javítani.
– Sokan nem tudják, mi az a risztikai ágazat kap. A polgármes(Folytatás a 6. oldalon.)
transzplantáció, pedig életeket
ment. Van, aki fél tõle, van, aki
idegenkedik, de abban a stádiumban, amikor ezt a lehetõséget,
mint gyógymódot felajánlják, már
csak ez az egy lépés van, vagy
Bánfi Kati

pP-fotó

 „1956 eseményeinek alakítói igazi héroszok, bajnokok, akik az
igazság és a szabadság kutatása közben hazájuk és nemzetük
sorsát tartották mindig a legfontosabbnak. A jövõjüket egy olyan
országban képzelték el, ahol a törvényesség, a nép szolgálata
alapvetõ része a társadalmi rendnek” – fogalmazott többek között ünnepi beszédében Bali Zoltán önkormányzati képviselõ, a
gazdasági bizottság elnöke.
Az Ady úti ’56-os emlékmûnél
megtartott városi rendezvényen a
szónok visszaemlékezett az 1956-ot
megelõzõ eseményekre, vázolta
az okokat, melyek elvezettek a forradalom- és szabadságharchoz.
Példaként említette, hogy Rajk
László és társainak újratemetése
nem csupán a végtisztesség megadása volt, hanem egyben beis-

merõ vallomás is. Bali Zoltán szólt
az ÁVH kegyetlenkedéseirõl, a
koncepciós perekrõl, „osztályidegen” elemek táborokba történõ deportálásáról, kivégzésekrõl.
A néhány hétre kivívott szabadság ’56-ban megmutatta, mit jelent
az, ha a nemzet átélheti önnön
boldogulását, és hogy jövõjérõl
maga dönthet, nyugati, európai

közösséghez tartozhat – fogalmazott.
Megemlékezett az ünnepi szónok a zalaegerszegi forradalmárokról is: tisztelet és megbecsülés
illeti Szerencsés Rudolfot, Závodszky Istvánt, Ostoros Károlyt
és a mai napig is köztünk élõ Simon Dezsõt és Csabai Hugót.
A koszorúzást követõen a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
elõtti téren folytatódott az
ünnepség, ahová egy látványos
felvonulás kíséretében érkezett
meg a közönség.
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Közélet

DEÁKRA EMLÉKEZTEK ISMÉT WALDORF-ISKOLA ZALÁBAN(?)
AHOL A NEVELÉS MÛVÉSZET, ÉS VAN IDÕ A GYEREKRE

 A napokban kezdõdött a szélesebb körû tájékoztatás, és január
elejére el kell dõlnie, hogy néhány év szünet után újra sikerül-e
Waldorf-iskolát indítani Zalában? A nagyon jó mutatókkal bíró alternatív iskola gyakorlati megismertetésére elõadás-sorozat indult, melynek helyszíne az Apáczai ÁMK.
– B. K. –
A Dunántúlon jelenleg Zala megye az egyetlen, ahol nem mûködik
Waldorf-iskola, míg a szomszédos
megyeszékhelyen, Szombathelyen
két általános iskola és egy gimná-

sen tanulni, s hogy az írás-olvasást nem kell elsõ osztály karácsonyra kierõszakolni, a ki tudja kivel versenyezõ légkörben, s hogy
ennek mennyi pozitív hozadéka
van, arról meggyõznek a gyerekek
széles körû mûveltségérõl és gya-

 Deák Ferenc születésének 213. évfordulójára emlékeztek a zalai születésû politikusról elnevezett téren. A „haza bölcsének”
születésnapján (október 17.) minden évben ünnepséget szervez a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Deák Ferenc SZKI, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium.
Deák Ferenc belvárosi szobránál Kiss Gábor könyvtárigazgató
mondott köszöntõt, majd a középiskolások emlékeztek meg egy rövid mûsorral a reformkor egyik legnagyobb alakjáról. Elhangzott töb-

bek között Deák 1845-ös zalaszentgróti beszédének egy részlete is, a Védegyletekrõl Árvai Csaba tolmácsolásában.
Az ünnepséget koszorúzás zárta.

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
szervezett városi programsorozat részeként dr. Raffay Ernõ tartott elõadást a forradalom elõzményeirõl a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben.

zium is fogadja az érzelmi stabilitásra, életkori és egyéni sajátosságokra,
 Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén a Zala Megyei Méra mûvészeti nevelésre nagy hangnöki Kamara. A jeles alkalomból egy köztéri alkotást adományozsúlyt helyezõ pedagógiai módszer eltak a városnak. A zalaegerszegi Deák Ferenc térre egy szarvast áb- kötelezettjeit. A nevezett elõadás-sorázoló ivókút került, mely Béres János szobrászmûvész alkotása.
rozatra is innét érkeznek a gyakorló,
több éves tapasztalattal bíró pedagógusok. Elsõként Kányai Mirella osztálytanító, aki az iskolatípus elõnyeirõl beszélt az érdeklõdõknek.
S amiket sorolt, az alanyi jogon
minden iskolás gyereket megilletne. A „nincs idõ” rohanó rendszerekben azonban mégsem valósul
meg. Így a diáknak, mint embernek járó tisztelet, a szeretetteljes
légkör, a figyelem, az otthonosság
érzete az oktatási intézményben,
ahol a gyerek a napja nagy részét
tölti, ahol a napközi a közös játékokról szól. S hogy lehet saját készítésû tankönyvbõl eredménye-

Az ivókút ünnepélyes avatásán
részt vett többek között Lékai Gyula
Zoltán, a kamara elnöke, Balaicz
Zoltán polgármester, valamint Németh János keramikusmûvész is.
Lékai Gyula az avatáson elmondta:
azért merült fel az ivókút ötlete,
hogy legyen egy emléke a városban nemcsak a 20. évfordulónak,
hanem a mérnököknek, a mérnöki
munkának is. Az új ivókút Zala megye egyik jellegzetes állatát, a szarvast ábrázolja, melynek agancsai
emelik magasba a nyomógombos
kút káváját. A tizennyolc agancság
a mérnöki kamara tizennyolc szakágát jelképezi. A kút szlogenje:

„Csak tiszta forrásból”, mely egy
Bartók Béla által gyûjtött népballadára – a szarvassá vált fiúkra – utal.
Az önkormányzat nevében
Balaicz Zoltán köszönte meg a kamara ajándékát. Mint mondta: a
tervezés és engedélyezés költségeit a mérnöki kamara állta, a telepítés és az üzemeltetés költségeit
az önkormányzat végzi el. A vízés szennyvízhálózat kialakítása, a
tér rendezése, a fogadószerkezet
kialakítása összesen 1 millió 380
ezer forintba került.
Az ivókutat a leleplezést követõen Németh János keramikusmûvész avatta fel, majd az ünnepség
résztvevõi meg is kóstolták a kút
vizét.

nos mûveltségre, a több ágú mûvészeti nevelésre, két idegen
nyelv elsajátítására, hagyományos kézimunka-technikák megtanulására, kertészkedésre, az évkör ünnepeinek megülésére, vallásos nevelésre és még játszani
is. Az iskola, ahova egyértelmûen
szeretnek járni a gyerekek. Ahol
bár harmadikban tanulnak meg
teljesen írni, de már önállóan kisházat tudnak építeni. Az iskola,
ahol felsõben van informatika,
mert elõbb a való világgal ismertetik meg a tanulókat. Az iskola,
mely az ország elsõ kétnyelvû
magániskolájaként vonult be a hazai oktatástörténetbe, melyet anno, 1926-ban gróf Klebelsberg
Kunó vallás- és közoktatásügyi
miniszter engedélyezett. Az iskola, mely 2017-ben újra indulna Zalában is.

RAFFAY ERNÕ ELÕADÁSA

ÚJ IVÓKÚT A DEÁK TÉREN

– pet –

segítséget, kaphat, de olyan nincs,
hogy nem ér a munka végére. Mert
a cél elérése jó dolog, de csupán
pillanatnyi öröm, az odavezetõ út viszont az igazi fejlesztõ – mondta
többek között Kányai Mirella. Hangsúlyozta még, alapcéljuk, hogy
olyan felnõttek váljanak a tanítványaikból, akik mind a munkahelyen,
mind a családban megállják a helyük, akik tettre készek a világban.
Akik aggódnának az eltérõ tanulási
tempó miatt, azoknak hozzátette,
negyedik és nyolcadik osztály végére van összeérés az állami iskolákkal, biztosítva az átjárhatóságot, illetve a nem Waldorf jellegû iskolában való továbbtanulást. S felsõbb
iskolákban nagyon jól megállják a
helyük ezek a gyerekek.
A hátulütõ, hogy szülõi támogatást igényel ez az iskolatípus,
ahol van idõ a gyerekre, az általá-

korlati tudásáról bizonykodó munkák, az a csillogó tekintet, ami
egyébként túl korán kihuny a motiválatlan diákok szemébõl. S hogy
mi is a motiváció, hiszen osztályzás, bukás nincs. Viszont teljesítménykényszer sincs, hanem életkornak megfelelõ, életközeli feladatok természetes ösztönzõként,
megõrizve a tanulás közben a
képzelet, a fantázia, az alkotás
nyújtotta pluszörömöket, az órarend biztosította elmélyülést a tananyagban, változatos módon megközelítve a témát.
– Viszont olyan sincs, hogy egy
elkezdett feladatot a gyerek nem fejez be. Csak mondjuk megáll egy
kettes szintnél és kész. Ilyen szempontból a Waldorf-iskola szigorúbb
az államinál. A feladatok az életkornak megfelelõk, ha igényel a tanuló

– pet –
A politikusként is ismert történész a kommunizmus tragikus évtizedeirõl, a kínzásokról és a rendszer – nemcsak hazai – áldozatairól beszélt. Mint azt bevezetésképpen, az ’56-os megtorlásokra
utalva elmondta: az emberi kegyetlenségnek nincs határa. Annál is inkább igaz ez, mert a világon a kommunizmus követelte a
legtöbb emberáldozatot (közel
100 millió). Szovjetunióban 20
millió, a Kínai Népköztársaságban
65 millió, Kelet-Európában 1 millió
áldozatról tudunk, és ebben még
nincsenek bent azok, akik közveAz elõadó a Zalaegerszeg Batett okok (éhezés, lelki traumák ál- rátai Egyesület és a Pro Zalaegertal kiváltott betegség) miatt haltak szeg Kulturális Egyesület meghímeg.
vására érkezett a városba.

VÉGSTÁDIUMBÓL A VILÁGBAJNOKSÁGIG
A SZERVÁTÜLTETETTEK ÚJ ÉLETESÉLYÉRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az amatõr sportot mindenkinél
javasolják, a versenysportnál komoly vizsgálatok tükrében. Csapatban a röplabda-válogatott keretében értem el európai és világversenyeken sikereket, itt Európa- és
világbajnok vagyok, míg egyénileg
atlétikában a szív- és tüdõtranszplantáltak Európa-bajnokságain
elért minden színû érmem van.
Kevesen tudják, de Magyarország
élen van ebben a körben az európai és világjátékok tekintetében.
Nekünk ez az olimpiánk. Sajnos
eddig nem kapott nagy nyilvánosságot, de reméljük, ez javulni fog.
De nemcsak a sportban, hanem
magában a szervátültetésben,
mint orvosi beavatkozásban is világhírû Magyarország.
– Sportra szólítja sorstársait is.
– A mi állapotunkban könnyû a
befelé fordulás. A sport segíthet újra az aktív életben, közösségi létben. Mivel olyan gyógyszereket
kell szednünk, melyek az immun-

rendszert gyengítik, az egészségmegõrzésben is fontos a mozgás.
– Mit kell tudni az egyesületrõl?
– Van országos szövetség és
több megyei egyesület, akik a
szervátültetetteket segítik. A Nyugat-Dunántúl fehér folt volt e tekintetben. Így Gyõr-Moson-Sopron,
Vas, Zala és Somogy megye összefogásával alakultunk meg 12 alapító taggal, növekvõ létszámmal. Folyamatosan kutatjuk a sorstársakat,
ami nem könnyû feladat, egyrészt
mert kevésbé vagyunk még ismertek, másrészt a szervátültetettek
gyakran a családba húzódva élnek.
Évente van több sportnap, kirándulások, rendezvények az interneten
keresztül folyamatosan tartjuk
egyébként a kapcsolatot.
– Neves orvosokat sikerült
megnyerni a konferenciára.
– Prof. dr. Lang György végezte
az elsõ magyarországi tüdõtranszplantációt. Bécsben és Budapesten is dolgozik, szinte mindig a mû-

tõben van, mégis elvállalta a felkérést. A programon igyekszünk bemutatni, hogy a végstádiumból hogyan lehet új életet kezdeni, akár a
világbajnokságig jutni. A transz-

ványos kisfilm egészíti ki az elõadásokat, melyekre a laikus érdeklõdõket várjuk. Az orvosoknak
ugyanezen a napon külön elõadást
is szervezünk.
– A rendezvény fõvédnöke
Balaicz Zoltán.
– A polgármester úr már az
egyesület megalakulása elõtt ígéret tett a támogatásról és tarja is a
szavát. Sokat jelent ez a pozitív
hozzáállás. A tagok többsége zalaegerszegi vagy környékbeli, és
erkölcsi alapot is jelent a segítség.
A tagjainknak ugyanis nemcsak

plantáció feltételei, a beavatkozás, testi, hanem lelki nehézségekkel is
az utógondozás, a sport szerepe meg kell küzdeni. A helyi támogamind téma lesz. Fotókiállítás és lát- tás ebben is fontos.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2016. október 25.

CSOMÓPONT-ÁTÉPÍTÉS
24 MILLIÓ FORINTBÓL VALÓSULT MEG

TISZTÚJÍTÁS A DIÁKÖNKORMÁNYZATNÁL DÖNTÉSEKRÕL
 A rendszerváltozás óta a legrövidebb ülését tartotta a város
képviselõ-testülete. A zalaegerszegi közgyûlés 22 elõterjesztést tárgyalt meg és hozott határozatot közel két óra alatt. A
legfontosabb kérdésekrõl
Balaicz Zoltán polgármester
számolt be az ülést követõ sajtótájékoztatóján.

JUHÁSZ ELÕD AZ ÚJ POLGÁRMESTER

Fotó: Seres

 A Zalaegerszegi Városi
Diákönkormányzat tisztújító
ülésén a fiatalok Juhász Elõdöt, a Zrínyi-gimnázium
diákját választották polgármesterüknek. Az új diákpolgármester az elmúlt négy
ciklusban alpolgármesterként dolgozott a fiatalok
szervezetében.
Az új testületet (12 diákból áll) köszöntötte Balaicz
Zoltán polgármester is, aki
elmondta: az önkormányzat
számára fontos a fiatalokkal
való együttmûködés. A város
vezetése azt szeretné, ha Zalaegerszeg a jövõ városa lenne, éppen ezért számítanak a
diákokból, fiatalokból álló civil szervezetek munkájára.
Legyenek a város életének
szerves részei, és ötleteikkel,
elképzeléseikkel segítsék Zalaegerszeg fejlõdését.
Juhász Elõd azt hangsúlyozta, hogy a korábbiakhoz
képest szeretnének nagyobb
hangsúlyt fordítani a diákok
érdekképviseletére.

MÁRTON-NAP

 A hagyományokhoz híven a
Göcseji Falumúzeum idén is
megrendezi hagyományos Márton-napi vigasságát, melyre ezúttal november 12-én (szombaton) 10–16 óra között kerül sor.

Szent Márton napja az éves
gazdasági munkák végét, valamint
a betakarítások és az újbor ünnepét jelenti. A nagy lakomákat és vigadalmakat követõen kezdõdött
aztán a téli, benti munkák idõszaka és a karácsonyig tartó adventi
böjt.
A népszokáshoz számos hiedelem is kapcsolódik: a néphit
szerint például, aki ezen a napon
nem eszik libát, az egész évben
éhezik. A skanzen Márton-napi
rendezvényén természetesen lesz
mód libaevésre, hiszen különféle
„ludas programok”, valamint finom
étkek (liba-, és tökételek, sült
gesztenye, tarkedli, juhtúrós lepény, új és forralt bor, pálinkák)
várják a látogatókat.
A rendezvény díszvendége
Szentgyörgyvölgy, a mesés zalai
falu lesz.

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2016. OKTÓBER 28-ÁN (PÉNTEK) 17.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART
A

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS HELYISÉGÉBEN

(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.

SZ.),

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel meghív.
A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket 2016. október 21–27. közötti idõszakban a nemzetiségi önkormányzat postacímére (Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14.), vagy az rno.zalaegerszeg@
gmail.hu e-mail-címre lehet megküldeni.
Kérdést feltenni lehetõség van a fenti idõszakban a 92/511-451 telefonszámon is.

NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁS

 Mikrocenzust tart 2016. október 1-je és november 8-a között
a Központi Statisztikai Hivatal. A népesség-összeírás során
több ponton is újít a KSH: a vizsgált minta a korábbinál jóval
nagyobb, 10%-os lesz, és ez az elsõ alkalom, hogy a kérdõívek kitöltése kizárólag elektronikusan történik.
További újdonság, hogy a hagyományos személyi és lakáskérdõíveken túl kiegészítõ kérdéssorok megválaszolására is kérik az
adatszolgáltatókat. Az összeírás az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címet érint. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelezõ.
További információ: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016

IRODA A MOZGÁSSÉRÜLTEKNEK
 A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete kérelemmel fordult a város önkormányzatához, melyben jelzik, hogy a LÉSZ
Kft. kezelésében lévõ, belvárosi földszintes irodát bérleti díj
fizetése mellett – ki szeretnék bérelni.
A LÉSZ segítségével megtekintették a már régóta üresen álló
Balatoni út 3. szám földszintjén lévõ helyiségeket, melyek közül az
egyesület képviselõje szerint egy 97 négyzetméteres alapterületû
irodahelyiség megfelelne a civil szervezetnek. A helyiséget közösségi célokra, a mozgássérültek zalaegerszegi csoportja által szervezett tevékenységre, adományok elhelyezésére használnák.
A város önkormányzata legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy
2017. október 31-ig pályáztatás nélkül bérbe adja, kedvezményes
bérleti díj fizetése mellett az irodahelyiséget. A helyiség használatával járó közüzemi és közös költségek megfizetése a bérleti díjon
felül a bérlõt terhelik.

Személyi kérdésrõl is döntés
született, a VG Kft. ügyvezetõjét,
Horváth Istvánt 2021. október
31-ig ismét megválasztották a cég
ügyvezetõjévé. A polgármester elismerõen szólt a kft. munkájáról,
megemlítve a Virágos Magyarországért versenyben szerzett elsõ
helyet.
Elhangzott, a képviselõ-testület
hatályon kívül helyezte a kéményseprõipari szolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendeleteket,
mivel ez a feladatellátás már a katasztrófavédelem feladata. A város
pályázatot nyújt be a „Jedlik Ányos
Terv” keretében elektromos töltõállomások kialakítására, az elképzelések szerint a város négy helyszínén kerülnének felállításra.
Balaicz Zoltán szerint ez a döntés
a jövõnek szól, hiszen jelenleg
még kevés az elektromos autó. A
ZTE-stadion után elérkezett az idõ
az Ostoros-csarnok (Október 6.
tér) felújítására is, a zártkörû pályázati eljárás keretében a ZTE KK
Kft. részére értékesíteni kívánja az
önkormányzat.
A közmeghallgatás idõpontja:
november 28. 9 óra (városi díszterem).

 A város önkormányzata évek óta tervezte a Sas utca–Jánkahegyi utca csomópontjának átépítését, annak balesetveszélyessége, nehézkes járhatósága miatt. Az ehhez szükséges területet
2011-ben sikerült az önkormányzatnak megvásárolni, így a csomópont átépítésére megnyílt a lehetõség.
Az építési munkák 2016
augusztusában a burkolatépítéssel érintett, elavult ivóvízvezetékszakasz cseréjével kezdõdött. A
kiépített vízvezeték üzembe helyezését követõen megtörtént a
szomszédos magántulajdonú ingatlan megtámasztása, támfal építése. A harmadik fázisban pedig
megtörtént a teljes útpályaszerke-

zet-cserével járó burkolatépítés. A
beruházás bekerülési költsége
bruttó 24 millió 484 ezer forint.
Az elmúlt héten sor került a már
várva várt csomópont ünnepélyes
átadására. A beruházás folyamatáról Balaicz Zoltán polgármester
és Galbavy Zoltán a városrész önkormányzati képviselõje számolt
be.

IDÕSEK NAPJA ALSÓJÁNKAHEGYEN
Idõsek napi összejövetelre várják október 28-án 15.30-tól az
alsójánkahegyi településrész szépkorú lakóit. A rendezvénynek –
melynek támogatója az Alsójánkahegyi Településrészi Önkormányzat – a Szent László utcai közösségi ház (a Szent László Utcai Óvoda épülete) ad otthont.
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szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@
zalaegerszeg.hu).
A testület „Zalaegerszeg innovációs díja” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy
szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési,
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkorilletve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
mányzata méltó módon kívánja elismerni
humánszolgáltatás területen a város érdekében és
2016. évben is azon személyek, szervezetek és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító teközösségek munkáját, akik tevékenységükkel vékenységet folytat.
hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséA „Zalaegerszeg innovációs díj”-ra javaslatot
hez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelketehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes
dõen és maradandóan gazdagították a város
bizottságai, a város intézményei, társadalmi kögazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti,
zösségei, szervezetei.
sport- és egyéb értékeit.
A javaslatot indokolással ellátva 2016. október
30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaeger- város polgármesterének (8900 Zalaegerszeg, Kosszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX. suth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ
díjakról rendelkezik:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra Mecénása díj”-at adományozhat olyan
„Zalaegerszegért” díj
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten
„Zalaegerszeg innovációs díja”
támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló
„Kultúra Mecénása díj”
programokat.
A „Kultúra Mecénása díj”-at elnyerõ személyre,
A „Zalaegerszegért” díj adományozható azon cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki ideiglenes bizottságai, a város kulturális intéz(amely) a város építésében, fejlesztésében és kör- ményeinek vezetõi tehetnek.
nyezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális,
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2016.
oktatási és sportéletében, egészségügyi és szo- október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polciális szolgálatában, a város önkormányzatában gármesterének eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kosvagy közigazgatásában példa értékût és maradan- suth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
dót alkotott, tevékenységével hozzájárult e terüleA rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy szeten a város jó hírnevéhez.
mélynek, szervezetnek, közösségnek többször is
„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a adományozhatóak.
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
A rendelet teljes szövege letölthetõ a
város intézményei, társadalmi közösségei, szer- www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kivezetei, egyesületei, melyet részletes indokolással tüntetettjeinek felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/
2016. október 30. napjáig beérkezõleg kell megkül- Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megdeni a város polgármesterének (8900 Zalaeger- található.

HIRDETMÉNY

HELYI TERMELÕI ÉS
KÉZMÛVESPIAC ZALAEGERSZEGEN
A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

ÉS KÖNYVTÁR, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
A CSÁCSBOZSOKI

„ÉVGYÛRÛK”

NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI

OKTÓBER 27. – CSÜTÖRTÖK
14.00

„Tök jó program mindenkinek”
Kézmûves-foglalkozáson tökfaragásra, töklámpáskészítésre, közös lámpagyújtásra várjuk az érdeklõdõket. Kérjük, hogy faragóeszközöket – kés, kanál – mindenki hozzon magával, a tököket a
készlet erejéig biztosítjuk!
A programon való részvételhez elõzetes jelentkezés szükséges.
Helyszín: Izsák-iskola aula. Belépõ: 400 Ft
OKTÓBER 28. – PÉNTEK

17.00

Ünnepség a nyugdíjasoknak az „idõsek napja” alkalmából.
Kellemes délutáni kikapcsolódásra, mûsoros estre és vendéglátásra hívjuk és várjuk az érintett korosztály tagjait az Izsák Imre
Általános Iskola tornacsarnokába
NOVEMBER 14. – HÉTFÕ

14.00

Iskolai mesemondó verseny a könyvtárban

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja
a 2017. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2016/2017. tanév II. és a
2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 225%-át, a 64.125 Ft-ot, különösen
méltánylandó 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 kinyomtatva és aláírva, a
részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani.
EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül.
A beadási határidõ: 2016. november 8.
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 Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u.
15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nemzeti Agrárkamara Zala
Megyei Szervezete helyi termelõi és kézmûvespiacot
szervez Zalaegerszegen minden hónap második csütörtökén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI TERMELÕI PIAC
2016. NOVEMBER 10.
(CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00
ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR
– bemutatókkal
– kóstoltatással
Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl saját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított MINÕSÉGI,
egészséges, feldolgozott élelmiszeripari termékeket, valamint
helyi, népi jellegû kézmûvestermékeket vásárolni, akkor várjuk
a Zalaegerszegi Helyi Termelõi
Piacon!!!
– Szörpök, lekvárok, savanyúságok, pesto, mézek, egyéb
méhészeti készítmények, növényi olajok, tökmagolaj, tejtermékek, sajtok, kecskesajtok, joghurtok, túrók, füstölt húsáru,
aszalt gyümölcsök, gyógynövények, fûszernövények, tojás...

2016. NOVEMBER 2-IG

„Rajzolj egy bohócot” rajzpályázat kiállítása
(DFMVK Apáczai Csere János Tagkönyvtár)
2016. NOVEMBER 3. 18 ÉS 20 ÓRA A Kirakatban Ördög Nóra (Mimosa Lounge)
2016. NOVEMBER 3. 19 ÓRA
Zorán-koncert (Városi Sportcsarnok)
2016. NOVEMBER 4. 10–16 ÓRA
Az õsz színei – Múzeumpedagógiai foglalkozás
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
2016. NOVEMBER 4.
Ed Philips and the Memphis Patrol-koncert (PopUp Café)
2016. NOVEMBER 5.
Egy nap az egészségért – városi egészségnap
(Keresztury VMK)
2016. NOVEMBER 5–6.
IX. Zala Open standard és latin formációs verseny
(Városi Sportcsarnok)
2016. NOVEMBER 6-IG
Márton Áron – Erdély püspöke kiállítás a Sóház mellett
2016. NOVEMBER 8. 18 ÓRA
Pszicho-estek a PopUp Caféban
2016. NOVEMBER 9. 17 ÓRA
Tudományos esték – Búcsú a „Központok a Zala mentén” állandó kiállítástól: Az ötvenes évek a zalai megyeszékhelyen
– elõadás (Göcseji Múzeum)
2016. NOVEMBER 9. 19.00

JAZZSzerda 2016/17 Orosz Zoltán és Borbély Mihály –
„Különös találkozások” (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
2016. NOVEMBER 10. 14–18 ÓRÁIG Termelõi piac (Piac tér)
Dallal-tánccal – Zenés, táncos mulatság (Göcseji Múzeum)
2016. NOVEMBER 10. 17 ÓRA
2016. NOVEMBER 10. 20 ÓRA
1. Slam Poetry Klub Zalaegerszeg (három perc szabad verselés a színpadon) (Helyszín: PopUp Café)
2016. NOVEMBER 12-IG
Október végi tiszta lángok 1956–2016 – kiállítás
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. NOVEMBER 12. 11 ÓRA
Halász Judit-koncert (Art Mozi)
2016. NOVEMBER 12.
Márton-napi Vigasságok (Göcseji Falumúzeum)
2016. NOVEMBER 12. 19 ÓRA
Orgonabérlet 2016/2017 – Mátyás István orgonamûvész (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. NOVEMBER 13. 18 ÓRA
Kálmán Imre operett-emlékgála
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. NOVEMBER 13-IG
Fischer 60: Fischer György szobrászmûvész emlékkiállítása
(Göcseji Múzeum)
2016. NOVEMBER 16-IG
Népi játékok és bõrmunkák – Pozvai Andrea, a népmûvészet
ifjú mestere kiállítása
(Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában)
35 éves a Nefelejcs Nyugdíjasklub – jubileumi rendezvény
2016. NOVEMBER 14.
(Keresztury VMK)
2016. NOVEMBER 16. 19 ÓRA
Szeretetkönyv – Müller Péter könyve színpadon
(Keresztury VMK)
2016. NOVEMBER 17. 14–18 ÓRA Termelõi vásár (Art Mozi)
Experidance – Gyöngyhajú lány – A musicalek alfája és
2016. NOVEMBER 18. 19 ÓRA
ómegája (Városi Sportcsarnok)
Díszgalamb-kiállítás (Keresztury VMK)
2016. NOVEMBER 18–20.
Delta zenekar 20 éves jubileumi rendezvénye
2016. NOVEMBER 19.
(Városi Sportcsarnok)
2016. NOVEMBER 19.
A kutya vacsorája-koncert (PopUp Café)
2016. NOVEMBER 20. 14–18 ÓRA Adventi elõkészületek – Nyitott Mûhelygalériák Napja
(Kézmûvesek Háza)
2016. NOVEMBER 20.
Megnyitó: Vitrinkiállítás – „Készítsük a lelkünket...” – Adventi és karácsonyi gyermekpályázat munkáiból kiállítás december 18-ig (Kézmûvesek Háza)
2016. NOVEMBER 20. 18 ÓRA
Operett-nagykoncert – sztárvendég: Oszvald Marika
(Art Mozi)
2016. NOVEMBER 24-TÕL
Egerszegi Advent a belvárosban
2016. NOVEMBER 25. 19 ÓRA
Egerszegi Páholy a Buda Folk Banddel
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. NOVEMBER 25.
The Southern Oracle-, Nice One Babe-, Faminehill-koncert
(PopUp Café)
2016. NOVEMBER 25-IG
Õszi terméskiállítás (Kamarák Háza)
2016. NOVEMBER 26.
Bang Bang és a Kölyök (PopUp Café)
2016. NOVEMBER 26–27.
IV. Méhészszakmai Szakkiállítás és Vásár a Városi Sportcsarnokban
2016. NOVEMBER 30. 17 ÓRA
Tudományos esték – Búcsú a „Központok a Zala mentén” állandó kiállítástól: Õskori körárkok és csillagászati vonatkozásai – elõadás (Göcseji Múzeum)

ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Az õszi zöldhulladékgyûjtési akciót idén 2016. október 24-tõl
november 16-ig tartjuk a város azon részein, ahol a rendszeres
zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot
kizárólag a meghirdetett napon, kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet
elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a
szállítási igényt be kell jelenteni a következõ elérhetõségen:
92/598-940 vagy 92/900-036, 1-es mellék.
A hulladékokat a következõ módon kérjük kihelyezni: kivágott
gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve; falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a
gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia,
törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át. A zsákok tartalma a
helyszíni ürítéskor ellenõrzésre kerül. A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk.
Gyûjtési napok és helyek:
November 7. hétfõ:
Páterdomb
November 8. kedd:
Csács, Bozsok
November 10. csütörtök: Pózva, Nekeresd, Ságod, Neszele

November 11. péntek:

Gólyadomb, Kaszaháza, Belváros, Becsali
fõút, Bazita fõút Toposházi u.
November 15. kedd:
Zrínyi u., Besenyõ, Botfa
November 16. szerda:
Ola, Ebergényi–Dalos sarokig, Landorhegy,
Egerszeghegyi u., Nagycsarit u., Szívhegyi u.
Amennyiben a zöldhulladékgyûjtési akcióban nem tud részt venni,
vegye igénybe a városunk területén található két hulladékudvar
valamelyikét, amelyekben 5 m3/lakóingatlan/év mennyiségig a
zöldhulladék térítésmentesen leadható.
HULLADÉKUDVAROK:
Zalaegerszeg-Búslakpuszta:
Nyitvatartás:
kedd–péntek: 7.00–15.00 óráig, szombat: 7.30–14.00
hétfõ, vasárnap, ünnepnap: szünnap
Parki u.:
Nyitvatartás:
kedd–péntek: 9.00–17.00, szombat: 7.30–14.00
hétfõ és vasárnap, ünnepnap: szünnap.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy
lehetõség van házi komposztálóedény igénylésére. Érdeklõdni ezzel
kapcsolatban a Zala-Depo Kft.-nél lehet.
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BALFÁCÁNT VACSORÁRA SERÉNYI, A VÁROS ELSÕ RIPORTFOTÓSA
FRANCIS VEBER VÍGJÁTÉKA A HEVESIBEN

 A Hevesi Sándor Színház idei repertoárjának tükrében meglepõnek tûnhet, hogy a társulat feltételezhetõen a legkönnyedebb
darab nagyszínpadi bemutatójával nyitotta meg az évadot. A kortárs francia szerzõ szövegkönyvének cselekménye könnyen követhetõ a nézõ számára. Ezzel egyetemben az írott szöveg színpadi formanyelvre történõ adaptálása kitûnõ lehetõséget biztosít
a rendezõnek a komikus helyzetek, a figurák egyéni karakterének
erõteljes megjelenítésére.
– Szemes Béla –

A francia szerzõ darabját – minden bizonnyal a budapesti József
Veber, Balfácánt vacsorára címû Attila Színház elõadásának tapaszkét felvonásnyi vígjátékának egye- talataira építve –, Besenczi Árpád
nes vonalú eseménysorát, amely- állította színpadra. Valószínûsíthe-

ben kiemelt funkciót kap a telefon, a
jómódú könyvkiadó tulajdonos
Pierre Brochant és Francois Pignon
adókönyvelõ (Brochant és barátai
soron következõ vacsorájára, vendégnek meghívott „balfácán”) közvetlen interperszonális „kapcsolata”
határozza meg. Az esti összejövetel
azonban Pierre derékfájása miatt
elmarad, ezért a darab cselekményének helyszíne a módos házigazda lakására „korlátozódik”. A történet fõ vonulatához újabb és újabb figurák és cselekedeteik társulnak –
Christine (a vígjáték kezdetén
színrelép), aki elhagyja a „balfácánvacsorát” szervezõ, derékfájós férjét; Archambaud, a gyógyító reumatológus doktor; Leblance Juste, az
író, Brochant barátja; Marléne, a titkos szeretõ; Cheval, az adóellenõr
–, akiknek viselkedése és tettei a
két kulcsszereplõhöz való viszonyulásukban értelmezhetõ. A darab
mûfaja ellenére, végkifejletében valamiféle rezignáltságot vált ki a nézõbõl, hiszen a történetnek nincs
gyõztese: Brochant szakít szeretõjével, de bizonytalan az autóbalesetet szenvedett feleségével (Christine) való viszonyának rendezõdése
is; Chevalt, a kíméletlen adóellenõrt
megcsalta a neje; az ugyancsak
asszony nélkül maradt, gyufaszálakból építményeket alkotó Francois Pignon, a kiszemelt „balfácán",
segítõ szándéka ellenére (telefonhívások) sorozatosan félreérthetõ, fonák helyzeteket teremt.

tõ, hogy a mûfaj sajátossága és a
szövegkönyv tartalma meghatározza a rendezõi koncepció koordinátáit, ezért a különbözõ színházi bemutatók inkább hangsúlyeltolódásokban, mint homlokegyenest eltérõ mûértelmezésben realizálódnak.

Besenczi rendezésének filozófiája
következetesen Veber szövegének
tartalmára építkezett: a komikumot,
mint esztétikai minõséget állította
rendezõi interpretációjának középpontjába, amelynek érvényesítésére maximálisan kihasználta, sõt némely jelenetben a bohózat határáig
tágította a szituációból következõ
helyzetkomikumot.
A Hevesi Sándor Színház évadnyitó elõadásának kuriózumához
Besenczi Árpád részérõl nem csupán
a darab színpadra állításának irányítása, hanem az egyik „fõszereplõ”,
Pierre Brochant alakjának megformálása is hozzájárult. Besenczi érzékelhetõ „rutinnal” és magabiztos színészi
alakítással keltette életre a könyvkiadó gazdag tulajdonosának, a „balfácánvacsorák” fõ szervezõjének valósághû, a különbözõ léthelyzetekhez
rugalmasan alkalmazkodó figuráját.
Az „aktuális balfácán” (Francois
Pignon) személyiségének attitûdjével Kiss Ernõ játéka során szembesülhettünk, aki a színpadon nyújtott
teljesítményével nem csupán Besenczi Árpád méltó társának bizonyult, hanem Pignon szerepében
etalonnak számító típust teremtett.
Külön dicséretet érdemel a munkájában rendíthetetlenül szigorú adóellenõr, magánéletében az esendõ
férj (Cheval) alakjának kettõsségét
megjelenítõ Szakály Aurél hiteles
szerepformálása.

 „Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van” lehetne egyetlen
mondatban összefoglalni a lényeget, Illyés Gyula verse alapján,
mely írás a nevezett rendezvény címadója is volt.

– B. K. –
Ennél azonban hosszabbra
fogták azok a fiatalok, akik az
1956-os eseményekre szavalóversenyen való részvétellel emlékeztek. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba a megye minden
részébõl érkeztek diákok, akik
nemcsak felmondták az alkalomhoz választott költeményeket, de
mûvészien tolmácsolták is azt,
ahogy Kaj Ádám zsûrielnök fogalmazott.
A megyei könyvtár '56-os ünnepi programjának elsõ részét jelentette a hetedik-nyolcadikos, illetve
a középiskolás korosztály számára meghirdetett szavalóverseny.
Az ajánlott versek mellett bármely,

alkalomhoz illõ költeményt lehetett
választani. A címadó verset, melynek memorizálása sem kis feladat,
egyetlen diák választotta, Gonda
Anna, a Mindszenty-gimnázium
tanulója. De nemcsak az õ elõadása hökkentette meg a felnõtt hallgatóságot, hiszen többen is életkorukat és élettapasztalatukat túlhaladó módon, igazi átéléssel adták elõ a súlyos tartalmú írásokat.
– Nagyon megfogott ez a vers,
magával ragadott. Mivel mindent
az utolsó pillanatra hagyok, ezt is
gyorsan tanultam meg az iskolai
elõadásra – mondta Gonda Anna.
– Bár nem éltem át ezeket az
eseményeket, de sokat jelent a
vers, ezen keresztül megértettem,
hogy mi volt, bele tudom élni ma-

TÉLI HANGULAT ÉS BÁBOS SIKEREK

– pet –
Elhangzott: a Holle anyó a debreceni Vojtina Bábszínházzal közös produkcióban valósul meg. A
két intézmény együtt pályázott az
NKA-hoz az elõadás létrehozására. Az elõzõ évadban Debrecenben már nagy sikerrel ment a darab, most a zalai közönség is megismerheti a népszerû mese bábszínházi adaptációját.

 A fotográfia nélkülözhetetlen a 20. század azonosításához,
ezért a történészek nagyon fontos kordokumentumként tekintenek a korabeli felvételekre. Egy múzeum számára mindig öröm,
ha a gyûjteménye értékes és a várostörténeti kutatások szempontjából nélkülözhetetlen felvételekkel gyarapodik – fogalmazott
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója.
– pet –
Az intézmény a minap egy 41
fotóból álló gyûjteménnyel gazdagodott: a város egykori fotográfusának, Serényi Árpádnak a hagyatéka került a múzeum tulajdonába, a
leszármazottak ajándékaképpen.
Serényi Árpád (1989–1941) volt a
város elsõ olyan fotográfusa, aki kilépett a mûterem falai közül. Eredeti szakmája ugyan neki is a mûtermi fotózás volt, ám már 1925-bõl ismertek riportképei is. Megyeri Anna, a Göcseji Múzeum történésze a
hetvenes évek óta foglalkozik a Serényi-hagyatékkal; nemcsak a fellelhetõ képek felkutatásával, hanem azok elemzésével is. Bár már
évtizedek óta kapcsolatban volt a
leszármazottakkal – fõleg Serényi
feleségének keresztfiával, dr. Borsos Árpáddal –, ez idáig csak más
forrásokból (helybéli családoktól)
sikerült a néhai fotós munkásságának egyes darabjait megszerezni.
Most viszont egy megállapodásnak
köszönhetõen Borsos Árpád az
egész hagyatékot (nyolc oklevélbõl
álló gyûjteményt és negyvenegy fotót) a múzeumnak ajándékozta.

SZAVALÓVERSENY A KÖNYVTÁRBAN

HOLLE ANYÓ A BÁBSZÍNHÁZBAN
 Ugyan még csak októbert
írunk, ám péntektõl téli hangulatra vált a Griff Bábszínház, hiszen ekkortól látható a társulat
legújabb elõadása, a Holle
anyó. A darabról és az intézmény kecskeméti bábos sikereirõl a közelmúltban tartott
sajtótájékoztatót Szûcs István
igazgató és Bartal Kiss Rita
mûvészeti vezetõ.

ÉRTÉKES FOTOGRÁFIÁKAT KAPOTT A MÚZEUM

A Holle anyót mindkét helyszínen Bartal Kiss Rita rendezte, aki
elmondta: egy klasszikus paravános bábjátékot és kesztyûs bábokat láthatnak majd a gyerekek. A
mesét úgy adaptálták, hogy a vá-

sári komédia egyes elemei is megjelennek benne. Az elõadás mindössze háromszereplõs, B. Szolnok
Ágnes, Dõry Brigitta és Üveges
Anita játsszák el az egyes karaktereket. A társulat férfi tagjai (Nagy

gam és nehézséget nem a szöveg
megtanulása jelentett, hanem
hogy át tudjam adni azokat az érzéseket, amelyeket kiváltott bennem – mondta a diáklány.
Kiss Gábor könyvtárigazgató
hangsúlyozta a személyes élmények fontosságát az ünnep életben tartásában. Így többek között
õ is megosztott ilyeneket a résztvevõ fiatalokkal.
– Hatvan év távlatából, sok
éves elhallgatás után kikopnak az
emberi, családi emlékezetbõl az
események. Vissza kell ezt hozni.
Borzasztó idõszak volt az ’50-es
évek, a forradalom erre reagált,
melyet kemény megtorlás és erõs
agymosás követett. A saját családunk sorsán át viszont rádöbbenhetünk az eseményekre. Ezért is
adtunk ki tíz évvel ezelõtt egy kötetet, mely a nagyapáink sorsán át
mutatja be azt az idõszakot.

Csaba, Hettinger Csaba, Szilnyi
Arnold, Kosznovszky Márton) pedig a kísérõzenekar szerepét töltik
be, az elõadás ugyanis élõzenés
lesz. A rendezõ azt is elárulta,
hogy a díszlet egy lapozható, színes mesekönyvre emlékeztet, és
természetesen havazás és más
látványos képi elemek is kísérik az
elõadást. Igazi téli, adventi hangulatot teremtve.
Szûcs István elmondta: a társulat nemrég sikeresen szerepelt a
Kecskeméten megrendezett Magyarországi Bábszínházak Országos Találkozóján. A Griff a két babaszínházi mûsorával – a Pöttyel és
Piros kalanddal – lépett fel, és aratott nagy sikert. Sõt, a szakmai zsûritõl (melynek többek között Ascher
Tamás rendezõ is tagja volt) is kiváló értékeléseket kaptak. A Pötty
több hazai bábszínháztól is meghívást kapott egy-egy vendégjátékra.
Szintén a Pöttyel utazik október
29-én Ljubljanába a társulat, hogy
az ottani bábszínházban is bemutassák a színes, nonverbális technikákra épülõ – így nyelvi korlátok
nélkül élvezhetõ babaszínházi
produkciójukat.

Megyeri Anna elmondta: Serényi
Árpád az elsõ világháború után költözött Zalaegerszegre, s 1922-ben
kötött házasságot Léránt Margittal,
egy helybéli iparos leányával (az õ
húgának fia Boros Árpád). Bár alap-

bot fogadott el és állított ki, köztük
Serényiét is. A fotográfus két brómolaj nyomású képpel vett részt a tárlaton: az egyik kép egy zalai malomrészletet, a másik pedig egy zalaegerszegi városrészletet (teknõárus
cigányok a fõtéren) ábrázolt.
A sikerek ellenére azonban a
fényképészeti szakkönyvek nem
tartják õt számon, nemzeti fotógyûjtemények sem õrzik mûveit. Ennek
oka lehet többek között vidéki léte
és az ebbõl fakadó, kissé megkésett

vetõen mûtermi fotósként dolgozott,
egyre inkább kimerészkedett onnan,
hogy megörökítse a város fontos
eseményeit, épületeit vagy éppen a
táj hangulatát. Élete, munkássága
összefonódott azzal a kisvárosi társadalommal, melyben élt. Jó barátságot ápolt az akkori polgármesterrel, Czobor Mátyással, akitõl számos megrendelést is kapott (sok
Serényi-fotó épp a néhai polgármester hagyatékából került elõ). A
’30-as években Göcsej falvait és természeti értékeit is megörökítette,
köszönhetõen az akkor kibontakozó, Göcsejt népszerûsítõ és az idegenforgalom fejlesztését célzó mozgalomnak.
A város két világháború közötti
képét, illetve az itt élõ polgárok arcmását fõleg az õ fotográfiáiról ismerjük. Ott volt többek között a ferences
templom avatóünnepségén, a határjáráson, de miséket, sporteseményeket, tûzoltóversenyeket is rendszeresen fotózott, sõt az 1934-es repülõnapon légi felvételeket is készített a városról. Munkáit rendszeresen küldte külföldi kiállításokra is.
Fájlalta viszont, hogy idegenben
több elismerést kapott, mint hazájában. A Magyar Fotográfia címû lap
kritikusa például 1929-ben arról számolt be, hogy a Göteborgban rendezett nemzetközi fényképkiállításon a
magyarok képeibõl a zsûri 21 dara-

látásmódja (pedig folyamatosan fejlesztette tudását, szaklapokat járatott és a mozgókép-felvétellel is
megismerkedett). De korai halála és
hagyatékának szétszóródása is hátráltatta, hogy országosan is ismert
és elismert legyen.
A leszármazottak nevében, a fõvárosban élõ dr. Borsos Árpád geográfus elmondta: mivel Serényinek
nincs egyenes ági leszármazottja,
keresztanyja hagyta rá örökül a páratlan fotógyûjteményt. Gyermekkora amúgy is Serényi bûvöletében
telt, tõle „örökölte” az Árpád nevet is.
Tervezte, hogy megírja a fotós életrajzát, de végül csak egy rövidebb
tanulmányra futotta eddig az idejébõl. A mostani adomány tulajdonképpen egy egyezségnek köszönhetõ: a képekért cserébe azt kérte a
várostól, hogy nyilvánítsák védetté
Serényi sírját. Borsos Árpád azt is
elárulta, hogy négy darab képet õrzött meg keresztapja hagyatékából,
ezek bekeretezve lakásának díszei.
A hagyaték ünnepélyes átadásán jelen volt Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ is, aki az
önkormányzat nevében köszönte
meg a várostörténeti kutatások
szempontjából fontos és értékes
ajándékot. A tervek szerint Megyeri
Anna több évtizedes kutatómunkájából hamarosan egy Serényi-kötet
is készül.
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HULLADÉKSZIGET-ÜGY „ÚJRATÖLTVE” SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE A PÁTERDOMBON
MÁS HELYET KERESNEK A DEÁK TÉRI KONTÉNEREKNEK

 Az elmúlt héten – Béres János ivókútjának felállítsa miatt
– áthelyezésre került a Deák téri hulladéksziget. A konténerek
új kerítést is kaptak, melynek
stílusát többen (a környéken
élõk, városvédõ civilek és a
polgármester is) kifogásolták.

mely jobban illik a barokk tér hangulatához.
Lapzártánk elõtt megkérdeztük
Czukker Szilviát, a mûszaki osz-

és az egyeztetések, hogy mindenki számára megfelelõ megoldás
szülessen. Az elhelyezés azért
sem egyszerû, mert a jogszabály-

tály vezetõjét, hogy a szoboravatás óta történt-e elõrelépés az
ügyben. Érdeklõdésünkre azt felelte: még folynak a tárgyalások

JELENTÕS TÖBBLETFORRÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Végül az északi ipari park melletti logisztikai központ elsõ ütemének megvalósítására 1,1 milliárd jut. A többletforrás elosztásánál figyelembe vették a jármûipari
tesztpálya kialakításának követelményeit is.
Vigh László arról beszélt, gyakran kérdezik tõle, hogy a sok bejelentett program végrehajtása hogyan is áll? Mikor kezdõdnek a beruházások, konkrétan, hol és mi
épült, illetve épül Zalaegerszegen
és környékén. Utalt az elmúlt két
évben történt fejlesztésekre, így a
2015-ben 7 épületet érintõ energetikai beruházásra, ebbõl 4 épület
Zalaegerszegen található.
Mint fogalmazott, elkészült a
Rákóczi út burkolatfelújítása, 98
százalékos készültségben van a
botfai körforgalmi csomópont bur-

 A Páterdomb a Kultúráért
Egyesület szervezésében köszöntötték az idén is a településrész szépkorú lakosságát a
helyi közösségi házban.
– b. k. –

– pet –
Az ivókút avatóünnepségén
Balaicz Zoltán szóvá is tette a
problémát. Mint fogalmazott: a
hulladékszigetet a szomszédos
társasházak, üzletek valamint a
bíróság használja. A kukák a napokban a tér zöldfelületéhez közelebb kerültek, ám egy olyan kivitelezésben (a térhez nem illõ kerítéssel), mely sem a környéken
élõknek, sem a városvédõknek,
sem pedig neki nem tetszik. A polgármester ezért kezdeményezte a
hulladékgyûjtõ sziget újragondolását; olyan megoldást sürgetve,

ELISMERÉS HÁROM KÓRHÁZI DOLGOZÓNAK

kolatfelújítása, a MOL-csomópont,
a MOL-csomópont és a haranglábas körforgalom közötti burkolatfelújítás. Elkészült a Bak és
Zalatárnok közötti szakasz burkolatfelújítása. Kis elmaradás van a
kispáli csomópontépítés és magassági korrekcióval kiegészített
burkolatfelújításnál, itt csak 60
százalékos a mûszaki készültség.
Vigh László szólt az idei évben
felújított zalaegerszegi épületekrõl,
és felsorolta azokat is, melyeknél
már megkezdõdött a munka és jövõ
év elsõ félévében készülnek el. Így
többek között a Göcseji u. 18., a
Mártírok útja 35–39., a Kinizsi u.
81., a Zrínyi M. u. 36., a Pintér M. u.
22. számú épületek. A jövõ évben
állványozzák fel a Kossuth u. 9–11.
számú épületet. Elhangzott továbbá, hogy a Zóna épület felújítására
347 millió forint áll rendelkezésre.

ISKOLANAPOK SPORTOSAN

ok meghatározzák, hogy a társasházaktól milyen távolságban helyezhetõk el a konténerek. És valóban, a Deák tér hangulatát sem
jó elrontani egy oda nem illõ hulladékszigettel. Az egyeztetéseken
több alternatíva is felmerült. Például, hogy a szelektívsziget megszüntetésével, csak a kommunális
hulladéktárolók kerüljenek át az
arra alkalmas társasházi környezetbe. Ez esetben nincs szükség
a konténerek „elkerítésre”. Vagy
egy távolabbi helyre (könyvtár déli oldalára) tennék át az egész hulladékszigetet.
A lehetséges megoldások
számbavétele után, a következõ
hetekben várható döntés. Annyi
bizonyos, hogy a jelenlegi konstrukció elbontásra kerül.

A mûsorban egyesületi tagok
és vendégfellépõk álltak színpadra, meglepetésajándékot adtak át
az idõsek ápolásában kiemelkedõ
szakembereknek és maguk is
meglepõdtek, amikor váratlanul
Balaicz Zoltán polgármester látogatta meg a rendezvényt, jókívánságokat fejezve ki.
A másfél órás mûsorban sokféle mûfaj helyet kapott. Dr.
Hertelendy Lajosné, az egyesület
elnöke köszöntõjét követõen Edith
Piaf világába repítettek a sanzonok
egy tehetséges zalaegerszegi fiatal énekes, Merics Nikolett közremûködésével. Õt követték a bájos
helybéli óvodások, néhány szavalat, a Csonkahegyháti Dalkör, a
Botfai Lányok–Asszonyok részben
improvizált vidám jelenete, végül a
házigazdák által elõadott Egyszer
egy királyfi címû mese Loppert Anikó koreográfiájával, és egy dalcsokor Kovács Lászlótól.
Nemes László festõmûvész felajánlásával ajándékot adtak át a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
I. belgyógyászati osztályán dolgozó Bicsák Juditnak és három kolléganõjének, elismerve ezzel az
idõs betegekhez való lelkiismeretes hozzáállásukat. Szintén köszöntötték a 92 éves Farkas Máriát, Mariska nénit, akinek hímzé-

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÛLÉSE MÛSZAKI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET
MAGASABB VEZETÕI
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– gazdasági, mûszaki felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– a meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett
legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról, hogy nem áll foglalkozástól
való eltiltás hatálya alatt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a vezetõi gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A vezetõi beosztással járó lényeges feladatok:
A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet intézményvezetõi feladatainak ellátása
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 15.

 A szokásosnál sportosabb volt az idén a Liszt-iskolanapok. Lévén az ilyenkor hagyományos programok, tanulmányi versenyek
mellett, több sportcélú beruházás átadására is sor került.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. december 30., a
magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2021. december 30-ig szól. A közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ
kerül kikötésre.

Májusban Galbavy Zoltán településrészi képviselõ kezdeményezésére zajlott az a kerékpáros
KRESZ-verseny, melyen legeredményesebben a Liszt-iskola csapata szerepelt, ezért jutalmul új
kerékpártárolót kapott a diákság.
Ennek átadásával kezdõdött az
idei Liszt-iskolanapok. A rendezvényt Galbavy Zoltánon kívül
Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, aki felsorolta a közelmúltban történt, illetve jelenleg zajló egyéb fejlesztéseket. Így szintén a sportolást teszik komforto-

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
77/1993. (V. 12.) korm.rendelet rendelkezései az irányadóak.

sabbá a tornaterem megújult ablakai, a felújítás alatt álló öltözõk a
hozzájuk tartozó vizesblokkal. A
szabadban történõ mozgásos játékok pedig szórakoztatóbbá válhatnak az új udvari játékoknak köszönhetõen. Az esztétikumot az
iskola elõtti, megszépült Varkaus
tér fokozza. A modernitás pedig a
nemrég kialakított multifunkcionális terem biztosítja.
A megnyitón kerékpáros bemutatóval közremûködtek Szabó Léna és Szûcs Júlia negyedik a osztályos tanulók.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

sei egyben a rendezvény dekorációjául is szolgáltak.
A rendezvény alkalmával tovább bõvült a páterdombi utcák
névadóit bemutató faliképsorozat,
ezúttal Báthory István életrajzával.

Zárszóként, mindenkit meglepve és meghatva Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a szépkorúakat, nemes gesztusként helyettesítve az egyéb ok miatt távol
lévõ Gecse Péter alpolgármestert.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÛLÉSE MÛSZAKI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET

GAZDASÁGI VEZETÕI
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az Áht. szerinti ellenjegyzõi
– vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves
igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: pénzügyi fõelõadó,
– a gazdasági vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A vezetõi beosztással járó lényeges feladatok:
A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet gazdasági vezetõi feladatainak ellátása
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 15.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. december 30., a
vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2021. december 30-ig
szól. A közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kerül kikötésre.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
77/1993. (V. 12.) korm.rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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AZ EDDIGI LEGNEHEZEBB BAJNOKSÁG KÖVETKEZIK TÖBB MÁR, MINT TEHETSÉG
A BENTMARADÁS A CÉL A CSUTI HYDROCOMPNÁL

 A hétvégén megkezdõdik a csapatbajnokság a sakkozók legmagasabb osztályában is. A Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp tavaly újoncként remekül helytállt. Az ötödik helyen végzett, az ismétlés nagy bravúrnak számítana.
– Az idei évre alaposan megerõsödött az elsõ osztály mezõnye
– hangoztatta Horváth Tamás, a
Csuti Hydrocomp szakmai vezetõje, játékosa. – A két újoncot – a Bp.
Honvédot és a Diósgyõri VTK-t –
tõkeerõs szponzorok támogatják.
Alaposan bevásároltak légiósokból. Minden bizonnyal nem a
bentmaradás lesz a céljuk, hanem
jóval többre vágynak. A többi csapat is erõsített. Az utóbbi évek legerõsebb, legszínvonalasabb bajnoksága következik. Az erõsorrendet elnézve nem lehet más célunk,
mint elkerülni a kiesést. A sorsolásunk sem könnyû, az elsõ három
fordulóban a tavaly dobogón végzett csapatok – a Paks, a Szombathely és a bajnok Kanizsa – az
ellenfeleink. Túl kell élnünk az elsõ
három fordulót, s utána a mezõny
után eredni.
A Csutinál a nyári átigazolási
szezon során az ifitáblára igazoltak, mivel tavaly itt gondjaik voltak.

A 15 éves, tehetséges Kozák
Ádám Pestrõl érkezik a zalaiakhoz. A klubnál annak örülnek,
hogy senki nem távozott, és megmaradt az az egerszegi mag,
amely lelki pluszt adhat a szezon
során. A Csutinál reménykedhet-

nek, hogy a versenykiírás is a segítségükre lehet. A csapatokban
mérkõzésenként ugyanis négy légiósnál több nem, az ifjúsági és a
nõi táblán csak magyar játékos
szerepelhet. Meghatározták, hogy
a bajnokság során a légiósok hány
partit játszhatnak.
– Nagy kérdés, hogy a csapatokhoz igazolt külföldi játékosok
közül ténylegesen hányan szerepelnek majd – folytatta Horváth Tamás. – Pár forduló után már tisztábban látunk. Mindegy, hogyan
alakulnak a csapatok játékoskeretei. Megítélésem szerint a Makó, a
Dunaharaszti, a Kõbánya és a
Csuti közül kerül ki a két kiesõ. Az
utolsó két fordulót a fõvárosban
rendezik, oda már jó lenne úgy elutazni, hogy ne kellejen nagyon izgulnunk.
Az eddig leírtakból kitûnik, a
Csuti költségvetése talán a legszerényebb a mezõnyben. Az
egerszegiek is igazoltak volna
még, de pénzügyi okok miatt nem
tehették. Nagyon takarékosan kell
gazdálkodniuk, hogy a bajnokság
végéig ne legyenek anyagi problémáik.

SIKERES SPORTÁGI BEMUTATKOZÁS
 A hétvégén rendezték meg
Zalaegerszegen a hivatalosan a
WBPF Hungary által felvállalt II.
Zimmermann Kupa nyílt testépítõ versenyt, amelyen erõemelésben, szkanderben, és
crossfitben is összemérték tudásukat a résztvevõk.
A verseny névadója Zimmermann Ferenc sokszoros magyar
bajnok testépítõ, a sportág örökös
bajnoka. A jól csengõ név megtette hatását, több mint 200 sportoló
vetélkedett az érmekért és az értékes tárgyjutalmakért.
Több kategóriában hirdettek
bajnokot. A tehetségkutató versenyben négy, nõknél négy, a férfiaknál öt kategóriában. Érkezett
versenyzõ a szomszédos Ausztriából is.
A zalaiak közül a leghíresebb a
nemzetközileg is jegyzett Sáska
Szabi a 165 cm alatti kategóriában
szerzett aranyérmet.
Az izmos férfiak, nõk parádéjára mintegy 600-an voltak kíváncsiak a Városi Sportcsarnokban. A
testépítés sportág sikerrel debütált
Egerszegen.

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ
ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

EGERSZEGIEK A GYERMEKBAJNOKSÁGON
 A Zalaszám-ZAC 9–12 éves korosztályájának versenyzõi Budapest nyílt atlétikai gyermekbajnokságán számos kiváló eredményt értek el.
A leányok versenyében 60 m-es
gátfutásban Koller Dorina 2., majd
távolugrásban 7. helyezést szerzett.
Tóth Gerda kislabdahajításban
bronzéremmel, majd nem sokkal
utána magasugrásban elért 4. helyével gazdagította a kollekciót.
Röszler Dóra a 60 m-es síkfutásban
lett 8. idõsebb ellenfelei között.
A verseny végén a leányok
4x200 m-es váltója az értékes 5.

helyet szerezte meg Koller Dorina,
Kovács Gréta Mira, Makovecz Virág
és Röszler Dóra összeállításban.
A fiúknál is többen szép eredményt értek el: Sziva Milán 60 m
gátfutásban 2. lett, majd 60 m-es
síkfutásban Vass Gergely 3. helyen végzett. 600 m-en pedig Honfi Flórián lett 2.
A csapat edzõi: Szabó Gábor,
Pajor László és Csiszár Attila.

EGERSZEGI RÖPISEK NÜRNBERGBEN
Harmincadik alkalommal rendezték meg Nürnbergben a Nordost vegyes röplabdatornát.
A rendezvényen a zalaegerszegi röplabdások egyedüli külföldi
csapatként immár 21. alkalommal
léphettek pályára. Idén a 13 csapatot négy csoportba osztották a rendezõk, végül a zalaiak az 5–9. helyért játszhattak, és végül az értékes 6. helyet szerezték meg.
A képen a tornán részt vett játékosok láthatók. (Elöl balról jobbra:
Dabronaki Fölnagy Eszter, Pintérné
Csillag Ildikó, Molnárné Czigány
Judit. Hátul balról jobbra: Barkó
Ádám, Pais László, Pintér Szilárd,
Gerencsér Péter, Rákosi Kristóf.)

LELKE MÉLYÉN BÍZIK A FELJUTÁSBAN

 Sportos családból származik Babati Benjamin, a ZTE labdarúgócsapatának 21 éves játékosa. Édesapja is játszott a ZTE-ben,
s akárcsak fia, rendkívül gyors volt. Benjamin 2012-ben kapta elsõ profi szerzõdését, s lassan a ZTE meghatározó képességû játékosává nõtte ki magát.

gyen a ZTE. Sikerülhet a feljutás?
– A bajnokság elején vagyunk,
azt kijelenteni, hogy feljutunk-e
vagy sem, még korai. Nagyon kiegyensúlyozottak az erõviszonyok, nehéz megjósolni, ki kerül
majd fel. Amelyik csapat elkap egy
ötmeccses gyõzelmi sorozatot,
nagy esélye lesz a feljutásra. Az
erõs csapatokon túljutottunk, papí-

– A soproni mesterhármashoz gratulált édesapád?
– Nem élek együtt velük, de telefonon már felhívtak és gratuláltak.
– Közösen elemzitek a játékodat?
– Abszolút nem, másról beszélgetünk találkozásaink alkalmával.
Nem foglalkozunk azzal, hogy mit,
hogyan kellett volna csinálnom a
pályán.
– Mi az igazi posztod a csapatban?
– Lehet, hogy kívülrõl másként
látszik, de szélsõt játszottam mindig, a bal vagy jobb oldalon. Úgy
érzem, leginkább ezen a poszton
vagyok képes a legjobb teljesítményre.
– Akkor megy igazán a játék
neked, ha a ZTE kontrákra kényszerül. Van területed, ahová belövik a labdákat a társak, és kihasználhatod a gyorsaságodat...
– Így igaz, pozíciós játékban jóval nehezebb a dolgom. Fizikai
adottságom miatt nem fekszik nekem a test-test elleni játék, a sok
ütközés. Sajnos, az NB II-ben a
csapatok nyolcvan százaléka
kontrát játszik.
– A szempontodból jó lenne,
hogy a ZTE is kontrákat játszana?
– Nem, a ZTE játssza a focit, és
ez sokkal jobb, mint állandó védekezésbõl kontrázni.

– Gyors vagy, és a rúgótechnikád sem rossz, bizonyítja,
hogy szabadrúgásokból is
gyakran betalálsz. Miben kell
még fejlõdnöd?

 Bulgáriai Burgasban tartotta
október közepén a Shotokan
Karate do of Unietd Nations világszervezet a karate-világbajnokságát.

SHOTOKAN-SIKEREK

A versenyen harminc ország
több mint ezer indulója vett részt.
Zalaegerszegrõl négy versenyzõ
indult a Zalaegerszegi Shotokan
Karate Egyesület képviseletében.
Az elsõ nap Kiss Virág hozta az elvárásokat, és formagyakorlatban a
második helyen végzett. Második
nap Kovács Dominika Hanna
kezdte a versenyt formagyakorlatban, kitûnõ formában volt, és magabiztos mozdulataival nem hagyott kétséget a bírókban, hogy õ
a világbajnok.
A versenyen Dömötör Dávid
formagyakorlatban a 35-fõs létszámú mezõnyben a középdöntõig jutott. kumitében viszont kitûnõen szerepelt, a döntõig jutott és a
dobogó harmadik helyén végzett.
A 40 év feletti mezõnyben Dömötörné Cziráki Andrea formagyakorlatban a 2. helyen végzett egy
ázsiai versenyzõt is maga mögé
utasítva. A nap zárásaként Kovács
Dominika Hanna kumite versenyszámban minden ellenfelét magabiztos technikákkal, és kitûnõ taktikával gyõzte le.
A hétvégén a Zalaegerszegi
Shotokan Karate Egyesület versenyzõi három helyen is versenyeztek párhuzamosan, a hévízi
Európa-kupán, az IJKA magyar
bajnokságon valamint a burgasi világbajnokságon. A hévízi Európakupán Szekér László
kitûnõen
szerepelt és kumitében a 2. helyen
végzett. Horváth Jókus Vivien is
hozta a tõle várt eredményeket, és
kata-kumitében egyaránt az elsõ
helyen végzett.
A csapat másik része Kõszegen szerepelt kitûnõen az IJKA
magyar bajnokságon. Osbáth
Hanna, Osbáth Lora és Lõcsei Lili
is remek teljesítménnyel, a dobogós helyeken végeztek. Osbáth

Fotó: Zavilla

– Nem ártana pár kilót magam- ron könnyebb ellenfelek jönnek,
ra szedni, hogy a pozíciós játék- de azok a legnehezebbek.
ban se vesszek el oly könnyedén.
– Bízol az NB I-ben?
Igaz, nem vagyok elég magas, de
– A lelkem mélyén igen.
szeretném még a fejjátékomat is
tökéletesíteni.
ÉTVÉGE EREDMÉNYEI
– Az õszi idény eddigi mérZTE FC–Békéscsaba 1912 Elõre
kõzéseit elnézve elég rapszodi2-2 (0-0)
kusan szerepel a ZTE. Bravúros
gyõzelmet vagy pontszerzést NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaköveti egy sima vereség. Okok? egerszeg.
– Nem tudom az okát, ha tudTarr Andráshida SC–III. Ker. TVE
nám, elsõként szólnék a vezetõ2-0 (1-0)
edzõnek.
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Za– A szurkolók már nagyon laegerszeg.
várják, hogy ismét NB I-es le-

H

HÁROM VERSENY, SOK HELYEZÉS

Lora kumitében kitünõ technikákkal és jó koncentráltsággal az elsõ
helyen végzett, Osbáth Hanna formagyakorlatban az elsõ helyen
végzett, kumitéban pedig a harmadik helyen. Löcsei Lili kumitéban
és formagyakorlatban is a második helyen végzett.

A versenyzõket Molnár Tamás,
Nemes Róbert, Zóka Gábor készítette fel. Kovács Dominika Hanna
versenyzését Nagypáli Község
Önkormányzata támogatja, valamint a zalaegerszegi Moveland
Mozgásmûhely segíti a felkészülést.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

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

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

IDÕPONT: november 9. és november 16. (szerda) 15.00 óra.
RÉSZLETFIZETÉS!

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

