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A helyi érték

Hosszabbított nyitvatartással,
alkalomhoz illõ zenével és fo-
kozott rendõri, illetve polgárõri
jelenléttel készültek a Város-
gazdálkodási Kft. szakemberei
a halottak napja ünnepére.

– pet –

A részletekrõl a Göcseji úti te-
metõben számolt be sajtóbejárás
keretében Tolvaj Márta alpolgár-
mester és Horváth István, a VG.
Kft. ügyvezetõje. Az eseményen
részt vett Vassné Várkövi Klára, a
Göcseji úti temetõ gondnoka, vala-
mint Takács Tivadar százados és
Tóth László rendõr õrnagy, a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
megelõzési osztályának munka-
társai.

Az alpolgármester elmondta: a
város területén, mintegy 30 hektá-
ron összesen tizenhét köztemetõ
található.

(Folytatás a 2. oldalon.)

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK:

OKJ-s GÉPKEZELÕképzés
2018. 11. 12-én 14.00
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002

szakmairányokban.

ADR veszélyesáru-szállító: 
2018. 11. 26-án 8.00
(jelentkezési határidõ: 2018. 11. 15., vizsga. 12. 01.)

GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ:
2018. 11. 26-án 13.00
(jelentkezési határidõ: 2018. 11. 15., vizsga. 12. 01.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és 

személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!   *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103  
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769

– AL –

Az udvaron tartott jubileumi ün-
nepségen Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte a szépkorúa-
kat. Mint mondta, ez az ünnep az
itt lakókról szól és a gondozási
központ munkatársairól, akik igye-
keznek megkönnyíteni a minden-
napokat számukra. Mint mondta,
ez a 30 év emberöltõnek számít
az otthonházat és a klubot mûköd-
tetõ intézmény életében, amely
1988. november elején nyitotta
meg kapuit, az akkori városveze-
tés idõsekkel szembeni gondosko-
dásának köszönhetõen. 

Az eltelt 30 esztendõért köszö-
net jár az itt dolgozóknak, és min-

den szép kort megélõnek, akik
megteremtették a jövõt a fiatalabb
generációk számára, átörökítve
azt a sok-sok értéket és hagyo-
mányt, amelytõl remélhetõleg gaz-
dagabbá válnak, zárta gondolatait
a polgármester. Ezt követõen át-
nyújtotta az önkormányzat kitünte-
tõ oklevelét a 30 éves jubileum al-
kalmából Radics Andreának, a
gondozási központ vezetõjének.

A három évtized alatt az idõsek

ellátása mellett bizony a közössé-
gi élet is teret kapott, hiszen a far-
sangtól, a nõnaptól kezdve a nem-
zeti ünnepen át a szüreti mulatsá-
gokig számtalan programot valósí-
tottak meg. Radics Andrea emlé-
kezett így vissza, megemlítve a
közös erõfeszítéseket is, melyeket
az intézmény felújításai során is
megéltek. Az itt élõk és a dolgozók
egyaránt türelemmel viselték a
munkálatokat, melynek révén egy
korszerûbb, esztétikusabb intéz-
mény jött létre.

A rendezvényen köszöntötték
Tuboly Lászlónét (a képen jobbra),
aki 1998-ban költözött be férjével
a nyugdíjasházba. Férje 2005-ben
elhunyt, de fia gyakran látogatja

Teca nénit, aki segítségre szorul.
A belvárosi idõsek klubjának legré-
gebbi tagja Domonkos Ferencné
(a képen balra), aki 1989 február-
jától tölti itt a mindennapjait. Mari-
ka néni is virágot vehetett át ez al-
kalomból.

Az ünneplõket Dékány Endre
önkormányzati képviselõ is kö-
szöntötte, melyet követõen kezde-
tét vette a 30 éves jubileum jegyé-
ben szervezett szüreti bál.

A Zalaegerszegi Gondozási Központ fennállásának 30. évfordu-
lóját ünnepelte, melyen köszöntötték a Nyugdíjas Otthonház leg-
idõsebb lakóját, valamint az épületben mûködõ Belvárosi Nyug-
díjasklub legidõsebb tagját.

AZ IDÕSEK
SZOLGÁLATÁBAN

Zalaegerszeg,
Tüttõssy u. 20.

info@edensuti.hu

Rendezvényekre, lakodalmakra, családi összejövetelekre
egyedi megrendeléseket is teljesítünk.

HHáázziiaass  jjeelllleeggûû  ssüütteemméénnyyeekk,,  ppooggááccssáákk

Telefon: +36-92/346-197

RENDEZETT TEMETÕK VÁRTÁK A HOZZÁTARTOZÓKAT
VÉDETT SÍROKAT ÚJÍTANAK FEL

– pP –

A „Beszélgetés az Orgonában”
címû rendezvénysorozat legutóbbi
vendégei Papi Sándorné (a prog-
ramsorozatot megálmodó Siklósi
Vilmosné édesanyja) és dr. Paksy
Zoltán történész (MNL Zala Me-
gyei Levéltára) voltak. A különös
beszélgetés apropóját az adta,
hogy Papi Sándorné, vagyis Esz-
ter néni 90. születésnapjára csa-
ládja egy kis könyvet szerkesztett
az életérõl, régi dokumentumok,
fotók alapján. A munka közben ke-
rültek elõ ezek a bizonyos háztar-
tási naplók, amiknek másolatait
aztán a levéltárnak adományoz-
ták.

A Budapesten élõ Eszter néni
(aki nyugdíjazása elõtt statisztikus

könyvelõként és bérszámfejtõként
is dolgozott) elárulta: már kisgyer-
mekkorától fogva arra nevelték,

hogy spóroljon és hogy mindig je-
gyezze fel, mire, mennyit költ. Ké-
sõbb a család pénztárosa is õ lett.
1956-tól tulajdonképpen napjain-
kig vezet naplót, bár az elsõ közel
húsz év anyaga megsemmisült.

Mint mesélte, sok nehézségen
mentek keresztül: világháború, öt-

venes évek, majd a szocializmus
és a rendszerváltozás évei, évtize-
dei jöttek. A család pedig soha
nem léphette túl azt a keretet, ami-
bõl havonta gazdálkodni tudtak.
Luxusra nem jutott, nagy ritkán
egy-egy mozi, fagyi belefért. Ru-
házkodásra sem költöttek annyit,
mint manapság az emberek. Igazi
öröm és ajándék volt, ha a gyere-
kek új cipõt, pulóvert, vagy netán
zoknit kaptak.

(Folytatás az 5. oldalon.)

MIKROTÖRTÉNELEM A „KOCKÁS” FÜZETEKBEN
HÁZTARTÁSI NAPLÓBÓL LEVÉLTÁRI DOKUMENTUM

Mindig spórolni kell. Ez legkönnyebben úgy kivitelezhetõ, ha a
kiadásainkat pontosan feljegyezzük egy klasszikus füzetbe. Mond-
juk fél évszázadon keresztül. Hogy aztán a megõrzött füzetek a tör-
ténészek számára is fontos dokumentumként szolgáljanak.



Hajat moshatott és szárítha-
tott, valamint hajfonást tanítha-
tott a zalaegerszegi Munkácsy
Mihály Szakközépiskola hat
fodrásztanulója, akik hat gépi
forgácsoló diáktársaikkal
együtt háromhetes szakmai
gyakorlaton vehettek részt Milá-
nóban az Erasmus+ program
keretében, a közelmúltban.

– AL –

Az élménybeszámolóval össze-
kötött sajtótájékoztatón Szabó Ká-
roly, a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum fõigazgatója örömét fejez-
te ki, hogy a munkácsys diákok kül-
földi munkatapasztalatokat szerez-
hettek, mely révén nyelvtudásuk is
gyarapodott. Megemlítette továb-
bá, hogy a Munkácsy mellett a
keszthelyi Asbóth-szakközépiskola
és a VSZK ugyancsak sikerrel sze-
repelt az Erasmus+ pályázaton.

Az Európai Unió oktatási, kép-
zési programja a készségek fej-

lesztésével segíti a fiatalok mun-
kába állását. Hazánkban a
Tempus Közalapítvány végzi koor-
dinálását. Az iskola is ide adta be
pályázatát, melynek sikere nagy
álma volt a tavalyi évben megbí-
zott igazgatóként dolgozó Molnár
Tibor tanárnak. Diákjaik így vehet-
tek részt a milánói szakmai gya-
korlaton, amelyen tudásukat is
megmutathatták valós munkakö-
rülmények között. Néhány éve
autószerelõ-tanulóik utaztak ki
szakmai gyakorlatra a franciaor-
szági Le Mans-ba, amely 24 órás
autóversenyeirõl híres.

Borsos Eszter projektmene-
dzser, kísérõ tanár elmondta, hogy
a kiutazó tanulók elõzetesen felké-
szítést kaptak a rájuk váró felada-
tokról, valamint nyelvi tréningen
vettek részt, mely tudásfelmérõ
vizsgával zárult. A gyakorlat alatt

naplót vezettek, amelybõl beszá-
molót készítenek, illetve vár rájuk
még egy záró szintfelmérõ angol
nyelvbõl. Büszkén beszélt arról,
hogy a diákok megállták helyüket
a gyakorlatot biztosító cégeknél.

A jelenlévõ diákok elmondták,
hogy hamar kiismerték magukat a
helyi közlekedésben, annak jó
szervezettsége révén. A gépifor-
gácsoló-tanulóknak metróval és
busszal is kellett utazniuk a mun-
kahelyre. Itt a hegesztéshez készí-
tették elõ az anyagokat, és árut ra-
kodtak targoncával kamionokra. A
kommunikáció angolul folyt, bár a
helyiek inkább anyanyelvükön be-
szélgettek volna, mert kevésbé
tudtak angolul. Az ételek nem min-
dig ízlettek: hiányzott a rántott hús,
de megoldották fagyasztott paní-
rozott hússzeletek és hasábburgo-
nya kisütésével.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban  Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Közülük tizenegy mûködik, né-

gyet már lezártak (vagyis nem le-
het bennük temetkezni), kettõ pe-
dig hõsi temetõ. Az önkormányzat
minden esztendõben gondot fordít
arra, hogy különféle fenntartási
munkákat végezzenek a város-
gazdálkodással közösen a teme-
tõkben. Ennek eredményeképpen
halottak napján már új mindenki
keresztje fogadja a látogatókat a
Kiserdei úti új köztemetõben, vala-
mint az ebergényi sírkertben,
ezenkívül megújult az andráshidai
temetõ kerítése is.

Fontos feladat az is, hogy a he-
lyileg védett sírokat gondozzák,
felújítsák. 2018-ban a Göcseji úti
temetõ egyik régi síremléke,
Hrabovai Hrabovszky Flórián kirá-

lyi törvényszéki bíró családi nyug-
helye újult meg.

Horváth István elmondta: a leg-
nagyobb problémát évrõl évre a le-
hulló falevelek eltakarítása okoz-
za. Ezt rendszeresen összegyûjtik
a cég munkatársai. A halottak nap-
jára ezenkívül minden esztendõ-
ben friss kavicsos zúzalékkal lát-
ják el a temetõk közlekedõútjait.

A polgárõrök és a rendõrség jó-
voltából folyamatos volt az õrzés a
nagyobb temetõkben és a parko-
lók környékén. A vagyonvédelmen
túl a közlekedésbiztonságra is
ügyeltek a szakemberek a meg-
növekedett forgalom miatt. 

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület és a Lokálpatrióta Klub

következõ rendezvényére:
2018. november 14. (szerda) 17 órakor kerül sor

a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban.

Téma: Zalaegerszeg barokk mûemlékei.
Elõadó: dr. Kostyál László mûvészettörténész.

A rendezvényre várják a VÁRTÁR tagjait és minden érdeklõdõt.

– b. k. –

A roma holokausztra ünnepi gyû-
léssel és a Farkas Ferenc szobrász-
mûvész által 2003-ban avatott dom-
bormûnél koszorúzással emlékez-
nek évrõl évre az érintettek képvise-
lõi. Az idén már nem lehetett köztük,
a néhány hónapja elhunyt Forgács

József Bandi bácsi, aki elszenvedõ-
je és túlélõje volt az egykori borzal-
maknak. Személyére egyperces né-
ma fõhajtással emlékeztek. 

A koszorúzási ünnepségen
megemlékezõbeszédet mondott
Gecse Péter alpolgármester. Töb-
bek között utalt a hírhedt magyar
gyûjtõtáborban, a komáromi Csil-
lag-erõdben uralkodó embertelen
körülményekre. Megjegyezte: az
emlékezés és a tiszteletadás több
éves hagyomány, mely erõt ad,
hogy hûek maradjunk a civilizált
élet értékeihez.

Dömötör Csaba, a Zalaeger-
szegi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is emlékezett a
gyászos múltra. 

– Ezen a napon nemcsak rájuk,
hanem a második világháború va-
lamennyi áldozatára gondolunk.
Mindaddig, amíg létezik kirekesz-
tés, gyûlölet, addig a holokauszt

során meggyilkolt embereknek
üzenete van a mának. Közös köte-
lességünk olyan erkölcsi rendet ki-
alakítani és fenntartani, amelyben
Auschwitz-Birkenau és az ezekkel
jelképezett népirtás elképzelhetet-
len. 

Németh László volt roma ön-
kormányzati képviselõ Forgács
József Bandi bácsira emlékezett
néhány mondatban. Végül koszo-
rúkat helyeztek el a dombormûnél
a zalaegerszegi önkormányzat, a
roma önkormányzat, a zsidó hit-
község és a túlélõk nevében. 

ROMA HOLOKAUSZT
A roma holokauszt zala megyei áldozataira emlékeztek a zala-

egerszegi vasútállomásnál lévõ emlékmûnél: 74 évvel ezelõtt,
1944. november 3-án hurcolták el ezen helyrõl vagonokba zsúfol-
va a helybéli romákat.

SZAKMAI GYAKORLATON MILÁNÓBAN
A MUNKÁCSYS FODRÁSZ- ÉS GÉPIFORGÁCSOLÓ-TANULÓK

Állnak: Borsos Eszter tanárnõ és Simon Tivadar. 
Ülnek: Tóth Szandra, Léránt Réka, Béres Petra.

TÁJÉKOZTATÓ
„KERÜLJÜK EL AZ INFLUENZAVÍRUS OKOZTA

ÁRTALMAKAT ÉS SZÖVÕDMÉNYEKET!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mint minden évben, ok-

tóber elején megkezdõdött az influenzaszezon. Magyarországon
az influenzajárvány általában januárban kezdõdik, és március vé-
géig bármikor elõfordulhat. Ahhoz, hogy a veszélyeztetett csoport-
ba tartozók megfelelõ védelemben részesülhessenek, már októ-
berben-novemberben kérhetõk az influenza elleni oltások. Mivel a
védettség általában 2–3 hét alatt fejlõdik ki és több hónapig tart,
ezért célszerû az oltást a járványidõszakot megelõzõen beadatni.

Az influenza elleni védõoltások elsõdleges célja a súlyos, kórhá-
zi ellátást igénylõ megbetegedések és az influenza okozta halál-
esetek megelõzése. 

E cél elérése érdekében, a kormány által biztosított térítésmen-
tes oltóanyag felvételére nyílik lehetõség azoknak,  akik 60 éven
felüliek, életkoruk vagy egészségi állapotuk, valamint foglalkozá-
suk miatt fokozottan veszélyeztetettek, továbbá azoknak, akik ezen
csoportokat az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik.

A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot
állítanak elõ, ezért a megfelelõ védelem érdekében évenkénti ol-
tásra van szükség. 

Forduljon bizalommal háziorvosához és a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálathoz!

Legyen Ön is az elsõk között, aki influenza elleni védõoltásban
részesül!”

Zala  Megyei Kormányhivatal  

Vigh László felidézte, hogy
augusztus 21-én kerékpáros vá-
rosnézésre hívta a megye tizenegy
vezetõjét. A jármûipari tesztpályá-
ról indulva megtekintették a zajló
építkezéseket, és a színházba is
ellátogattak. Itt elõadással fogad-
ták õket: Rékasi Károly és Pikali
Gerda színmûvészek adtak elõ
egy jelenetet a Boldogság címû
darabból. Mint mondta, innét jött az

ötlet, hogy véradásra is meghívja a
város és a megye intézményeinek
vezetõit. A rendõrség és katasztró-
favédelem is sok embert foglalkoz-
tat, a vezetõ tisztségviselõk példa-
mutatása így üzenetértékû lehet a
munkatársak számára. Kiemelte,
nemcsak nyáron a vérhiányt meg-
elõzendõen fontos vért adni, ha-
nem más alkalmakkor is a vérkész-
let fenntartásának érdekében.

Ismét a véradás jelentõségére hívta fel a figyelmet Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, aki rendszeres vér-
adó. Ez alkalommal dr. Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy, megyei
rendõrfõkapitány és Bangó Szilárd, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság hivatalvezetõje kísérte el Zalaegerszegi Területi Vér-
ellátóba.

PÉLDÁT MUTATVA

RENDEZETT TEMETÕK VÁRTÁK A HOZZÁTARTOZÓKAT
VÉDETT SÍROKAT ÚJÍTANAK FEL

1–4D szempillaépítés
Arckezelések, smink
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953



Pályázati támogatással és
„társadalmi” munkával fejlesztik
a botfai sportpályák melletti te-
rületet, hogy az minél inkább a
közösségi kikapcsolódás kelle-
mes helyszínéül szolgálhasson.
E célból több éves közös munka
áll a helybeliek mögött, és to-
vábbi tervekbõl sincs hiány.

– b. k. –

A Mol által kiírt „Zöldövezet”
programon sikerült már több alka-
lommal is támogatást nyernünk,
nyilatkozta Kocsis Sándor, a Botfai
LSC vezetõje, a program koordi-

nátora. A sportklub a szintén hely-
beli Összefogás Botfáért Egyesü-
lettel és a Mindszenty Ifjúsági Ház-
zal közösen pályázta meg sikere-
sen a kisebb önrészt kívánó pályá-
zati lehetõséget. A megvalósítás-
ban a nevezettek tagsága mellett
részt vállaltak a botfai polgárõrök
és a településrészi önkormányzat
képviselõi, köztük Gecse Péter al-
polgármester is. 

– Közös munkával pihenõrészt
alakítunk ki, megfelelõ kültéri búto-
rokkal, pergolával, fák, bokrok,
évelõ növények telepítésével. Mi-
vel a Mindszenty Ifjúsági Ház pro-
filjai között van az erdei iskola is,
ezért a már meglévõk mellé újabb
madármegfigyelõ helyeket építet-
tünk. Valamint az õshonos állatok
bemutatására majd információs
táblákat helyezünk ki a helyi tanös-
vényre – sorolta a fejlesztéseket
Kocsis Sándor. – A célunk, hogy
bár ez a kiemelt terület, ne csak a
fociról szóljon a sportpályák élete.
Hanem egy olyan közösségi tér is
legyen, ahol mozogni lehet vagy
éppen kellemes környezetben tár-
sasági életet élni. Mint peremkerü-
leti sportklub, ezzel a plusszal sze-
retnénk magunkat vonzóbbá tenni.
A közösségi életbõl ugyanis nagy
hiány van, bár remény van ennek
felélesztésére. Ezt bizonyítja, hogy
míg közel egy évtizede alig 15 gye-
rekkel kezdõdött a futballedzés,
ma már 70–80 tagú a sportkör, sa-
ját nevelésû játékosokkal. Fontos-
nak tartom, ugyanis, hogy ne ide-
genek játszanak a csapatunkban,
hanem a helyiek, illetve azon kör-
nyékbeli falvakból származó fiata-
lok, akik nálunk kezdték gyerek-
ként a focit. A közösségi tér a szü-
lõk találkozóhelye is. Igazából a
legfontosabb, hogy együtt legyünk.

Az összetartást mutatja, hogy
sokan megmozdultak a közösségi
munkára, így gyorsan el is végez-
tek a feladatokkal, s utána a jól
végzett munka örömére közös
ebéddel zárták a napot. Ahol töb-
bek között a jövõ évi terveket is
fontolóra vették. 

– A. L. –

Az ENSZ 1991-ben nyilvánítot-
ta október 1-jét az idõsek világ-
napjává, melyhez Zalaegerszeg
önkormányzata már 1992-ben
csatlakozott. Akkor még csak egy
napra korlátozódott a rendezvény,
késõbb egyhetessé, hat éve pedig
már egész októberben zajló ese-

ménnyé bõvült. Sportvetélkedõ,
kvízverseny, haditorna, egészség-
ügyi fórum színesítette a rendez-
vénysorozatot, mely során Boda
Lászlóról, a megyei idõsügyi ta-
nács egykori elnökérõl is megem-
lékeztek. Balaicz Zoltán polgár-

mester tekintett vissza így, meg-
említve azt is, hogy a város önkor-
mányzata nemcsak idõs lakóira,
de az õket segítõ intézményekre is
odafigyel. Összességében 433
millió forintot fordítottak ezen épü-
letek felújítására az elmúlt idõ-
szakban, a megyei jogú városok
között elsõként befejezve az or-
szágban a TOP-programból zajló
szociális területet érintõ infrastruk-
turális fejlesztéseket.

A folytatásban dr. Kocsis Gyula,
A Nyugdíjasklubok és Idõsek „Éle-
tet az éveknek” Országos Szövet-
ségének Zalai megyei elnöke be-
jelentette, hogy a szervezet Idõs-
barát polgármester díjjal tünteti ki
Balaicz Zoltán polgármestert. Mél-
tatásában elhangzott, hogy már al-
polgármesterként is együttmûkö-

dött a helyi idõsügyi szervezetek-
kel, mely tevékenysége a város
idõsügyi tanácsának 2012-es
megalakulása után még inkább ki-
teljesedett. Az idõsek hónapja ren-
dezvénysorozat mellett számos
program tisztségében és a város
idõsügyi tanácsa elnökeként is
példamutató módon figyel oda a
város idõsebb korosztályára, ami
érdemessé tette az elismerésre. 

Az ünnepségen az idõsek vi-
lágnapja alkalmából elismerést ve-
hetett át Kónya Miklósné, a
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület
leköszönõ elnöke, Bérczes Tiva-
dar, a „Besenyõ a 2000-es évek-
ben” Alapítvány nyugdíjasklubjá-
nak elnöke, valamint a Zalaeger-
szegi Nefelejcs Nyugdíjasklub
Népdalköre. Jutalmazták az elmúlt
hetek vetélkedõinek helyezettjeit
is. A meghitt és örömteli pillanatok-
hoz hozzájárult tréfás meséivel
Berecz András Kossuth-díjas elõ-
adómûvész. A rendezvény méltó
lezárása volt az idõsek hónapja
zalaegerszegi eseményeinek. 
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SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 õszi félév

PROGRAM
2018. NOVEMBER 8.

14.00–15.15 Dr. Zelena András adjunktus – daVinci, az
anatómus mûvész.

15.15–15.35 Szünet
15.35–16.10 Dr. Budai Zsolt sebész, traumatológus – Hos-

pice, illetve a végstádiumú betegek kezelése és
ápolási lehetõségei.

– AL –

Az itt élõ 600-fõs lakóközös-
séggel egyetértésben a terület
rendezésének ötlete három éve
merült fel, tudtuk meg ifj. Sándor
Dénes Györgytõl, a településrész
önkormányzati képviselõjétõl.
Fontos kérés volt a kutyafutta-
tó létesítése, hogy az ebek a
sportpályát békén hagyják. A
beruházás során új labdafogó
kerítést építettek a futballpá-
lyához, és bekerítették a ku-
tyafuttatót. Itt agility-elemeket
is létesítettek. A térkövezett
kis térre három asztalt helyez-
tek el padokkal, és a szabad-
téri sütõ köré is padokat épí-
tettek. A park még nincs telje-
sen készen, hiszen jövõre ma-
radt az aszfaltos streetballpá-
lya, egy virágágyás létesítése,
a biztonságot szolgálva a köz-
világítás és a térfigyelõ kame-
rarendszer kiépítése, valamint
egy játszótéri eszköz kihelye-
zése.

Az átadási ünnepségen Balaicz
Zoltán polgármester is méltatta a
beruházást, megemlítve azt, hogy
az elmúlt idõszakban a környezõ
lakóházak is megújultak, és befe-
jezõdött a Kodály Utcai Óvoda 130
millió forintos rekonstrukciója is.
Mint mondta, a Landorhegy ezen
városrészében kialakított park az
összefogás szép példája, ami erõ-
síti a helyi identitást.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a közterek
ápoltságának fontosságát emelte
ki beszédében. Úgy fogalmazott, a
Kodály utcai park felújításával si-
került olyan környezetet kialakíta-
ni, amelyben otthonosan érezhetik

magukat az itt lakók, és amely a
városba látogatók tetszését is ki-
vívja.

A köszöntõk után a három fel-
szólaló égerfákat ültetett el a kis
tér mellé. A rossz idõ senkit sem
tartott vissza az ünnepségtõl, me-
lyen a településrészi önkormány-
zat sült kolbásszal vendégelte
meg a résztvevõket, majd a Gö-
csej Kutyaklub bemutatója
következett.

PARK ÉS KUTYAFUTTATÓ
FELAVATTÁK A BERUHÁZÁST

A KODÁLY ZOLTÁN UTCÁBAN
A család minden tagjának kínál kikapcsolódási lehetõséget a

Kodály utcai óvoda mögötti területen kialakított park és kutyafut-
tató, Zalaegerszegen. A beruházás megvalósítására 18 millió fo-
rintot költött a településrészi önkormányzat.

MEGBECSÜLÉS, GONDOSKODÁS, TISZTELET
IDÕSBARÁT POLGÁRMESTER DÍJAT KAPOTT BALAICZ ZOLTÁN
Ahogy az idõsek hónapja egyes programjait, úgy záró rendez-

vényét sem nélkülözték a meghitt és örömteli pillanatok. Az ün-
nepségen két személyt és egy nyugdíjasklubot részesítettek elis-
merésben az idõsek érdekében végzett példamutató munkájukért.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a város idõsügyi ta-
nácsának elnöke pedig Idõsbarát polgármester díjat vehetett át.

Balaicz Zoltán és dr. Kocsis Gyula

KÖZÖSSÉGI ZÖLDÖVEZET BOTFÁN
KELLEMES KÖRNYEZETBEN A TÁRSASÁGI ÉLET



– b. k. –

Az egészséges lelki fejlõdés
alapjának nevezte a szakember a
mesélést. S hogy miért is fontos ez
már egész kicsi kortól kezdõdõen? A
kisbaba egy másik világból érkezik a
fizikai létbe, mintegy idegenként, s a
varázslatok világáról szóló mesékkel
a felnõtt tudatja vele, hogy itt is mû-
ködik az a szellemiség, amely még
olyan közel áll hozzá.

A tanítás azonban már a váran-
dósság idején elkezdõdik, amikor az
édesanya életmódja befolyásolja a
babáét s könnyebbé vagy nehezeb-
bé teszi a születés utáni életet. Az
elsõ években a baba csak tanulja a
világot. Szembesül éhséggel, szom-
júsággal, nappallal-éjszakával, meg-
érinthetõ tárgyakkal, melyek azelõtt
nem voltak. Meg kell ismernie a sa-
ját testét, azt elkülöníteni az anyától
és a környezettõl. Fontos, hogy
kompetensnek érezze magát, biz-
tonságban érezze magát és önálló
legyen. A tanuláshoz szükséges
agy, a kreativitás is csak félelem-
mentes környezetben lehetséges.
Ezért alapvetõ, hogy a gyerekeknek
legyen ideje játszani, és lehessenek
gyerekek. A jó mese igazat mond és
azt élheti át a gyerek általa, hogy a
világ jó és szép és igaz. A mese
megtanít koncentrálni, példát mutat
a felelõsségvállalásra, empátiára,
fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A jó iskola ismérve, hogy jól érzi
ott magát a gyerek és eredményes a
tanulásban is. Az eredményes tanu-

lás azt jelenti, hogy a tananyag be
tud épülni, kompetensebbek leszünk
tõle – mondta Szentkúti Márta.

– A világ egészérõl kell tudást
adni az életkornak megfelelõen, a
kisgyermeknek meséken és képe-
ken keresztül, és arra ügyelni kell,

hogy a kíváncsiság maradjon meg.
A kisgyereknek lételeme a mozgás,
ezen keresztül lehet tanítani. A saját
testen való tájékozódás a téri tájé-
kozódáshoz fontos. Ezt is segítik a
mesék, vannak olyanok, melyek ki-
fejezetten a testrészekrõl, érzék-
szervekrõl szólnak. Például a levá-
gott kezû lány meséje. A szülõ ettõl
megijed, óvni akarja a gyereket. De
nem tudjuk a gyerekünket mindentõl
megvédeni, ezért inkább megerõsí-
teni kell õt. A gyerek másképpen lát-
ja a mesét, mint egy felnõtt. Nem a
szörnyûséget tanítja számára ez a
történet, hanem azt, hogy a kezet

milyen sok mindenre használjuk. A
jó mesében (népmese) törvény,
hogy mindig a jó gyõz. A mesehall-
gatás azért is jobb, mint a tévében
látott film, mert a gyerek azt a részt
nagyítja fel a képzeletében, amelyi-
ket akarja és csak addig fókuszál rá,
ameddig akar. A félelmetes részek
alig jelennek így meg. Ellenben a fil-
men a rendezõ dönti el, hogy mit és
meddig és hogyan lásson a gyerek.
Ezért fordulhat elõ, hogy a félelme-
tes részeknél a gyerek becsukja a
szemét, mert oda sem akar nézni. 

A mesehõsnek sohasem könnyû
a dolga. Nagy próbatételek, erõs el-
lenfél várja, kitartónak kell lenni, erõ-
feszítést kell tennie, pluszerõt bele-
tenni a dolgokba. A mesehallgató
gyerek mindezt vele együtt átéli. A
bátorság fontos, de nem elég, a ki-
tartás az, ami az egész élethez kell.
A mesében önmagát haladja meg az
ember, amit magáról gondolt, még

azon is túl megy. A hallgató ezt is át-
éli és magában felépíti mindezt. 

A varázsmesék (tündérmesék)
tudósítanak, hogy létezik egy másik
világ óriásokkal, törpékkel, angya-
lokkal. Ez belsõ megnyugvást ad a
gyereknek, nem érzi egyedül ma-
gát. Minden élõlény, aki magányos-
nak érzi magát, az agresszív lesz,
állandó harcra kész állapotba kerül.
Ebbõl a félelembõl vesz el és a biz-
tonsághoz ad hozzá a mese. 

Ahogy változik életkoronként a
gyerek, úgy változik a neki szóló me-
se is. De már az újszülöttnek is me-
sélhetünk, és tulajdonképpen amikor
mondókázunk a kisgyerekkel, akkor
is rövid történeteket mesélünk. Fo-
lyamatosan mesélni kell és mesélve
átadni a tudást. A kiskamasznak a
példaképeket, a kamaszoknak a fel-
fedezõk világát, kisbabáknak a saját
testét, a nap történéseit, kisgyerek-
nek a varázslatos lények világát. 

A relaxációs zenéket szerzõ és
elõadó zenész már 25 éve jegyez-
hetõ a pályán. Munkái zeneterápia-
ként is használatosak. A mûvész fu-
volán, pánsípon, furulyákon ad elõ
pihentetõ, lazító muzsikát. Ezúttal
egy „Álomutazás”-koncertre invitál
az Apáczai Mûvelõdési Központba,

ahol a hanghatást látványtechnika
is kiegészíti. A betérõk hangulatjaví-
tó, testet-lelket tisztító, finom rezgé-
sû zenére készülhetnek.
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ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT

ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:
ács, adminisztrátor, anyagmozgató gépek tervezése, ápoló-gondozó,

árubeszámoló, árufuvarozó, árukiadó, asztalos, autóbusz-vezetõ, autódarus,
autófényezõ, autószerelõ, bádogos, banki tanácsadó, betanított munkás,

biztosítási ügyintézõ, bútorasztalos, call center operátor, CAM-programozó,
CNC-forgácsoló, -gépkezelõ, marós, esztergályos; csomagoló, cukrász,

dekoratõr, egészségügyi asszisztens, eladó, elektromos karbantartó,
elektronikai mûszerész, épületgépész, erdészeti gépkezelõ, erdésztechnikus,

értékesítési asszisztens, értékesítõ, esztergályos, fejlesztõpedagógus,
felszolgáló, fémcsõdaraboló, fémszerkezet-szerelõ, festõ, forgácsoló,

forrasztó, fuvarszervezõ, gépbeállító, gépkezelõ, gépszerelõ, gépészmérnök,
gépésztechnikus, gipszkartonszerelõ, gyártás-elõkészítõ, gyermekfelügyelõ,

hálózatszerelõ, hegesztõ, homlokrakodó, homlokzatszigetelõ,
hûtõ- és klímaszerelõ, ingatlanértékesítõ,  javító, karosszérialakatos, katona,
kereskedelmi asszisztens, kézbesítõ, kézi anyagmozgató, kézi autómosó,
kisgyermeknevelõ, konyhai kisegítõ, kõmûves, könyvelõ, közbeszerzési

referens, kútkezelõ, lakatos, minõségellenõr, mûanyaghegesztõ,
mûszaki rajzoló, nehézgépkezelõ, nemzetközi gépjármûvezetõ, összeszerelõ,
pék, pénzügyi-számviteli ügyintézõ, pénzügyi tanácsadó, pizzafutár, raktáros,
raktári anyagmozgató, segédmunkás, sorfeltöltõ, statikus szerkesztõ, szabász,

szakács, személyi asszisztens, személyi edzõ, szerkezetlakatos,
szerszámkészítõ, takarító, telefonos ügyfélszolgálati munkatárs,

temetkezési dolgozó, varrónõ, vasaló, vasbetonszerelõ, villamosmérnök,
villanyszerelõ, víz-, gáz-, központifûtés-szerelõ, webshop-adminisztrátor

További részletek: vmp.munka.hu. • Hasznos információk:
www.paktumportal.hu

ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:
Kontakt Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda

8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3–5. B fsz. 1.
Tel.: 92/707-621 • E-mail: iroda@paktumportal.hu

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály
(volt munkaügyi kirendeltség)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel.: 92/549-480 

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatás-fejlesztési program

Zalaegerszeg megyei jogú városban

– b. k. –

Korábban a Keresztury VMK
adott otthont a nyugdíjas amatõr
alkotók kiállításának, mely idõköz-
ben kamarakiállításra redukáló-
dott. Most az új helyszínnel frissí-
tették a már hagyományosnak
mondható tárlatot, melyen minden
alkalommal a visszatérõ alkotók

mellett új kiállítók is élnek a lehe-
tõséggel. Az elõbbiek közé tarto-
zik többek között Zafir Mari, aki az
idén is akvarelljeivel mutatkozott
meg. Az új színt pedig Horváth
Károlyné papírfonásos kosarai je-
lentették. Horváthné elmondta,
bár a kosárfonáshoz már koráb-
ban is értett, nemrégen tanulta

meg ezt az új technikát, mely sok-
kal gazdaságosabb, többfélekép-
pen díszíthetõ, sok lakásban he-
lye, funkciója lehet ezeknek a tá-
rolóknak. 

A megnyitón Velkey Péter, a
humánigazgatási osztály vezetõje
és dr. Kocsis Gyula, az Életet az
Éveknek Országos Szövetség Za-
la megyei elnöke köszöntötte a

résztvevõket, akik emléklapot ve-
hettek át az elmúlt egy évben ké-
szült munkáik bemutatásáért. Va-
lamint másokat is biztattak az al-
kotásra, kreatív idõtöltésre. 

A program koordinátora, Vad-
vári Péterné köszönetet mondott a
hivatal munkatársainak a prog-
ramlehetõségért.

KIÁLLÍTÁSSAL ZÁRULT
AZ IDÕSEK HÓNAPJA

Bõ egy hónapos programsorozat keretében kapott kiemelt fi-
gyelmet a város idõsebb korosztálya. A rendezvényeket a hagyo-
mányos amatõr nyugdíjas-kiállítás zárta. Az idén a táralat új hely-
színen mutatkozik meg, a polgármesteri hivatal aulájában.

MEDITATÍV
KONCERT LESZ

Vetítéssel egybekötött meditatív koncertre várja november 14-én
a zalaegerszegi közönséget Kövi Szabolcs.

FOLYAMATOSAN MESÉL(J)ÜNK
MEGTANÍT KONCENTRÁLNI, FELELÕSSÉGET VÁLLALNI

A magyar népmese napja alkalmából tartott elõadást Szentkúti
Márta meseterapeuta a Tûzmadár Waldorf Iskola szervezésében
Zalaegerszegen. A téma a mese és a tanulási képességek kap-
csolata volt. 

Szentkúti Márta
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Hogy hogyan kapcsolódik ösz-

sze a levéltári munka a minden-
napokkal, és miért lehet izgalmas
a kutatók számára az évtizedeken
keresztül precízen vezetett, több
„kötetes” háztartási füzet, arról a
rendezvény moderátora, Arany
Horváth Zsuzsa újságíró Paksy
Zoltánt kérdezte.

A történész elmondta, hogy bár
a levéltárak országszerte elsõsor-
ban az állami, önkormányzati
szervek, intézmények anyagait
gyûjtik, azért rendre kerülnek hoz-
zájuk magániratokból származó
dokumentumok is. Ezeket a jó-
részt levelezésekbõl, naplókból,
fotókból álló anyagokat leggyak-
rabban egy-egy neves család le-
származottai adományozzák a le-
véltárnak. De, ugyanígy értékes vi-
lágháborús dokumentumok, harc-
téri naplók, fotók is kerültek már a
közgyûjtemény birtokába. A levél-
tár alapfeladata tehát mindig ki-

egészül ezeknek a családi anya-
goknak a rendszerezésével, fel-
dolgozásával.

Papi Sándorné dokumentumai –
melyek jórészt az 1970-es, ’80-as
és ’90-es évekre fókuszálnak –
azért érdekesek a szakemberek
számára, mert az egyén (illetve

család) életén keresztül bontakozik
ki a korszak históriája. A történelmi
eseményeket ismerjük, de azt,
hogy az egyén mindezt hogyan él-
te meg, sokszor nem. Azt tudjuk,
hogy a benzin vagy a kenyér
mennyibe került az adott évben, de
hogy egy átlagos családnak

mennyi jutott rá, azzal nem mindig
vagyunk tisztában. A történettudo-
mány egyik új iránya az úgyneve-
zett mikrotörténelem, épp ezeken a
személyes sorsokon keresztül vizs-
gál egy-egy korszakot. A hivatalos
iratok így kiegészülnek a való élet-
tel – fogalmazott Paksy Zoltán.

Hozzátette: a háztartási naplók
szociológusoknak vagy gazdaság-
történettel foglalkozó kutatóknak is
fontosak lehetnek. Összehasonlít-
hatják például, hogy a család a ha-
vi jövedelmébõl mennyit költött re-
zsire, vagy élelmiszerre az egyes
évtizedekben, vagy hogy mennyi-
re érzékelhetõ a rendszerváltozás
hatása ezen a téren. A levéltárba
került másolatok tudományos érté-
két növeli az is, hogy 1971-tõl a ki-
lencvenes évekig hiánytalan az
anyag, és mindenfajta kiadás (le-
gyen szó élelmiszerrõl, ruháról,
kollégiumi díjról, vagy az autó költ-
ségeirõl) jól nyomon követhetõ
benne.

– pánczélPetra –

Nyilván Gyarmati Fanniról van
szó, akinek 1935–1946 között író-
dott naplója négy évvel ezelõtt je-
lent meg könyv formájában. A két-
kötetes mûbõl nem sokkal késõbb
színpadi adaptáció is született Há-
mori Gabriella színmûvész és Se-
res Tamás rendezõ jóvoltából.
Nem hagyományos elõadás ez,
hanem afféle kísérlet; hogy hogyan
lehet egy jelen idejû naplóból mini-
mális színészi játékkal, színpadi
kellékkel és technikával egy egy-
személyes darabot kreálni. Úgy,
hogy még a címen sem „agyaltak”
túl sokat a készítõk. Talán ezzel is
ragaszkodva a naplóban leírt té-
nyekhez, Fanni valóságához.

A Radnóti Miklósné Gyarmati
Fanni naplója címû elõadás, ere-

detileg egy – mindössze 28 fõt be-
fogadni képes – fõvárosi lakás-
színházba készült. Aztán egyre
több helyre és nagyobb terekbe
hívták játszani Hámori Gabriellát.
Az elmúlt három esztendõben a
darab több mint hetven telt házas
elõadást élt meg. A közelmúltban
a zalaegerszegi közönség is lát-
hatta a Keresztury VMK-ban.

Gyarmati Fanni 1935. február
10-én írta elsõ bejegyzését a nap-
lóba, ez nagyjából fél évvel eskü-
võjük elõtt történt. „Olyan gyere-
kek vagyunk.” – így kezdi. Az elõ-
adás mégsem ezzel, hanem már a
szomorú végkifejlettel veszi kez-
detét: Fanni a deszkakoporsó mel-
lett áll, hogy azonosítsa férje ma-
radványait. A temetést követõen
nem sokkal – 1946 szeptemberé-
ben – be is fejezte a naplóírást.

Hogy a két idõpont között mi
minden történt Fanni életében –
természetesen szerkesztett és tö-
mörített formában – megelevene-
dik elõttünk a színpadon. Nincs
mellébeszélés, finomkodás és pá-
tosz sem, ami sok esetben meg-
fosztja valós énüktõl a költõket/író-
kat. Van egy fiatal házaspár tele
hétköznapi problémákkal, meg

egy feszült és egyre drámaibbá
váló bel- és világpolitikai helyzet.
Anyagi gondok, szexuális problé-
mák, abortusz(ok), féltékenység
és zsidókérdés éppúgy szóba ke-
rül, mint az átpolitizált irodalmi kö-
zeg. Hol egymást ugrató, hol egy-
másra irigykedõ, vagy éppen a
másikat direkt hátrányos helyzet-
be hozó szerzõkkel, szerkesztõk-

kel. (Ahogyan a naplóban, úgy az
elõadáson is, szinte minden ki-
mondott név beazonosítható.)
Tény, hogy Radnóti keveset dolgo-
zott (emiatt feleségének nagyon
sok munkát kellett vállalnia a
gyorsíróiskolában), a zsidótörvé-
nyek miatt pedig egyre kevesebb-
szer is jelenhettek meg költemé-
nyei.

Hámori Gabriella az elõadást
követõ beszélgetésen utalt rá: a
darab fókuszálhatott volna a
holokausztra vagy a korszak iro-
dalmi közegére, erõteljesebbé té-
ve valamelyik vonalat. De õ in-
kább Gyarmati Fannira, mint nõre
szeretett volna koncentrálni (sze-
rinte a napló kicsit feminista írás
is), ezért jelennek meg például
hangsúlyosabban az abortuszról
szóló bejegyzések, az öregedés
kérdése és más intim témák.
Csakúgy, mint az, hogy hogyan
tudott egy törékeny lány nagyon is
kemény lenni a küzdelmes hét-
köznapokon. Mert Fanni egyszer-
re volt Mik lelki és szellemi társa,

verseinek kritikusa, a nehéz idõk-
ben pedig a család fenntartója.
Majd a munkaszolgálatból hazaté-
rõ, lesoványodott költõ ápolója.
Szerelmes, kacér csajként és fér-
jérõl már-már anyai szeretettel
gondoskodó feleségként is megis-
merhetjük. Mindez egyfajta bi-
zonytalanságot is szült nõisé-
gében. Ez jelenik meg a színpa-
don is.

Gyarmati Fanni egy mûvelt,
széles spektrumú, nagyszabású
egyéniség volt. A színésznõ azt
mondja, nem is biztos abban, hogy
a haláláig (2014) elvonultan élõ
özvegy örülne az elõadásnak. Há-
mori Gabriella ezért (na meg az
eredetileg kis térre tervezett darab
miatt) nem is nagyon akart a klasz-
szikus értelemben játszani. Inkább
csak interpretálni, mintha olvas-
nánk a bejegyzésket. (Lehet, hogy
ezért tûnik az elõadásmód néha
kicsit elsietettnek, felolvasássze-
rûnek.) És bár a napló lapjai Rad-
nóti temetését követõen bezárul-
tak (mint ahogy Fanni szíve is más
férfiak elõtt, hiszen soha többé
nem ment férjhez), a hétköznapok
folytatódtak.

Nos, ez utóbbiból még elég sok
adatott meg Gyarmati Fanninak,
hiszen 102. életévében hunyt el.
Miközben talán mindvégig azt
érezte, amit 1962-ben a Népsza-
badságnak nyilatkozott: a fasiz-
mus elnyelte az életünket.

– pet –

A kulturális-mûvészeti folyóirat
legfrissebb, idei ötödik lapszámá-
nak tartalmáról Bubits Tünde fõ-
szerkesztõ beszélt. Elhangzott:
annyi anyag gyûlt össze, hogy a
most megjelent kiadás elég vas-
kosra sikerült. Általánosságban is
elmondható, hogy bõvült a szer-

zõi kör, lapszámonként körülbelül
harminc-harmincöt fõ publikál az
újságban. Többen közülük más
neves lapokban is megjelennek.
Ilyen például Nagy Betti költõ,
vagy Lackner László drámaíró,
akiktõl most is olvashatunk né-
hány írást a Pannon Tükörben.
De Szálinger Balázst, Lackfi Já-
nost is a szerzõk között találjuk. 

Folytatódik az 1848-as zalai
hõsöket bemutató sorozat is; ezút-
tal Béres Katalin történész ifjabb
Csuzy Pál honvéd õrnagyról szóló
tanulmányával. A lap kiemelten
foglalkozik Frida Kahlo festõmû-
vész munkásságával. A Magyar
Nemzeti Galériában most záruló
tárlat kapcsán a róla szóló film és
színdarab is szóba kerül. A folyó-
iratot Tóth Norbert képzõmûvész
alkotásaival illusztrálták, s a Test-
vérmúzsák rovatban egy interjú is
olvasható a zalaegerszegi alkotó-
val.

L. Simon László esszékötetét
egy író-olvasó találkozó keretében
mutatták be a közönségnek. A
szerzõvel dr. Gyimesi Endre, a
Pannon Írók Társaságának elnöke
beszélgetett (úgy is, mint korábbi
képviselõtársa az Országgyûlés-

ben). Az író-politikust köszöntötte
Balaicz Zoltán polgármester is.

A Körbejárni a hazát esszékötet
kapcsán sok minden szóba került:
identitás, kultúra és állam viszo-
nya, konzervatív politika és nyitott
értékrend. L. Simon számára pél-
dául a szülõföld és az identitás fo-
galma erõsen kötõdik Fejér me-
gyéhez. Szerinte az emberek több-

ségére is az jellemzõ, hogy a város
és a megye, ahol születtek, egy
fontos kötelék marad. Szerinte pél-
dául az európaiság fogalma sokkal
nehezebben értelmezhetõ a ma-
gyarok számára. Érdekes kérdés,
hogy vajon csak földrajzi kötõdést
jelent-e, vagy kulturálist is.

Az elmúlt tíz év írásaiból váloga-
tó kötet elsõ része inkább érzelme-
sebb, a második rész pedig inkább
elméletibb esszéket tartalmaz.
Utóbbiakban szó van például a ha-
zai kultúrafinanszírozás kérdésérõl,
a könyvkiadásról és az irodalmi
szervezetek tevékenységérõl is. A
szerzõ szerint a politikának lénye-
ges szerepe van az identitás és a
kulturális hagyományok megõrzé-
sében, formálásában. A helyi iden-
titás erõsítése pedig szintén fontos
cél. Ugyanakkor a kultúra része az
is, ahogy a jövõrõl gondolkodunk.

L. Simon László egyetért a
könyv elõszavát jegyzõ Schmidt
Máriával, aki szerint „a végén csak
a kultúra számít”. A politikus úgy
érzi, hogy ezzel a tudattal és hittel
kell végezni a munkánkat. A min-
denkori kormánynak is a kultúra fi-
nanszírozására kellene a legna-
gyobb figyelmet fordítania.

Nyolc országból, összesen ti-
zenkét mûvész látogatott az
idei évadban Zalaegerszegre,
hogy részt vegyen a D'Clinic
Studios munkájában. A Pál
Katja festõmûvész által vezetett
nemzetközi rezidenciaprogram
2018-as szezonja a napokban
zárult.

– pet –

Az utolsó turnusban Angie
Allen (USA) képzõmûvész és
Gregor Taul (Észtország) író töltött
néhány hetet a Báthory utcai mû-
teremben, akiknek alkotásait egy
zárókiállítás keretében nézhették
meg az érdeklõdõk. Az esemé-
nyen már csak az amerikai mû-
vész tudott jelen lenni. Az író csak
a virtuális térben szerepelt; egy
idõs építész fiktív önéletrajzáról
szóló regényrészletével.

Angie – akinek zalaegerszegi
kurátora Borsos Zoltán volt – egy
izgalmas és mûvészeti körökben
manapság ismét kedvelt techniká-
val, a cianotípiával (kéknyomat) kí-

sérletezik. Ez egy fotografikus
sokszorosító eljárás, mely ciánkék
nyomatokat eredményez. A foto-
gráfia történetében már régóta is-
mert technika ez, hiszen a 19. szá-
zad közepétõl használták, egé-
szen a 20. század közepéig.

Az amerikai mûvész ezenkívül
ceruzarajzokat is készített, me-
lyeknél saját testét használta mo-

dellként, de különös látószögû
épületstruktúrákat is létrehozott.
Itt-tartózkodása alatt érdeklõdni
kezdett a régi magyarországi bo-
szorkányperek iránt is, egy 18.

századi szegedi boszorkányhistó-
ria hatására egy pdf-es összeállí-
tást készített. Mûvészeti ténykedé-
sét fõleg a kötés és felszabadítás
kettõssége, illetve az ellentétpár-
ban rejlõ energiák felszabadítása
határozza meg.

A 2018-as D'Clinic szezonról
Pál Katja érdeklõdésünkre el-
mondta: a világ számos pontjáról
jöttek most alkotók – többek között
Japánól, Amerikából, Belgiumból,
Észtországból, sõt Hondurasból is
– akik nagyon változatos mûfajo-
kat képviseltek. Idén elõször több
író is megfordult a mûteremben,
de festõmûvészek, médiamûvé-
szek is érkeztek. A résztvevõk jó-
részt egyénileg alkottak, de volt
két, úgynevezett Mixer projekt is,
amikor közös munkákat kellett lét-
rehozniuk.

A rezidenciaprogram a tervek
szerint 2019 májusában folytatódik.

MIKROTÖRTÉNELEM A „KOCKÁS” FÜZETEKBEN

TÖRÉKENY NÕ, KEMÉNY KRITIKUS, GONDOSKODÓ FELESÉG
ELÕADÁS GYARMATI FANNI NAPLÓJÁBÓL A KERESZTURY VMK-BAN

Egyszerre feleség, 20. századi modern, dolgozó nõ, törékeny
alkatú, ám kemény kritikus és érzékeny, lírai lélek. Valójában egy
huszonéves csaj a harmincas évekbõl. Kávéházakba jár, írókkal
diskurál, hülyül a haverokkal. És bele van zúgva Mikbe. Vagyis
Radnóti Miklósba.

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁRÓL JÖTTEK
ÉVADZÁRÁS A D'CLINICBEN

Borsos Zoltán, Pál Katja és Angie Allen

KULTÚRA ÉS IDENTITÁS
L. SIMON LÁSZLÓ VOLT A PANNON TÜKÖR VENDÉGE

A közelmúltban jelent meg a Pannon Tükör folyóirat legújabb
száma, melyet a Belga sörözõben vehettek kezükbe elõször az ol-
vasók. Az eseményen sor került egy kötetbemutatóra is. L. Simon
László költõ, országgyûlési képviselõ 2017-ben megjelent Körbe-
járni a hazát címû esszégyûjteményét ismerhette meg a közönség.

Lelki elsõsegély telefonszolgálat:
116-123



6 Városháza

2018. DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.

NOVEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 11. 19. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 11. 20. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 11. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 11. 22. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 11. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 11. 22. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 11. 20. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 11. 21. 7.00–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 11. 13. 7.00–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 11. 12. 7.00–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 11. 21. 12.30–14 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 11. 19. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 11. 22. 7.00–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 11. 19. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 11. 20. 7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 11. 15. 7.00–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 11. 19. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 11. 20. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 11. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 11. 22. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 11. 14. 10–13 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 11. 26. 7.00–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 11. 15. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 11. 15. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. NOVEMBER 28. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. november 15-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. novemer 21. (szerda).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. december 3-án). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B fsz. 3. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.740  

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2018. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció Za-

laegerszeg csak azon területein valósul meg, ahol
a rendszeres, hetente történõ zöldhulladék-
gyûjtés is megoldott.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni
legkésõbb a meghirdetett szállítási napon reggel
6.00 óráig:

– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maxi-
mum 1,5 m hosszúságban, kötegelve,

– falevelet és füvet bezsákolva.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azo-

nos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállí-
tással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûj-
tõedény is kihelyezhetõ.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes)
zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsá-
kok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsák a helyszínen marad.

Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizáró-
lag a városrészenként meghirdetett napon he-
lyezhetõk ki és kerülnek térítésmentesen el-
szállításra.

Felhívjuk Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyel-
mét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél
(Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a
város területén található hulladékudvarban az ak-
tuális átvételi feltételek betartásával térítésmente-
sen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú
hulladékok: Parki Úti Hulladékudvar (Zalaeger-
szeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509. Nyitvatartás: kedd–péntek 9–17,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap
szünnap.

GYÛJTÉSI NAPOK
2018. november 5. hétfõ: 

Páterdomb+Belváros keleti részébõl Bocskai,
Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi
része, Kinizsi u. belvárosi része

2018. november 6. kedd: 
Zrínyi u. környéke
Botfa
Besenyõ

2018. november 07. szerda: 
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)

2018. november 8. csütörtök: 
Pózva
Nekeresd 
Neszele 
Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgo-
na, Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák

2018. november 9. péntek: 
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékut-
cák a Falumúzeum utca és attól nyugatra (ke-
leti határa a Platán sor páros és a Göcseji u.
páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z.,
Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák). 
Az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint
az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák, +
csak a Szívhegyi u.

2018. november 12. hétfõ: 
Belváros: Határolja délrõl a Hunyadi u. és a
Göcsej u. páratlan oldala, nyugatról a Platán
sor páratlan oldala, és a Kabók L. u., északról
a Zala folyó, keletrõl a vasút vonala. (Kivéve a
Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u.
belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része.)
Továbbá a Belvárossal együtt kerül gyûjtésre:
Kaszaháza, és Gólyadomb.

2018. november 13. kedd: 
Becsali: Becsali u., Gyümölcsös u., Izzó u.
Bazita: Bazitai u., Toposházi u., Nimród u.,
Csáfordi forduló

2018. november 19. hétfõ: 
Andráshida, Hatház, 
Vorhota-Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi,
Újhegyi és Erzsébethegyi utak

2018. november 20. kedd: 
Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros
oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy
és a Mátyás Király utca, ennek az utcának a
konkrét gyûjtése késõbb lesz).

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI LAKOSSÁG RÉSZÉRE
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ZTE NKK–Atomerõmû KSC

Szekszárd 75-67

(19-10, 21-19, 20-22, 15-16) 

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK–Szolnoki

Olaj KK 75-96

(28-28, 26-27, 13-25, 8-16)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Közutasok Kaposvár

8:0 (3586-3328)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.

Zalaegerszeg.

Rákoshegyi VSE I–ZTE ZÁÉV TK

6:2 (3503-3343)

Szuperligás nõi tekemérkõzés.

Budapest.

Budaörs FC–ZTE FC 2-0 (2-0) 

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.

Tatabánya.

Pénzügyõr SE–Tarr Andráshida SC

2-3 (0-2)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.

Budapest.

Magyar serdülõválogatott–

ZTE RK 0:3 (–14, –22, –21)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés.

Izsák.

Az Õrségre jellemzõ, lankás
dombok, rendkívül tiszta szálerdõk
és sûrû úthálózat és a technikailag
egyszerûbb feladat nagyon gyors
haladást kívánt a versenyzõktõl. A
bajnoki versenyen két zalai szerzett
érmet. A szenior nõk 35-ös mezõ-
nyében Sárecz Éva, a TRIÓ
Egerszeg ZTC versenyzõje fan-
tasztikus formában versenyzett,
több mint 12 perces elõnnyel, idén
már a negyedik egyéni számban
végzett az elsõ helyen. Szintén az
N35-ös korcsoportban McCarthy
Bernadett (TRIÓ Egerszeg ZTC) jó
futással a 3. helyen végzett. 

További jobb zalai eredmények.
F18E: 7. Csertán András (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F40A: 7. Sárecz
Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC). F55A:
4. Varga József (Göcsej KTFE).
F70A: 4. Vajda László (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N35A: 4. Szabó
Ágnes (TRIÓ Egerszeg ZTC), 5.
Császár Éva (Göcsej KTFE).

* * *
Több mint 200 tájfutó részvéte-

lével Bajánsenye térségében ren-
dezték meg a Vas–Veszprém–
Zala megyei normáltávú bajnoksá-
got.

Zalai dobogósok. F10D: 2. Kaj
Huba Csaba (TRIÓ Egerszeg

ZTC), 3. Pádár Gergely (Göcsej
KTFE). F12D: 1. Tiboly Benedek
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F12C: 1.
Bódis Balázs (Göcsej KTFE).
F16B: 3. Molnár Levente (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F18B: 3. Csertán
András (TRIÓ Egerszeg ZTC).

F35B: 1. Sárecz Lajos (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N10D: 2. Büki
Hanna (Göcsej KTFE). N12D: 1.
Kovács Boglárka (Göcsej KTFE,
3. Király Dalma (Göcsej KTFE).

N12C: 1. Molnár Csenge (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N14B: 2. Antal
Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N21A: 2. Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Császár Éva
(Göcsej KTFE). N55B: 2. Császár
Jánosné (Göcsej KTFE).

EREDMÉNYES ZALAI TÁJFUTÓK
KÉT ÉREM AZ EGYÉNI OB-RÕL

Az Õrségben, Szentgotthárd térségében rendezték meg a tájfu-
tók idei országos normáltávú egyéni bajnokságát. A mintegy 900
induló között a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói is
rajthoz álltak.

A képen a két dobogós – Sárecz Éva és McCarthy Bernadett.

– Sokat beszéltek nekem már
az óvodában is a küzdõsportokról
– így Varga Zalán. – Elég mozgé-
kony voltam, és sok fölös energia
szorult belém. Kézenfekvõ volt,
hogy a birkózást válasszam. Nem
is kacérkodtam más sportágakkal.

– Eddigi eredményeid közül
melyekre vagy a legbüszkébb?

– A két korosztályos bajnoki cí-
memre és a diákolimpián meg-
szerzett aranyérmemre. 

– Eredményeid alapján már
meghívtak edzõtáborokba is.
Milyen ott?

– Jól érzem magam, van ami-
kor megdicsérnek, de az ellenke-
zõje is elõfordult már. Igyekszem
megfogadni a szakemberek taná-
csait. 

– Milyen terveid vannak a bir-
kózásban?

– Szeretnék jó versenyzõ lenni,

és idõvel eljutni az olimpiára. Az
edzõim elmondták, kicsit lassú va-
gyok, de jó fizikummal rendelke-
zem.

– Van már példaképed?
– Természetesen, Módos Pé-

ter. 
– Idõvel melyik szakágat vá-

lasztanád a birkózásban?
– Egyértelmûen a kötöttfogást. 
Edzõi – Berzicza Ferenc és Ge-

rencsér Zoltán – így vélekedtek ró-
la:

– A birkózásra született, na-
gyon jó érzéke van hozzá. Szeret
birkózni, de a sportág elemeit még
sokat kell gyakorolnia. Próbáljuk a
tudatos birkózás irányába terelni,
hogy technikailag képzett legyen.
Abból nem lehet sokáig megélni,
hogy ügyes vagyok. A fizikai dol-
gokkal nincs nála gond. Testi
adottságaiból következõen az

emelés, pörgetés nehezebben
megy neki. Tehetséges fiatal, aki
sokra viheti, ha maga és a környe-
zete is úgy akarja. Mi azon le-
szünk, hogy ez a kincs ne kallód-
jon el.

BIRKÓZÁSRA SZÜLETETT
IDÉN MÉG VERETLEN VARGA ZALÁN

Varga Zalánt, a Zalaegerszegi Birkózó SE ifjú versenyzõjét az
idei évben egyik fogásnemben sem tudta senki legyõzni. Nem vé-
letlenül.

– Nem örülök a gyengébb sze-
replésnek – kezdte mondandóját
Dobos Sándor edzõ. – Az elmúlt
évek során, amikor rendre a felsõ-
házban végeztünk, akkor is azt
mondtam, hogy erõn felül teljesít a
csapat. Fortuna is jobban velünk
volt. Nyáron el kellett döntenünk,
hogy együtt tartsuk-e a keretet, s
decemberben azt mondjuk, hogy
vége, eddig tartott a pénzünk, de
ezt természetesen nem vállalhat-
tuk fel.

– Más utat választottak…
– Kényszerûségbõl nem dob-

hattuk be a törülközõt az itt játszó
fiatalok miatt sem. Eleve várható
volt a visszaesés. Ráadásul ránk
nagyon igaz a mondás, hogy sze-
gény embert még az ág is húzza.

– Mire gondol?
– Többet hibázunk hátul, és el-

lenfeleink rendre kihasználták bot-
lásainkat, nem gyakorolták velünk
a kegyet, hogy hibáznak. Elöl ke-
vesebb lehetõséget dolgozunk ki,

abból kevesebbet értékesítünk. A
mezõnyben bármely csapatnak,
még az éllovas Ajkának is egyen-
rangú ellenfelei voltunk. Az ellenük
lejátszott mérkõzés jól példázta az
elõbb felsoroltakat. Hibáztunk, és
az ellenfél megbüntetett minket.

– Említette az anyagiakat,

hogy amiatt nem lehetett együtt
tartani a játékoskeretet. A csa-
pat teljesítményét nézve erõsí-
tésre lenne szükség. Van ennek
realitása?

– Nem hiszem, hogy a téli szü-
netben új játékosok érkezhetnek.
Abban bízom, hogy a jelenlegi ke-
retbõl senki nem távozik. Az õsz
során a sérülések sem kerültek el
minket. Balla hosszú, Kovács és
Kalamár rövidebb idõre esett ki.
Abban bízom, hogy fiataljaink, akik
az õsz során bõven kaptak játék-
perceket, tavasszal már rutinosab-
bak lesznek, s a kényes szituációk-
ban már jó döntéseket hoznak.

– Akkor bízik abban, hogy az
õsz hátralévõ fordulóiban és ta-
vasszal jobb és eredményesebb
játékot nyújtva, megkapaszkod-
nak az NB IIl-ban?

– Remélem, hogy kiegyenese-
dünk. Az Andráshidának fiataljai
miatt bent kell maradnia az NB III-
ban. Minden bizonnyal a jövõben
sem lesz jobb anyagi helyzetünk.
Nagy igazolásokra nem gondolha-
tunk, a saját utánpótlásunkra kell
támaszkodnunk. Azért is nagyon
fontos nekünk a harmadosztály,
hogy legyen perspektíva a fiatal-
jaink elõtt.

A VISSZAESÉSNEK OBJEKTÍV OKAI VANNAK
EREDMÉNYESEBB JÁTÉKBAN BÍZIK AZ ANDRÁSHIDA

Az elmúlt évekhez képest gyengébben szerepel a labdarúgó
NB III Nyugati csoportjában a Tarr Andráshida SC, jelenleg az al-
sóházban tanyázik. A gyengébb szereplésnek megvannak az
okai. Az idei nyáron az elmúlt évekhez képes jóval több meghatá-
rozó tudású játékos távozott, és a csapat költségvetése sem vas-
tagodott. 

– Nem tudtuk, hogy milyen erõs-
ségûek lesznek idén az NB I-es ju-
niorok. Ellenfeleink kerete sokat
változott, a miénk nem nagyon –
hangoztatta Domokos Lajos edzõ.
– A fiatalok közül a továbbtanulók
távoztak, helyükre újabb fiatalok
érkeztek. Új igazolásunk nem volt. 

– A jó rajt után mi a cél?
– Szeretnénk mindenképpen

bekerülni a rájátszásba, amire jó
esély mutatkozik. A két valódi NB
II-est – a Gödöllõt és a Szombat-
helyt – idegenben legyõztük. Az
NB I-es juniorok közül a Kaposvár
elleni vereség vállalható, a szé-
kesfehérvári becsúszott. Lassan
az alapszakasz feléhez érkezünk.
Többször már addig nem szeret-
nénk kikapni. A második körben

két riválisunkat itthon fogadjuk. Bi-
zakodom, hogy hazai környezet-
ben is legyõzzük õket, akkor nem
lehet gond a rájátszás.

– A rájátszásban a Keleti cso-
portból mely csapatok érkezhet-
nek?

– Régebbrõl ismerjük a Szege-
det, õk most is erõs csapattal ren-
delkeznek. A Nyíregyházáról nin-
csen információm. A Miskolc
együttese tûnik még erõsnek. A
többiek játékerejét nem ismerem.
Egy biztos, az alapszakasz máso-
dik körében egyszer szabad ki-
kapnunk, a többi mérkõzést hoz-
nunk kell. A Nyugati csoportot
meg akarjuk nyerni. A rájátszás-
ban a dobogón szeretnénk végez-
ni, ez tûnik reálisnak. Vélemé-

nyem szerint a bajnok a Keleti-
csoportból kerül ki. A ZTE-nél az
elsõ osztályhoz továbbra sem
adottak a feltételek, az NB II-ben
az élcsapat pozíciója viszont vál-
lalható.

ZTE RK: A VÉGÉN OTT LENNI A DOBOGÓN
Jól rajtolt a férfi NB II-es röplabdabajnokságban a ZTE RK. Az

egerszegiek eddig mindössze kétszer kaptak ki, és ott vannak a
elsõ három között a tabellán. 

Schmidt Gábor, a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség elnöke kö-
szöntõjében elmondta, hogy újabb
fehér foltot sikerült eltüntetniük a
létesítmény átadásával. Zalaeger-
szeg is bekerült a sportág vérke-
ringésébe. A csónakház megépü-
léséhez az országos szövetség
biztosította a forrást, a területet az
önkormányzat adta. 

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter hangoztatta, hogy néhány év-
vel ezelõtti terv vált valóssággá.
Az önkormányzat a Gébárti-tó fej-
lesztésével, utak, a környezet
széppé tételével járult hozzá, hogy
a vízi sportok otthonra leljenek, és

a mozogni vágyók kellemes kör-
nyezetben tölthessék el idejüket. A
mobil csónakház csak az elsõ lép-
csõ, amit tovább lehet fejleszteni.

Vígh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, szokásához
híven ezúttal is a sportágat szim-
bolizáló tortával érkezett. Elmond-
ta, hogy õ minden sportos kezde-
ményezést támogat, így segítette
a csónakház megépülését is. 

Molnár Gábor, az egerszegi
klub elnöke köszönetet mondott az
országos szövetségnek és az ön-
kormányzatnak a létesítmény
megépüléséért. Igyekeznek tarta-
lommal megtölteni.

OTTHONRA LELT A SPORTÁG
CSÓNAKHÁZ A GÉBÁRTI-TÓNÁL

Átadták Zalaegerszegen, a Gébárti-tónál a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség mobil csónakház programjának keretében 25 millió fo-
rintból megépült létesítményt. A bázis a Zalaegerszegi Kajak-Ke-
nu Sárkányhajó Egyesület sportolóinak lesz az otthona.

Szombathelyen rendezték meg a Colonia Clau-
dia Savariensum Kupa idei hegyedik fordulóját,
24 úszóklub részvételével. A nyári szünet után
kezdõdött felkészülési idõszak elsõ versenye
volt az EuropTec ZÚK úszói számára. Többen
éremmel tértek haza. 

Érmes helyezések: 
400 m gyors
2. Dóra Csepke 2007, 05:10,56, +04.67 441, 1. Paksa
Borbála 2008, 05:14,51 424, 1. Betlehem Dávid 2003,
04:09,56 685
50 m pillangó
2. Markó Sarolt 2007, 00:35,96, +03.12 313, 2. Jakab
Balázs 2007, 00:35,13 +00.07 260, 2. Betlehem Dávid
2003, 00:28,18 +01.20 504
100 m hát
2. Scheffer Eszter 2007, 01:19,06, +00.83 397, 3. Dóra
Csepke 2007, 01:20,94, +02.71 370, 3. Gergye Ákos 2002,
01:01,44, +00.98 601
100 m gyors
2. Dóra Csepke 2007, 01:10,28, +04.99 406, 2. Paksa

Borbála 2008, 01:13,81, +00.79 350, 3. Nagy Selmeczy
Bulcsú 2007, 01:09,32, +01.31 309
200 m vegyes
3. Paksa Borbála 2008, 02:58,87, +13.85,350, 2. Betlehem
Dávid 2003, 02:17,23, +00.65 573
4x50 m gyorsváltó (leány):
1. Team HUN Europtec ZÚK,  02:12,43 387
50 m hát
2. Scheffer Eszter 2007, 00:38,73, +01.68 341, 1. Gergye
Ákos 2002, 0:28,84 579, 2. Gergye Milán 2004, 00:32,50,
+03.66 404
100 m mell
1. Varga, Luca 2006, 01:33,70 323
50 m gyors
3. Paksa Borbála  2008, 00:34,44, +01.65 327, 3. Gergye
Ákos 2002, 00:26,68, +01.58 481
100 m pillangó
2. Paksa Borbála 2008, 01:29,87 +10.17 237, 3. Betlehem
Dávid 2003, 01:00,76 +01.18 551, 3. Jakab Balázs 2007,
01:19,44, +03.91 246
4x50 m gyorsváltó (fiú):
2. Team HUN Europtec ZÚK 01:46,74 +00.96 502

AZ ÕSZI FÉLÉV ELSÕ VERSENYE, ÉRMEKKEL

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.
Érdeklõdni: 06-70/450-4900
szervezes@megastarkft.hu



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 11. 28. (Városrészenként eltérõen)

és 11. 29. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2018. 11. 30.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!


