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VÁLTOZATOS ZENEI KÍNÁLAT
A CSEH TAMÁS-PROGRAM KONCERTJEIRÕL

KAPOCS

 Harmadik alkalommal pályázott a zalaegerszegi Keresztury
VMK a Cseh Tamás-programra, melynek keretében jövõ év június
végéig 15 koncertet szervezhetnek. A Nemzeti Kulturális Alaptól
2 millió forintot nyert az intézmény a programra, a belépõjegyek
ára egységesen 1200 forint, a helyszín a PopUp Cafe.
A Cseh Tamás-program céljáról, a fellépõ zenekarokról, énekesekrõl Flaisz Gergõ, a VMK
igazgatója és Nagy Johanna közmûvelõdési szakember számolt
be sajtótájékoztató keretében.
Mint elhangzott, kezdõ, alternatív
zenekarokat, még kevésbé ismert énekesek fellépéseit támogatja a program, és az a cél,
hogy minél többen megismerjék
õket és a zenéjüket. A pályázatnál figyeltek arra, hogy stílusában is sokszínû legyen a program, és az underground mûfaj
legismertebb alakjai lépjenek fel
Zalaegerszegen.
A Muriel koncertjére lapzár-

 A közösségrõl, az összetartozásról, tájékoztatásról és segíteni akarásról szól az Egerszegi
Kapocs rendezvény, melyre az
elmúlt héten Budapesten, az
Öbölház Rendezvényközpontban került sor.

tánkkor került sor. Fellépõ együttesek még a program keretében:
Bozo, Stahl Barbara, Nova Prospeckt, Amoeba, Beck Zoltán,
SoulClap, Ed is On, Jónás Vera,
Balaton zenekar, Ripoff Raskolnikov, Fixi4, Antonia Vai, Lóczi játszik, Mongus And The Magnet.
Flaisz Gergõ elmondta még:
több nyertes klub is van Zalaegerszegen, akik a Cseh Tamás-program keretében koncertekre várják
az érdeklõdõket. Mindemellett
nagykoncertek is lesznek a városban, szintén több helyszínen. Tehát havonta több, 2–3 koncert is
várja az érdeklõdõket.
(Folytatás a 3. oldalon.)

– V. Zs. –
Randevú volt ez a javából, mintegy száz résztvevõvel: a Zalaegerszegrõl elszármazottakat zalai, zalaegerszegi politikusok, közéleti személyiségek fogadták, a háziasszonyi szerepet pedig Kandász Andrea
televíziós mûsorvezetõ vállalta.
Az est vendégei között volt
Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, dr. Darák Péter, a Kúria elnöke.
(Folytatás az 3. oldalon.)

KÉZFOGÁS A PÁPÁVAL SZOCREÁL, LAKÁSHIÁNY, NÕÜGYEK
ZALAI ALKOTÁS A VATIKÁNI MÚZEUM ÉS KÉPTÁRBAN

 A zalai és zalaegerszegi kötõdésû Vollein Ferenc 17 éves fiatal
festõmûvész „Szent Márton megkereszteli édesanyját” címû festménye elsõ zalai alkotásként bekerült a Vatikáni Múzeum és Képtárba.
– B. K. –

Picasso, Chagall, alkotásai mellé
került a sajátja is. Ezzel MagyarAz olajvászon technikájú mun- országnak, Zala megyének és
kát az alkotó személyesen adhat- Zalaegerszegnek is dicsõséget
ta át a pápának audiencia kereté- szerzett.

Vollein Ferenc átadja alkotását a szentatyának.

ben. A fiatal festõ szakrális témáA Szent Márton-év alkalmából
jú munkáit kívánta a szentatya készült festményt hosszú egyházi
eme gesztussal elismerni. Így Fe- elõkészületek után adhatta át az
renc példaképei, többek között alkotó a pápának. Az audienciá-

hoz ajánlásokra volt szükség. Így
dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
dr. Veres András gyõri püspök, dr.
Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora és a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége is támogatta a találkozót, mely közel
50 ezer fõs tömeg elõtt zajlott a
Szent Péter téren. Majd a díszvendégek között kapott helyet a gimnazista festõ.
Vollein Ferenc elmondta, kedvenc témája a Balaton és a bibliai
jelenetek. Az elõbbi szülõföldje révén, az utóbbit a nagymama szerettette meg vele.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ZALAEGERSZEGI HANGULATKÉPEK AZ ÖTVENES ÉVEKBÕL

 A lakosságszám jelentõsen nõtt; egy évtized alatt 13 ezerrõl
18–20 ezerre. Megváltozott a településkép, új városrészek alakultak. A gyárak, üzemek létesítésével pedig olyan termelési kultúra
érkezett a városba, ami korábban nem volt ismert. Az 1950-es
évekbeli Zalaegerszegen járunk, mely Káli Csaba szerint egy impulzív korszak volt a megyeszékhely életében.
– pP –
A történész-fõlevéltáros a Göcseji Múzeum és a városi televízió
nemrégiben indult közös programsorozatának (Tudományos Esték)
keretében tartott elõadást a
Kisfaludi-teremben, Egy kamaszodó város új ruhája, Zalaegerszeg
1945–56 címmel. Néhány fontos
politikai és társadalmi történés és

korabeli fotó bemutatásával megidézve a korszak hangulatát.
Bevezetésképpen szó esett az
ötvenes évek változásait elõkészítõ 1945-ös, ’47-es (kékcédulás) és
’49-es választásról. Ez utóbbi valójában már csak egy szavazás volt,
hiszen mindössze egy listára lehetett voksolni. Az elsõ két választás
eredményeit összehasonlítva pedig jól látszik, hogy az egyre erõsö-

dõ kommunista propaganda ellenére, Zalaegerszeg lakóinak politikai mentalitása nem változott érdemben 1945–47 között. ’45-ben a
kisgazdák, két évvel késõbb pedig
a Demokrata Néppárt (mely az idõközben „leszalámizott” kisgazdapárt szellemiségét is magában hordozta) nyert. Országosan persze a
Magyar Kommunista Párt lett a
gyõztes.
A megváltozott politikai és ideológiai helyzetre az egyház is reagált: az 1948-as évet országos Mária-évnek nyilvánították, és látványos ünnepségsorozat kezdõdött
Zalaegerszegen is.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

KÉZFOGÁS A PÁPÁVAL

BEFEJEZIK

ZALAI ALKOTÁS A VATIKÁNI MÚZEUM ÉS KÉPTÁRBAN A JOBBIKOSOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Csodatévõ Szent Márton életébõl az édesanyja megkeresztelése, ami Pannoniához köthetõ,
ezért választotta ezt a témát. Modern, naiv mûvészetével életkorának megfelelõen kortársai felé is
fordul. Legutóbbi munkáját, a „Balerinát” egyik iskolatársa (Várpalotai Mûvészeti Iskola) alapján mintázta. Mint mondja, témáit megálmodja, megrajzolja és megfesti.
Még egyelõre nem álmodta meg a
2017 februárjában Zalaegerszegen, nagykorúvá válása alkalmából rendezendõ kiállítás minden
darabját. A tárlat Ferenc minden
korszakából válogat majd képeket. Újabban azonban felkérésre
is dolgozik, most éppen a Völgyi–Skonda Kortárs Gyûjtemény
számára készít karácsonyra egy
szárnyas oltárt, de családi portrék
készítésére is kapott már megbízatást.

S hogy ilyen fiatal korban elért
magas szintû elismerés után még
mi lehet az alkotói cél, arról kérdeztük Ferencet és fõ mentorát, az
édesapját. Elmondták, a kitüntetések jönnek-mennek, sokszor hatalomhoz kötõdõen. Sajnos a ma-

gyar mûvészek itthon kevésbé elismertek, de a Vatikáni Múzeum
örök emléket állít az ifjú alkotónak.
– A cél, hogy jól érezzem magam és fessek, örömet találjak a
festészetben, vidám legyek és jókedvû – mondta Vollein Ferenc,
aki jelenlegi iskolájában igazi második otthonra lelt, sokoldalú képzés mellett biztosítják számára a
mûvészeti kiteljesedést. A pápával való találkozást legszebb emlékei közé teszi, ahogy az oda-vissza úton látott toszkán tájat, melyrõl már szintén készített festményt. Alkotói munkáját pedig immár szentatyai áldással folytathatja.
Az ifjú alkotót zalaegerszegi
diákévei alatt a városi önkormányzat ösztöndíjjal támogatta. A fiatal
tehetségrõl szóló írást a Pannon
Tükör november 22-i számában is
olvashatnak, jelezte Szemes Péter, a lap munkatársa.

A ROMA HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZTEK

 A zalaegerszegi roma holokauszt emlékmûnél tisztelegett
a városi és a roma nemzetiségi
önkormányzat, valamint a zsidó
hitközség képviselõje november
3-án. Az ünnepségen Forgács
József és Kuti Károly túlélõ is
részt vett.
– b. k. –

A vasútállomásnál a Farkas Ferenc szobrászmûvész által készített emlékmûnél gyûltek össze az
érintettek. Ünnepi beszédet mondott Gecse Péter alpolgármester,
Dömötör Csaba, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Siklósi

LÁTOK ÉS LÁTSZOM
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ
 A láthatóság szempontjából egy gyalogos számára nagy segítség lehet egy mobiltelefon zseblámpa funkciója is. A látni és látszani elv különösen az õszi-téli idõszakban fontos a közutakon,
melyre szemléltetõ példákkal hívták fel a figyelmet a volt Petõfilaktanyában, az esti órákban.
– AL –
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság és a polgárõrség által szervezett bemutatón többek között azt
érzékeltették, hogy egy kivilágítatlan kerékpáros illetve egy sötét ruházatú gyalogos körülbelül 20 méterig látszik este az autó tompított
fényszórójában. A haladó autó sebességéhez mérten ez a távolság
nagyon csekély, pillanatok alatt
megtörténhet a baj.
Horváth László rendõr õrnagy,
baleset-megelõzési fõelõadó fokozott baleseti veszélynek nevezte
azt a körülményt, amikor egy autó
bal oldali lámpája nem a mûködik.
Ilyen esetekben a szemben jövõ
gépjármûvezetõ elõzésnél nyugodtan nézheti azt csak kerékpárosnak
vagy motorkerékpárosnak.
A „Látni és Látszani Plusz” program éppen ezen okok miatt arra kívánja ösztönözni a közlekedõket,
hogy idõben készüljenek fel az
õszi, téli körülmények közti közlekedésre. A kampány során a gépjármûvezetõk ingyenesen átvizs-

gáltathatják autójuk világító- és
fényjelzõ berendezéseit, gumiabroncsát a szakszervizekben, valamint ellenõriztethetik a látásukat a
programhoz csatlakozott optikusoknál.
Mindkét helyen igazolólapot
kapnak a megjelentek, ami egy szabályszegés elkövetése esetén a
jogkövetkezmények alól ugyan nem
mentesíthet, de esetlegesen a
szankció alkalmazása során a hatósági mérlegelés alapja lehet. A december 10-ig tartó kampány további részleteirõl a www.latnies-

latszani.hu honlapon is lehet tájékozódni.
A „Látni és Látszani Plusz” országos akciót idén immár ötödik alkalommal szervezeték meg, hogy a
balesetmentes közlekedés érdekében felhívják a figyelmet a látás és
láthatóság kiemelt fontosságára. E
tekintetben jó, ha a gyalogosok és a
kerékpárosok észben tartják, hogy a
KRESZ elõírja számukra a fényvisszaverõ mellény vagy ruházat használatát lakott területen kívül éjszaka
és korlátozott látási viszonyok között.

TV-SZERVIZ

 A Jobbik zalaegerszegi önkormányzati képviselõi, Pete
Róbert és Pintérné Kálmán Marianna sajtótájékoztatón jelentették be, hogy visszavonulnak
a pártpolitikától munkahelyi illetve családi okok miatt.

Pete Róbert már nem pályázott
újra a Zala 01-es választókerület
elnöki tisztségére sem, illetve
Pintérné Kálmán Mariannával
együtt nem indultak újra a Jobbik
zalaegerszegi szervezetének elnöki és alelnöki tisztségéért sem.
Továbbá nem indulnak a 2018-as
országgyûlési és 2019-es önkormányzati választásokon sem mint
képviselõjelöltek a Jobbik keretein
belül.
A hamarosan megválasztásra
kerülõ új elnöknek sok sikert kívánnak. Végül megköszönték a támogatóiknak a segítséget, és
hogy kiálltak mellettük, amikor
szükség volt rá.
Vilmos a helyi zsidó hitközség vezetõje, valamint személyes élményeit osztotta meg Forgács József
túlélõ, aki 72 évvel ezelõtt, 9 évesen élte át a tragikus eseményeket.
– Tisztelem azokat, akik olvasnak ezekrõl az eseményekrõl,
amiket nem lehet elfelejteni. Már
csak ketten vagyunk, akik ott
szenvedtünk – utalt Forgács József a jelenlévõ Kuti Károlyra. –
Vagonokba raktak minket, anyákat, gyerekeket, öregeket. Aki nem
tudott felugrani, azt ütötték, verték.
Elõször Pápánál álltunk meg, majd
Komáromban. Itt körülbelül három
hétig voltunk. Megdöbbenve láttuk
a kopaszra nyírt nõket. El lehet ezt
felejteni? – tette fel a kérdést, miközben megjegyezte: szomorúan
látja, hogy évrõl évre egyre kevesebben vesznek részt a megemlékezésen.
Dömötör Csaba a gyûlölködés
és a kirekesztõ gondolatok megszüntetésének, az egymás iránti
tiszteletnek a fontosságáról szólt.
Gecse Péter alpolgármester a
múltra emlékezés jelentõségérõl,
közösségformáló erejérõl beszélt,
s az erõszak elutasításáról, mely
kizárólag származás alapján ítélt,
kínzott, ölt. Siklósi Vilmos édesanyja Auschwitzban írt naplójára,
illetve a Nemzeti Színház 371 csillag címû darabjára utalva idézte fel
a cigányokkal való bánásmódot.
A megemlékezés koszorúzással és gyertyagyújtással zárult.

92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9-13 és 15–17 óráig

DÍJAT NYERT ZALAEGERSZEG

 A 2010-ben alapított City Hungary Program a fenntartható és
élhetõ magyar városok vezetõ fóruma, és e program része a
2013-ban alapított nemzeti fenntartható városdíj, a Holnap Városáért Díj, mely a helyi közösségek, helyi emberek követendõ példáira hívja fel a figyelmet

Fotó: Seres

A Holnap Városáért Díj ösztönzõ a jobbra, modernebbre, élhetõbbre. A díjra több kategóriában is
pályázni lehetett, Zalaegerszeg a
„Fenntartható városért” kategóriában indult, és elnyerte a védjegy
jogosultságát. A díj annak a munkának az elismerése, amit az elmúlt években folytatott a városve-

zetés. A díjat Budapesten Balaicz
Zoltán polgármester vette át. A város három évig jogosult a védjegy
használatára.
A pályázat részleteirõl, a bírálóbizottság döntésérõl a polgármester és Nagy Tibor stratégiai és pályázati csoportvezetõ számoltak
be a sajtó képviselõi elõtt.

ISMÉT JÁRHATÓ
ELINDULT A JÁRMÛFORGALOM A PETÕFI UTCA ÉS
A BÍRÓ MÁRTON UTCA KERESZTEZÕDÉSBEN
 Újra használatba vették a közlekedõk a Bíró Márton utca és
Petõfi Sándor utcában keresztezõdését. Zalaegerszeg belvárosában október eleje óta útlezárással és forgalmirend-változással együtt járó szennyvízvezeték-rekonstrukciós munka
építési része befejezõdött.
A Petõfi Sándor utca és a Bíró Márton utca keresztezõdését
újra használhatják az arra közlekedõk.
A területet az útkeresztezõ-

kezdeni a vezeték cseréjét,
amely a nagy mennyiségû csapadék ellenére is egy hét alatt
befejezõdött. A szennyvízvezeték cseréje mellett kiváltották az

désben lévõ nagy átmérõjû
szennyvízcsatornacsõ-, valamint az ehhez kapcsolódó két
szennyvízsegédgerinc-szakasz
meghibásodása miatt zárták le.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hiba kijavítását és a helyreállítást haladéktalanul meg
kellett kezdeni.
A munkakörülmények közel
sem voltak kedvezõek, tekintettel arra, hogy hatalmas mennyiségû szennyvizet kellett ideiglenesen átemelni. A szennyvízcsatornát mintegy 4 méter mélységben kellett építeni, a rendkívül magas talajvízszint nehezítette a munkavégzést. Az elsõ
két hétben – a terület lezárása
után – a talajvíz szintjét kellett
csökkenteni. Ezután lehetett el-

ivóvízvezetéket és a gázvezetéket is, ezután következett a föld
visszatöltése és a talajvízszint
visszaállítása.
A munka zárására, az aszfaltozásra csak a talaj végleges
helyreállítása után kerülhet sor.
A munkát is nehezítõ, kedvezõtlen feltételek együttese magában hordozza a késõbbi burkolat
süllyedését, még akkor is, ha a
helyreállítást a legszigorúbb elõírások szerint végezték el. Ezért
ideiglenesen betonnal állítják
helyre az útburkolatot, a végleges aszfaltozásra csak a talaj
megszilárdulása után kerül sor.
Köszönjük a környéken élõk
és a közlekedõk türelmét, amit a
munkavégzés ideje alatt tanúsítottak.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS
ÉRBETEG EGYESÜLET
ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT
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Aktuális

VÁLTOZATOS

EGERSZEGI KAPOCS

ZENEI KÍNÁLAT

AZ ELSZÁRMAZOTTAK FIGYELME

(Folytatás az 1. oldalról.)
Továbbá Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke,
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Vigh László országgyûlési képviselõ, valamint
több helyi gazdasági, kulturális
szakember, önkormányzati képviselõk, sportolók, újságírók. A résztvevõket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, aki beszámolt az elmúlt két év eredményeirõl és szólt a
tervekrõl is, különös tekintettel a
TOP-program és a Modern Városok
Program adta lehetõségekrõl.
A polgármester elmondta: az elmúlt két évben mintegy háromezer
új munkahelyet teremtettek Zalaegerszegen, ahol a jövõ évben további ezer álláshelyre várnák a jelentkezõket, bár a munkaerõhiány
miatt ez egyre nagyobb kihívást jelent. A legtöbb munkaerõt a
Flextronix vette fel, mintegy ezer
embernek biztosítottak állást, így
több mint négyezer dolgozóval
büszkélkedhetnek. A jövõ évben a

 Idén õsszel a 46. tanévét
kezdte meg a közgazdászképzés
Zalaegerszegen, amely ez év januárjától a Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Karaként
mûködik, mégpedig az Alkalmazott tudományok egyeteme intézményi kategórián belül. Ez új
kihívásokat jelent az oktatásban,
a kutatásban és a társadalmi felelõsségvállalásban egyaránt –
mondja Lambertné Katona Mónika. A zalaegerszegi felsõoktatás legrégebbi intézményének
dékánját a képzési kínálatukról
kérdeztük.
– Antal Lívia –
– Hogyan alakult a felvettek
létszáma az elõzõ évhez képest?
– Az õsszel induló képzéseinken átléptük a 200-fõs lélektani határt, 202 fõ hallgatót vettünk fel intézményünkbe. Õk egyrészt pénzügy-számvitel, gazdálkodási és
menedzsment, valamint gazdaságinformatikus alapszakjainkon,
másrészt felsõoktatási szakképzéseinken kezdték meg tanulmányaikat. Az utóbbiak pénzügy és számvitel vállalkozási, gazdálkodási és
menedzsment, projektmenedzsment, valamint nemzetközi gazdálkodás-logisztika specializáción indultak.
Újdonság, hogy vállalati együttmûködések keretében hallgatóink
tantárgyakba épített vállalati modulokban szerezhetnek speciális ismereteket, amit tanúsítványokkal igazolunk számukra. Az Ilex System
Zrt.-vel való együttmûködés a cég
által fejlesztett jogi szoftver alkalmazásának lehetõségét engedi meg
hallgatóink számára. A Cisco Hálózati Akadémia képzésein informatikushallgatóink fejleszthetik tudásukat, a pénzügy és számvitel alapszakosok pedig mérlegképes könyvelõi végzettséget szerezhetnek.
– Hogyan válik be a duális
képzés?

helyi vállalkozások jelzései alapján
sok száz munkahely jöhet létre.
A munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökkent az elmúlt
években: míg 2014-ben 4,7, 2015ben 3,3, 2016-ban már csak 2,8
százalékos a munkanélküliség Zalaegerszegen. Növekedett az iparûzésiadó-bevétel: míg 2014-ben
3,2 milliárd folyt be, 2016-ban 4,4
milliárd az adóbevétel a helyben
mûködõ vállalkozásoktól. Részletesen szólt Balaicz Zoltán a 2020ig tartó TOP-programról, amely
eredetileg 11,2 milliárd forintot tartalmazott, és ami kiegészült a közelmúltban még 5,6 milliárd forinttal. Zalaegerszeg a 23 megyei jogú város közül a legnagyobb mértékû emelésben részesült. Így az
új keretösszeg 16,8 milliárd forint.
Az 5,6 milliárdból több mint másfél
milliárd jut a Mindszenty-programra, az alsóerdei sport- és rekreációs központra, ipari csarnok építésére és logisztikai központ kiépítésére. A következõ évek intézményi fejlesztései közül kiemelkedik

Fotók: Seres

Buza Sándor, Fekete György, Vigh László, Darvasi Ilona, Balaicz Zoltán, Kandász Andrea,
dr. Darák Péter, Gellei Imre

a 360 millió forintból megépülõ új
andráshidai óvoda, a Dózsa és
Landorhegyi általános iskola megújulása. A duális szakképzõ központ kialakítására 317 millió forintot fordítanak, míg 353 millió forintból felújításra kerülnek a háziorvosi és gyermekorvosi rendelõk.
A TOP-program részei még az
északi ipari park fejlesztése, feltáróutak építése, városi utak, kerékpárutak, a Gébárti-tó fejlesztése, a
Vizslapark rekonstrukciója, sétány
kiépítése a Zala folyó partján. A
Smart City-programra 200 milliót,
a foglalkoztatási programra 934
milliót, a helyi identitás erõsítésére, rendezvények tartására 330
milliót szán a város. Útfejlesztések
2,65 milliárd forintból valósulnak
meg: ide tartozik a Rákóczi Ferenc
utca felújítása (megtörtént már), a
nagypáli csomópont megépítése,
a botfai körforgalom kialakítása
(megtörtént) és a 75-ös út felújítása. Fontos a Zala Megyei Szent

Rafael Kórház nyolcmilliárdos fejlesztése, és az, hogy a tervek szerint 120 millió forintból megújulhat
a zalaegerszegi nõvérszálló is.
A városfejlesztés tervei között
szerepel a Göcseji úti temetõ ravatalozójának felújítása, amely 80
millió forintba kerül majd, valamint
a Makovecz Imre által tervezett
Boldogasszony-kápolna megépítése Gébárton. A város polgármestere jelezte: a 76-os fõúttól eltérõ nyomvonalon építik meg a
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
utat. Pacsát és a sármelléki repteret érintve Balatonszentgyörgynél
érné el az M7-es autópályát. Szólt
még a Modern Városok Program
keretében megvalósuló intézményi fejlesztésekrõl és a kultúra,
sport, és az oktatás területét érintõ
egyéb beruházásokról, újdonságokról, a várható lakásépítésekrõl.
A következõ évek egyik legnagyobb fejlesztései között említette
Balaicz Zoltán a közel 40 milliárd

forintból megvalósuló, önvezetõ
jármûvek számára is alkalmas jármûipari tesztpálya beruházást.
A prezentáció után elõször Fekete György szólt hozzá az elhangzottakhoz. Adomány gyûjtésére szólított fel a Makovecz által
tervezett kápolna megépítéséért
és jelezte, egymillió forinttal hozzá
is járul a harmincmillió forintos beruházáshoz. Õt még a budapesti
helyszínen két vállalkozás követte,
így a gyûjtés négymillió forinttal indul. Boros Imre volt miniszter, Horváth Viktória turisztikai államtitkár
és Buza Sándor rádiós és tévés
mûsorvezetõ Zala megye és Zalaegerszeg turisztikai és gasztronómiai lehetõségeire hívta fel a figyelmet, és mint fogalmaztak, e
kettõ elválaszthatatlan egymástól.
Ehhez tartozik még a „biztonság”,
mint tõke, ami a vendégek, a turisták számára nagyon fontos. Zalában jó élni, és ezt tudatosítani, hirdetni is kell.

A JÖVÕ PÉNZÜGYI SZAKEMBEREIT KÉPEZIK
MEGÚJULÓ, GYAKORLATORIENTÁLTABB KÉPZÉSEK A BGE ZALAEGERSZEGI GAZDÁLKODÁSI KARÁN
– Mindhárom alapszakon elérhetõ a duális képzés, ami három
évfolyamot érint összesen 38 hallgatóval, köztük 17 elsõssel. Ezen a
téren 28 Zala, Vas, Veszprém és
Somogy megyei vállalattal mûködünk együtt. Duális hallgatóink a tanulmányi
kötelezettségeik teljesítése mellett egy tanévben 110 napot töltenek
el cégeknél, ahol operatív gyakorlati ismereteket szereznek pénzügyi, számviteli, irodai
adminisztrációi és informatikai területeken. A
képzés rendkívüli elõnye, a hallgatók véleménye alapján is, a
gyakorlati tudás megszerzése. A másik elõny
az a rendszeres jövedelem, amelynek összege
havonta 66 ezer 600 forint. Önköltséges képzésben részt vevõ hallgatóink számára ez fontos, hiszen sokan ebbõl
finanszírozzák tanulmányaikat.
– Változik-e és mennyiben a
képzési kínálat 2017-ben?
– 2017 szeptemberében három
alapszakunkra – pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzsment, valamint gazdaságinformatikus – lehet jelentkezni. Tudni kell
azonban, hogy egy jogszabály következtében megváltozott a képzések kimeneteli követelménye, ennek alapján most zajlik az egyetemen a képzések tantervi reformja,

modernizációja. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a 2017 szeptemberében belépõk már ezzel az új típusú,
hallgatóbarát, gyakorlatorientáltabb
tantervvel kezdik meg tanulmányaikat. A nyelvoktatás megmarad, vi-

nik majd meg a logisztikai képzés
szakmai tartalma.
– A beiskolázási kampányban
milyen rendezvények lesznek?
– A nappali alapszakokon ismét
elérhetõ lesz a duális képzés, mely-

szont növekszik a gyakorlati praktikumokat alkalmazó tanórák száma.
Ennek érdekében szeretnénk bõvíteni meglévõ vállalati együttmûködéseinket, bevonva szakembereiket az oktatásba.
A felsõoktatási szakképzési kínálatunkban megszûnik a nemzetközi gazdálkodás szak. Helyette
egy új specializációt akkreditáltatunk a gazdálkodási és menedzsment szakon belül, amelyben jele-

be 35 hallgató tud majd bekapcsolódni 18 céggel kötött együttmûködés révén. A felvételizõk ezen vállalatok listáját egyrészt karunk,
másrészt a felvi honlapján találják
meg.
A beiskolázási kampány keretében megrendezett duális táborunkban a felvételizõk személyesen is
találkozhatnak a vállalatokkal. A
duális gyakorlat elnyeréséhez pályázniuk kell az érdeklõdõknek. A

táborban részt vevõket erre is felkészítjük, hiszen, mint leendõ munkavállalók, önéletrajzot és motivációs
levelet kell benyújtaniuk a kiválasztás során. A június végi állásbörzénken a vállalatok állásinterjún
hallgatják meg a jelentkezõket és hozzák meg
döntéseiket. Tehát a felvételizõk ekkor már tudják majd, ha felvételt
nyernek hozzánk, a cégek alkalmazzák-e õket.
Érdemes figyelemmel
kísérni
honlapunkat,
melyen minden aktuális
információ elérhetõ.
Beiskolázási kampányunk során ellátogattunk középiskolákba is,
ahol osztályfõnöki órák,
szakmai elõadások és
pályaorientációs napok
keretében mutatjuk be
megújuló képzési kínálatunkat. A közelebbi
megismerkedést szolgálja a két nyílt nap,
amit decemberben és
február elején tartunk
karunkon, a duális tábor
és a Siker Kulcsa verseny.
– Milyen ösztöndíjakat kínálnak hallgatóiknak?
– Többfajta lehetõséget tudunk
biztosítani. Az államilag finanszírozott képzésben lévõk tanulmányi
és szociális ösztöndíjakban részesülhetnek, továbbá rendelkezésre
áll az állami Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjak köre. A
BGE saját ösztöndíjrendszere a
Biztos Jövõ Ösztöndíj, amelyet ön-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Cseh Tamás-programra pályázatot nyújtott be maga a PopUp
Café is. Cserpes Attila, a kávéház
üzemeltetõje érdeklõdésünkre elmondta: 2,5 millió forint pályázati
pénzt nyertek, amibõl 13 koncertet
szerveznek november 1. és június
30. között.
Ezenkívül zajlanak az 1956-os
évhez kötõdõ Romkocsma-pályázat rendezvényei is. Március 31-ig
ennek keretében további öt zenekar koncertjére kerül majd sor. A
VMK pályázatával közösen, több
mint huszonöt könnyûzenei koncertre válthatnak jegyet az érdeklõdõk. A repertoárt igyekeztek a
kávézó stílusához igazítani, és a
tavalyi fellépõkhöz képest újdonságokkal is jelentkeznek majd. (A
fellépõk között találjuk: Vasárnapi
Gyerekek, Kardos Horváth János,
Új Zenekar (ex-Búcsúkoncert).
Cserpes Attila azt mondta:
azért is nyerhetett ennyi klub,támogatást, mert idén majdnem kétszer annyi pénzt osztott szét az
NKA, mint tavaly. Míg 2015-ben 80
millió forint, idén 140 millió forint
állt országosan rendelkezésre.

költséges hallgatók tanulmányi teljesítményük alapján nyerhetnek
el. Emellett a Zalaegerszegen
Végzett Közgazdászok Közhasznú Egyesülete Biztos Jövõ Zalaegerszeg elnevezéssel ugyancsak
kínál ösztöndíjat, amelyben 5–6
hallgató részesülhet egy-egy félévben.
Új elem, hogy a közgazdászhallgatók MNB-ösztöndíjban is részesülhetnek, miután errõl megállapodás született a Budapesti Gazdasági Egyetem és az MNB között. A
város által biztosított Befektetés a
jövõbe címû ösztöndíj révén a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ
hallgatók tíz hónapon át havi ötezer
forintot kapnak, a 4,5 tanulmányi átlagot elérõ közgazdászhallgatók
pedig további havi ötezer forintot. A
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány szintén biztosít
ösztöndíjat két hallgatónk számára.
A velük való együttmûködés kölcsönös partnerségen alapul, támogatják tevékenységünket, másfelõl
részt veszünk az általuk szervezett
programokban, így a beiskolázási
rendezvényeket is közösen valósítjuk meg.
– A kampusz fejlesztésére milyen lehetõségeik nyílnak?
– Több uniós pályázattal is élni
kívánunk a jövõben, mert célunk
az oktatóterek megújítása, a képzés minõségének fejlesztése, továbbá bõvíteni szeretnénk nemzetközi kapcsolatainkat.
2017 februárjával keresztféléves képzéseket is hirdetünk, ezek
egyike az államilag finanszírozott
pénzügy mesterszak levelezõ munkarendben. A business coach és a
pályázati projektmenedzser önköltséges továbbképzéseink mellett
két teljesen új – a közgazdálkodás,
közpénzmenedzsment, valamint a
gazdasági logisztikus – képzéseket
is meghirdettük, melyeket az elmúlt
idõszakban akkreditáltattunk – hívta fel a figyelmet Lambertné Katona
Mónika dékán.
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FELLÉPÉS A KONYHÁBAN, IDÕNKÉNT A SANZON A SZERELME
HEGYI BARBARA KÖNYVBEMUTATÓJA

 „Ez a könyv azoké, akik éppen annyira nem szakácsok, mint
én. Akiknek a fõzés öröm, alkotás, kreativitás, játék, élvezet, fantázia. Azoké, akik »fellépnek« a konyhában, hogy fõztjükkel sikert
arassanak, és a tapsra még mosogatás közben is szívesen gondolnak vissza” – olvasható Hegyi Barbara második szakácskönyvének ajánlójában. A Jászai Mari-díjas színésznõ közönségtalálkozók alkalmával is beszélget kedvenc idõtöltésérõl, a fõzésrõl. Így tette ezt a közelmúltban Zalaegerszegen is, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban.
– b. k. –
A sokat foglalkoztatott mûvésznõvel Szûcs Anikó újságíró beszélgetett. Kis részben a színészi pályáról, magánéletrõl, nagyobb részben a fõzésrõl, mellyel szintén nagy
sikereket ér el a családja, barátai,
kollégái között. S talán annál is szélesebb körben, hiszen elsõ sza-

szilveszterre, macskajajra, gyerekbulira.
A könyv 140 receptet tartalmaz,
életszerû fotókkal. Ez utóbbival a cél,
hogy ne mesterszakács minõséget
mutasson, hanem pont azt a képet,
ami várhat ránk az otthoni konyhában a sütés-fõzés végén. Kedvcsinálóként, nem elijesztendõ. Mellette pedig történetek is szerepelnek a kötet-

kácskönyve, az „Abraka babra” fél
évvel a megjelenés után már
Aranykönyv-díjat ért el. Hamarosan
érkezett is felkérés a kiadótól a folytatásra. Így íródott az „Alkalomadtán”, mely még háziasszony szinten elkészíthetõ, de érdekes, különleges étkeket kínál, alkalmak köré
szervezve. Ha vendég jön, ha váratlan vendég jön, ha külföldi vendég jön, ha vendégségbe megyünk, ha csajbuli van, ha focimeccs, névnapra, karácsonyra,

ben, melyek színesebbé, hitelesebbé
teszik a gasztronómiai kínálatot.
Hegyi Barbara elárulta, az egyszerû, gyorsan elkészíthetõ és finom ételeket célozza meg, mivel
életmódja miatt erre van csak ideje.
Amit azonban nem hagyna ki soha,
az a piac, a „legjobb hely a világon”,
az alapanyagok beszerzési helye.
Elismerte azt is, nehéz kötelezõ jelleggel fõzni, a családtagok különbözõ igényeit teljesíteni, ezért célszerû bevonni õket a gasztronómiába.

DIENES-ARS POETICA
A TERMÉSZET TISZTELETE
 A természetet tiszteletét fogalmazta meg egy mondatban ars
poeticájaként Dienes Gyula képzõmûvész, mûvésztanár az Apáczai Mûvelõdési Központban azonos címmel, november elején
nyílt kiállításán.
– B. K. –
A november 25-ig látható tárlatot Szényi Zoltán képzõmûvész,
nyugdíjas mûvésztanár nyitotta
meg és ajánlotta az érdeklõdõk-

helyett az érzelmek kivetítései.
Könnyedek, de megállítanak bennünket, és az alkotás öröme is felfedezhetõ a képeken – fogalmazott Szényi Zoltán. Majd az alkotó
életútját is röviden ismertette. El-

nek. Elmondta, mint kollégája,
utódja munkásságát figyelemmel
kíséri, jól ismeri, így õt is meglepte, hogy a festmények mellett ezúttal plasztikákkal is megmutatkozott Dienes Gyula.
– A többségében festményeket, akvarelleket felvonultató tárlat
a színek kifejezõ erejének hatására épít. A természetbõl merített képek a rácsodálkozó ember tájképei. Nem képeslapok, a látvány

mondta, hogy kollégája a tanítás
révén kötõdik Zalaegerszeghez.
Korábban az Ady-iskola, jelenleg a
Zrínyi-gimnázium pedagógusa. De
emellett felnõtt tanítványokkal is
büszkélkedhet. S jó tanár módjára
maga is alkot, ebben teljesedik ki
munkássága, meglátva olyan témákat, melyek mellett más ember
könnyen elmegy.
A megnyitón közremûködött
Moser Lili Marleen.

– Jó terápia leültetni a fiatalokat a
borsópucoláshoz, és a mi volt az iskolában kérdésre a szokásos semmi helyett részletesebb válaszok is
érkeznek ilyenkor – mondta többek
között. De nem csak gyermekeivel,
hanem felmenõivel való kapcsolatáról is szólt, kiemelten a fõzés témakörben. De megható történetet osztott meg édesapjával, Hegyi Barnabás Kossuth-díjas operatõrrel (legismertebb munkája a Körhinta) kapcsolatban is. Elmondta, édesapja az
õ születésekor halt meg. Egy érdekes találkozásuk azonban mégis
volt, amikor a sors útja ahhoz a körhintához vezette, amelyen édesapja
is forgatott. Többek között ez a történet is olvasható a szakácskönyvben.
A mûvésznõ két titkot is elárult a
közönségtalálkozón. Az egyik, hogy
a fõzés és az evés olyan szenvedély, feketelyuk számára, mely õt
mindig beszippantja. Illetve szívesen vezetne egy konyhasulit, kifejezetten olyanoknak, akik gyûlölnek
fõzni. Számukra is szeretne sikerélményt adni.
– A színház illékony dolog. Ma
tapsolnak, de nem marad meg ebbõl semmi kézzelfogható. És ez nagyon nehéz érzés a kreatív embereknek. A fõzés és a szakácskönyv
viszont kézzel fogható, ezért is
nagy öröm nekem – mondta végül
Hegyi Barbara.

ORSZÁGOS SIKERÉRÕL MESÉL MERICS NIKOLETT

 Megérzéseire hallgatva, eltántoríthatatlanul halad a sanzonénekes karrier felé egy fiatal zalaegerszegi lány, Merics Nikolett.
Mint mondja, már kamaszkorában megérintette ez a francia mûfaj, s hogy jó úton jár vele, azt a közelmúltban elért országos versenyen elért szép eredménye is bizonyítja.
Bánfi Kati

rûen a véremben van. Talán ahhoz
tudnám hasonlítani, mint amikor
– A nagymamámék hallgattak valakinek van egy született rajztemindig sanzont, s nekem ez már hetsége, amit aztán tanulással leakkor, 12–13 évesen is nagyon het fejleszteni. Velem a sanzontetszett. Erõ, fájdalom, mély
õszinteség van ezekben a dalokban. Érzelemdúsak, kifejezõek. S
mindezt magaménak érzem. És
van bennem makacsság is, hogy
ne lehessen eltántorítani errõl az
útról. A sanzon volt, van és lesz az
életemben. Ajánlottak más mûfajt
is, poposabbat, operettet. De a
szívemhez legközelebb a sanzon
áll, ezt tudom hitelesen átadni.
Mert szerintem a színpadon az
elõadó legyen hiteles, nekem ez
fontos.
– Ilyen fiatalon hogyan lehet
hitelesen átadni komoly mondanivalójú dalokat? Amihez úgy
gondolnám, meg kell élni bizoMerics Nikolett
nyos sors hozta nehézségeket.
Nincs ajánlott alsó korhatár a szeretet született, teljesen át tumûfajhoz?
dom magam adni ennek a francia
– Nem tudom, idõsebben mi- lüktetésnek. Edith Piaf a kedvenlyen lehet sanzont énekelni, de azt cem, minden dala egy hárompertudom, hogy ez valami ösztönsze- ces halál.
– Éppen erre célzok. Nagyon
életvidám vagy, pozitív hozzáállásúnak tûnsz, és közben nagyon szomorú dolgokról énekelsz. Hogyhogy nem hangol le?
– Számomra ezek a dalok azt
bizonyítják, hogy még vannak érzések a világban, s minõséget
 A zalaegerszegi székhelyû ZAZEE Kulturális Egyesület egy év
képviselnek zeneileg. Belülrõl faszünet után újra kiírta a Fischer György Képzõmûvészeti Ösztön- kadnak, benne vannak a lelkemdíjat, ami somogyi, vasi és zalai állandó lakcímmel rendelkezõ
ben, nem hangolnak le.
fiataloknak szól.
– Hogyan alakult eddig a pályád?
A két kategóriában meghirdetett vése továbbá, hogy a jelenleg kép– Gimnazistakoromban kezdpályázat célja, hogy segítse azok- zõ- vagy iparmûvészeti tanulmá- tem éneket tanulni a Pálóczi-zenenak a fiatal alkotóknak a pályán ma- nyaikat folytató, aktív, a mûvészi ön- iskolában. Aztán jöttek a fellépéradását, akik érettségi vizsga után kifejezés eszközeit keresõ hallgatók sek, eleinte vegyes dalválogatástervezik, hogy képzõ- vagy iparmû- tanulmányait is támogassa.
sal, melyben aztán egyre több lett
vészeti felsõoktatásban, illetve épíA pályázatok beküldésének ha- a sanzon, végül már csak az matésznek tanulnak tovább, de közép- tárideje 2016. november 30.
radt. Emellett francia tagozatra járiskolai tanulmányaik befejezését További információ:
tam a Mindszenty-iskolában. Akkövetõen még nem tettek sikeres
http://www.finearthotel.hu/
kor még nem gondoltam, hogy a
felvételi vizsgát. Az Ösztöndíj törekfischer.php?hova=palyazz
sanzon miatt, de éreztem, hogy

FISCHER-ÖSZTÖNDÍJ
NOVEMBER 30-IG LEHET PÁLYÁZNI

ezt a nyelvet is fontos tudnom. A
francia nyelv is egy szerelmem.
Eleinte egymástól független volt a
két dolog, aztán szépen összekapcsolódtak. A nyelv alapos tudása
is hozzátartozik számomra a hiteles elõadáshoz. Az élet okosan terelt ebbe az irányba. Utólag hálás
vagyok, hogy a megérzéseimre
hallgattam. S hálás vagyok a tanáraimnak, Huszti Bernadett Máriának, aki a Párizsi Zeneakadémián
tanít, illetve Czibere Virágnak, a
franciatanárnõmnek. Õket is utamba hozta a sors. De ugyanígy
ajándékba kaptam azokat az embereket, akik a fellépési lehetõségek terén segítettek és segítenek
ma is, ahogy a családom támogatását vagy a szomszédok türelmét.
Ez utóbbiaktól is egyébként pozitív
visszajelzést kaptam – mondja
mosolyogva.
– Mennyire sûrû a program?
– Novemberben sok fellépésem lesz. 9-én Budapesten a Fészek Klubban, ami nagy megtiszteltetés. 18-án egy egyesületi rendezvényen lépek fel, 19-én önálló
estem lesz Lickóvadamoson, 23-án
pedig egyik zalaegerszegi zenés
kávézóban lesz Karády Katalinestem. Ez utóbbin Berkes Dániel
kísér zongorán. Egyébként újabban hajlok a magyar sanzonvilág
felé is. Szilveszterkor pedig Hévízen szerepelek. Ez megint új kihívás lesz, külföldi vendégek elõtt.
– Az országos sikerrõl mesélnél?
– Évente van sanzonéneklési
verseny. Eddig mindig lemaradtam
róla valamilyen okból. Most azonban vártam a kiírást és azonnal jelentkeztem. Beküldött dal alapján
hívták be a legjobb 15 énekest.
Anyanyelvû francia zsûri elõtt, nyilvános döntõben kellett szerepelni.
Hatodik helyet értem el, nagyon
örültem neki. Ez egy fontos visszajelzés volt, hogy jó úton járok.
Idõnként minden elõadónak szüksége van szakmai visszajelzésre,
és ez elég magas szintû szakmai
elismerés volt. Az oklevelet olyan
helyre tettem a szobámban, hogy
mindig azt lássam meg elsõnek,
amikor belépek.
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AZ APAI ERÕ LEGYEN VELED
PSZICHO-EST AZ ÉRZELMI KÖTÕDÉSEKRÕL

 A mai társadalmak nem kedveznek a lelki érésnek, a lelki folyamatoknak. A fogyasztói attitûd instant, nárcisztikus módon, azonnali kielégülést akar. A befelé fordulás, a másikra figyelés kevésbé fontos. Nehezebb ma fenntartani egy párkapcsolatot, mint tízhúsz évvel ezelõtt – mondja dr. Keresztes Zoltán pszichiáter,
pszichoterapeuta.
– pP –
A fõleg személyiségzavarral
küzdõ egyének (és környezetük)
terápiájával foglalkozó szakember
a Pszicho Estek rendezvénysorozat vendége volt a minap. Nagy
Réka klinikai szakpszichológus, a
program háziasszonya a kapcsolati kötõdéseinkrõl beszélgetett a
pszichiáterrel. A kora gyermekkorban
szerzett
tapasztalataink
ugyanis kihatnak egész életünkre;
különös tekintettel párkapcsolatunkra, vagy inkább párkapcsolatainkra. A kötõdési problémák aztán rossz párválasztáshoz és gyakoribb partnercserékhez vezethetnek.
Hogy mi köze egy hiszteroid típusú nõnek vagy egy féltékeny,
nárcisztikus férfinak (meglepõnek
tûnik, de férfiaknál gyakoribb a nárcizmus) a kora gyermekkori anyai
 Nincs azzal baj, ha valakinek
van egy képzelt barátja. Kinek ne
lett volna gyerekkorában? Lehet,
hogy egy ponton túl ez már kórós, a kívülállók számára meg
érthetetlen. Viszont krízishelyzetben akár jól is jöhet; reményt ad.
És egyfajta kapocs lehet a külvilág felé.
– pP –
Különben is, ki mondja meg,
hogy mi az a bizonyos pont, amin túl
már beteges valami? A szülök, az
utca lakói vagy a társadalom? De mi
van, ha akkora a baj a világban,
hogy ezek a fogalmak értelmüket
veszítik, és ha pont a szülõk élnek
fantáziavilágban amiatt, mert ezt
nem ismerik fel. Továbbra is görcsösen ragaszkodnak olyan bevett formulákhoz és szokásokhoz (napi rutinhoz), amik már nem érvényesek.
A Hevesi Sándor Színház a közelmúltban mutatta be Edward

és apai kötõdéshez? A szakember
szerint elég sok. Keresztes Zoltán
pályafutását a lipótmezei (ma már
megszûnt) pszichiátriai intézetben
kezdte, ahol sokáig foglalkozott
személyiségzavaros állami gondozottakkal. Ekkor fordult figyelme a
korai kötõdés érzelemvilága felé,
ami késõbbi lelkiállapotunkra, viselkedésünkre is kihat.
A kötõdésnek pszichiátriai értelemben nincs konkrét definíciója.
Tulajdonképpen interakciós mintázatokat jelent anya és gyermek között. Az utódgondozás fontosságáról és biztonságáról szól: hogy viszonyul az anya a gyerekhez,
mennyire „veszi” és reagálja le a
csecsemõ jelzéseit. A baba és késõbb a kisgyerek számára is fontos
a kapcsolatteremtés, a tárgyállandóság, a nyugalom; vagyis hogy az
anya „elérhetõ” legyen, és megtörténjen az egymásra hangolódás.

Ez alakítja ki a bizalmat. Az interakció hangulata megõrzõdik a
gyermekben.
A pszichológia az 1940-es évek
óta foglalkozik az érzelmi kötõdés
vizsgálatával. A kutatások során a
kötõdésnek négy fajtáját jegyezték
le: a biztonságosan kötõdõt, a szorongó/ambivalenst, a bizalmatlan/elkerülõt és a dezorganizáltat.
Ez utóbbi az úgynevezett megnyugtathatatlan, és a négy közül
ez az, ami késõbb sem változik.
Az elõzõ három esetben viszont
akár pozitív, akár negatív elmozdulás is lehetséges. Egy alkoholista vagy drogos, depressziós anyának nagy valószínûséggel lesz
ambivalensen kötõdõ, szorongó
vagy bizalmatlan gyermeke (és
sokszor ilyen felnõtté is válik). Hiszen egy ilyen anya reakciói, érzelmei szélsõségesek. Minél kevésbé jósolható meg az anya tevékenysége, annál bizalmatlanabbá
válik a csecsemõ.
Hogy ne csak az anyákról essék szó, a pszichiáter elmondta:
vannak anyai és apai kötõdési minták. Ez utóbbiak 2 éves kortól alakulnak ki, és ettõl az idõtõl válnak

leginkább mérhetõvé. Meglepõ, de
míg az anyához való kötõdést már
a ’40-es évektõl vizsgálták, az
apait csak a 2000-es évek elejétõl.
Érdekes, hogy az apai kötõdés kialakulása a biztonságos, de már
halálra unt szoros anyai kapcsolatra épül. Amikor a gyermek kétévesen már elég nagy ahhoz, hogy eltávolodjon kicsit az anyjától.
Az apai kötõdés szerepe az,
hogy élethosszig biztonságban
érezze magát az egyén. A Star
Wars után szabadon azt is mondhatjuk, hogy „az apai erõ legyen
veled” – fogalmazott Keresztes
Zoltán. Vagyis, ha olyan apa mellett nõ fel a gyerek, aki nagy, erõs
(nem fizikai értelemben), védelmet

ad a háttérbõl és mindig elérhetõ,
amikor kell, akkor erõsebb identitású, magabiztosabb lesz az egyén.
Az ilyen gyerekeknek jobb a kapcsolatteremtõ képességük, jobban
kezelik a szociális konfliktusokat
és népszerûbbek társaiknál. Ellenkezõ esetben, vagy ha túl rideg,
szigorú az apa, könnyebben válhatnak „lúzerré”, elnyomhatóvá a
gyerekek (fõleg a fiúk). Érdemes
problémára gyanakodni akkor is,
ha például a kamaszkor túl nyugalmas, csendes. Az a késõbbiekre
nézve nem jelent túl jót. Az egyén
nem meri vállalni önmagát.
Ha viszont mindkét szülõhöz
biztonsággal kötõdik a gyerek, akkor olyan tartalékokkal töltõdik fel a

„mentális hátizsákja”, hogy egész
életében lesz mihez visszanyúlnia
problémás szituációkban.
A pszichiáter azt mondja: régi
kötõdés-élményeinket fel lehet dolgozni, vagyis életünk során megváltoztathatók a minták. De ehhez
a korábbi sérelmeket tudatosítani
kell, és a múlt részévé kell tenni
õket. Érdemes szakember segítségét kérni, mert így elkerülhetõ,
hogy párkapcsolatunkban tovább
vigyük a korábbi kötõdési mintáinkat. Folyamatos hisztériákkal, féltékenységi rohamokkal, uralkodni
akarással reagálva társunk cselekedeteire. Az önismeret és az egymásra figyelés sok kapcsolatot
megmenthet.

HA MÁR CSAK A SENKIBEN BÍZHATUNK

is, ha egy ponton túl már (az Anyát
kivéve) mindenki számára láthatóvá válik a képzelt barát. A Senkibõl Valaki lesz. Valaki, aki képes
kivezetni a Lányt (Minket) a zárt
térbõl, hogy megmutassa a kinti világot. Azonban, hogy az milyen,
megint csak a fantáziánkra van
bízva. De legalább már nem vagyunk egyedül...
Sok kérdés megválaszolatlan
marad, hisz több lehetséges megoldás (végkifejlet) közül is választhatunk. Talán jó lett volna egy „levezetõ” laza beszélgetéssel zárni a
délutánt. Reméljük, hogy a pedagógusok ezt megtették másnap az
osztálytermekben!

SZÉTTÖRT TÁL, NEMCSAK A FIATALOKNAK

vagy háború van. Van, aki szerint robotok segítik a munkát, de az is elhangzott, hogy a világ szürkébb lesz
akkor, mint most, mert az emberek
nem beszélnek már egymással,
csak a telefonjukat nyomkodják.
Apropó szürkeség: maga a tér, (a
szoba) is az. Nincs napfény, se dekoráció. Csak a komor falak. Hogy
van-e itt félelem és magány? Már ránézésre is. A többi pedig a játék során kiderül. Már ami kiderül… Mert
konkrét válaszok nincsenek, elgondolkodtató kérdésfelvetés annál
több.
Beteges-e, hogy a nyolcéves
Lány (Kátai Kinga) minden étkezés-

értékek, klisék (étkezési rend megtartása, még ha egyre szûkösebbek
is a rendelkezésre álló források)
mentén teszi ezt, amik már nem igazán érvényesek ebben a helyzetben. Hiszen a külvilágból egyre aggasztóbb hírek érkeznek. („Egy kutya és egy lámpaoszlop. Ennyi maradt a civilizációból.”) A család és az

egyén elszigeteltsége percrõl percre
nõ. Nem csoda, hogy a Lány egyre
inkább a képzeletbéli barátjába „kapaszkodik”, aki reményt ad, ételért
cserébe. („Mert az éhezõket etetnünk kell.”) A szolidaritásért megkapjuk a megvilágosodást és a menekülés lehetõségét; akár ez is lehetne a dráma üzenete. Ha…

Ha közben nem azon agyalnánk, hogy miért nem tetszik az
Apa? Valamiért nem bízunk benne. Hiszen a külvilágból csak õ
hozza a rossz híreket. Biztos,
hogy hiteles forrás? („Az emberek
bármit elhisznek. Minél szörnyûbb,
annál jobban.”) Higgyünk vagy
ne? A döntés a miénk. Még akkor

SZOCREÁL, LAKÁSHIÁNY, NÕÜGYEK
ZALAEGERSZEGI HANGULATKÉPEK AZ ÖTVENES ÉVEKBÕL

Bond: Széttört tál címû, elsõsorban
(de nemcsak) diákoknak szóló drámáját. A népszerû kortárs angol
szerzõ mûvét néhány éve már a fõvárosi Kerekasztal Színházi Nevelési Központ is sikerrel játszotta. A zalai teátrum színpadára Bethlenfalvy
Ádám dolgozta át a darabot.
2077-ben járunk, egy család
nappalijában; valahol, bárhol. Nem
fontos. Mégsem sci-fi ez, hanem
sokkal inkább lélektani dráma, még
ha a fikciónak és a fantáziának óriási szerep is jut. Itt azonban nem távoli galaxisok lakóival kell megküzdeni, sokkal inkább önmagunkkal. A
téma tömény, és korántsem vidám;
így nem villanyoltással indul az elõadás, hanem egy laza „rávezetõ”
beszélgetéssel a színészek és a
gyerekek között.
Vajon milyen lehet 2077 a szoba
falain túl? A diákok szerint nem kizárt, hogy repülõautók közlekednek,

nél megterít a képzeletbeli – a szülõk és sokáig a közönség számára
is láthatatlan – barátjának, vagyis
Senkinek/Valakinek (Mihály Péter)?
Az Apa (Bellus Attila) szerint ez nem
normális, így a konfliktus és a feszültség egyre nõ közöttük. Mígnem
a darab címe valósággá lesz. A töredezettség azonban ennél bõvebb jelentéssel bír. Félni valamitõl, amit
nem látunk, ami Semmi, ami nincs.
(„Hogy szabaduljak meg valamitõl,
ami nincs is ott?” – kérdezi az Apa.)
Mindezt egy töredezett, szétesõ világban, társadalmi rendben. Ezt erõsítik a leegyszerûsített díszletek, a
családi beszélgetések rövid, ám feszült mondatai. A szûkre szabott
gesztusok és mozgástér.
Az Anya (Pap Lujza) elég határozatlanul billeg ebben a térben, illetve a gyerek és a férj között. Valamiféle (látszat)egyensúlyra törekszik, de olyan hagyományos családi

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hatalom különféle eszközökkel próbálta megakadályozni, hogy
az emberek részt vegyenek a rendezvényeken. Zavarták a hangosítást, rendkívüli lóvizsgálatot rendeltek el, hogy a környékbéliek ne tudjanak szekerekkel a városba jönni,
illetve ellenrendezvényeket is szerveztek. Sikertelenül. A korabeli beszámolókból ugyanis kiderül, hogy
ezek az akciók teljesen hatástalanok voltak. Az egyházi programok
tömegeket vonzottak.
Az ideológiai váltás ugyanakkor
jól nyomon követhetõ az egyes városi eseményeken és azok dekorációján. A korszakban készült fotókon például jól látszik, hogy a
Széchenyi téren, ahol 1948-ban
még a Mária-év ünnepi felvonulása zajlott, egy évvel késõbb már
Sztálin és Rákosi képével vonul a
május elsejei menet. Pár nappal
késõbb pedig Rákosi Mátyás (a
város országgyûlési képviselõje)
is idelátogatott; tiszteletére a
templom és az akkori városháza
között emeltek fel egy díszkaput
(Rákosi Mátyással a Népfront gyõzelméért! szlogennel), ami egyúttal a ’49-es szavazás egyik kampányeleme is volt.
Hogy milyen „új ruhát” kapott a
kamaszodó Zalaegerszeg? Mint
azt a történész elmondta: a szocialista iparosításnak köszönhetõen
bõvült a területe, átalakult a városkép és ugrásszerûen nõtt a lakosságszám. Utóbbi miatt rövid idõn

egyik legemblematikusabb eleme
az 1951-ben felépült Ruhagyár,
melynek létrehozása egy új városrész (Landorhegy) alapjait teremtette meg.
Az elõadáson szóba került két
olyan emblematikus közszereplõ
is, akik jól jellemzik a korszakot,
mégis kevésbé ismertek. Egyikük
Seress János, a (kommunista párt
és a szociáldemokrata párt összeolvadásából 1948-ban létrejött)
Magyar Dolgozók Pártjának helyi

te õket, míg „áldozatai” össze nem
fogtak ellene.
Szintén nem felelt meg a szocialista embertípus erkölcseinek a
város egyetlen nõi polgármesterének magatartása sem. Siklósi
Mihályné sem volt helybéli, a fõvárosból került Zalaegerszegre 1949ben. Júliusban került a polgármesteri székbe, és nem túl hosszú
ideig, a tanácsok megalakulásáig
vezette a várost. Siklósi Mihályné
szerette a férfiakat, csakhogy férjezett asszony volt, a pártvezetés
pedig nem nézte jó szemmel a kilengéseit.
Káli Csaba utalt arra is, hogy az
ötvenes években Zalaegerszeg
pozícióját erõsítette, hogy távolabb
volt a határtól, mint Nagykanizsa
vagy Szombathely. Két utóbbi városban nem is történt akkoriban

Káli Csaba

belül komoly lakáshiány alakult ki.
Akkora volt a zsúfoltság, hogy a
szobákhoz, ágyakhoz is protekció
révén lehetett hozzájutni. A lakásépítés volumenét jól szimbolizálja,
hogy mindezek ellenére 1949–50ben csak egy bérház épült; a Pontház. Ami azóta is a város egyetlen
modern stílusú lakóháza.
Az
ötvenes
években
a
sztálinizáció építészetére (egészen
1956-ig) a szocreál volt a jellemzõ,
ami a magabiztosságot, az erõt és
a hatalmat szimbolizálta. Ilyen típusú lakóházakat a Kosztolányi úton,
a színház környékén és a Platán
soron találunk, de az Éva presszó
épülete, a Radnóti Úti Óvoda és a
reptér fogadóépülete is ebben a stílusban készült. Az indusztrializáció

Nyitás elõtt a ruhagyár.

vezetõje. Amolyan „ejtõernyõs”
volt, aki pár hónappal az egyesülés
elõtt érkezett a városba Sátoraljaújhelyrõl. 1951-ig volt Zalaegerszegen, és ugyanazon ok miatt kellett
távoznia a városból, mint elõzõ lakhelyérõl: a nõügyei miatt. Pláne,
mert leginkább molesztálni szeret-

(Zala Megyei Levéltár)

olyan mérvû iparosítás, mint nálunk.
A Tudományos Esték sorozat
november 30-án folytatódik dr. P.
Barna Judit régész (Balatoni Múzeum) Õskori körárkok és csillagászati vonatkozásaik címû elõadásával.
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Városháza

MEGHÍVÓ

BURSA-PÁLYÁZAT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

 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.

2016. NOVEMBER 28-ÁN (HÉTFÕ) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST
TART
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN,
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.
A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A közgyûlés tagjaihoz kérdéseket lehet intézni
• a helyszínen,
• 2016. november 21–2016. november 25. közötti idõszakban:
– telefonon, a 92/502-114-es telefonszámon,
– írásban a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályának címezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.),
– az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül.

MILYEN VOLT A RÉGI
KOSSUTH UTCA?

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2016. NOVEMBER 15. 23.59
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.

 A Lokálpatrióta Klub november 15-én 17 órától tartja
következõ összejövetelét a Göcseji Múzeumban.
A rendezvényen Milyen volt a régi Kossuth Lajos utca? címmel
tart vetítettképes elõadást Kummer Gyula mérnök-tanár.

TERMELÕI VÁSÁR
A KERESZTURY DEZSÕ VMK

MÓDOSULT

SENIOR AKADÉMIA

A HATÁRIDÕ

Az Emberi Erõforrások Minisztériumának döntése értelmében a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidõ és az önkormányzati döntési határidõ is meghosszabbításra került. Új határidõk: A pályázatok benyújtásának módosított határideje: (az
eddigi 2016. november 8. helyett) 2016. november 15. 23.59.
A települési önkormányzati döntés módosított határideje: (az eddigi 2016. december 8. helyett) 2016. december 15.

2016–2017
PROGRAM 2016. november 17.
14.00–14.50 Dr. Gombosné Gáspár Katalin: Egészséges táplálkozás és
életmód-tanácsadás – Alapvetõ hibák és korrigálás
14.50–15.20 Császárné dr. Gombos Gabriella: Csontritkulás és esés
megelõzése
15.40–16.15 Kónya Zsuzsanna kreatív alkotó, mandalafestõ, színterápia
– A színek gyógyító ereje

2016. DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.
NOVEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 09.
2016. 11. 10.
2016. 11. 22.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 23.
2016. 11. 14.
2016. 11. 15.
2016. 11. 16.
2016. 11. 17.
2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 23.
2016. 11. 24.
2016. 11. 09.
2016. 11. 21.
2016. 11. 22.
2016. 11. 17.
2016. 11. 17.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady E. Ált. Iskola
Báthory SZK
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK
Ganz–Munkácsy SZK
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK

SZEDÉS HELYE
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
11.30–13 óra
12–17 óra
7–13 óra
7–17 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
10–15 óra
13–17 óra
7–13 óra
10–15 óra
10–15 óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Báthory-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. NOVEMBER 28. (HÉTFÕ) 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 zegeszetkezes@gmail.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!

A

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT

2016. NOVEMBER 17-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 14.00–18.00 ÓRÁIG
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ TERMELÕI

VÁSÁRRA, AZ ART MOZIBAN.

Õsztõl új helyszínen, Zalaegerszeg belvárosában, az Art mozi aulájában
várják a helyi termelõk és kézmûvesek mindazokat, akik egészséges, tartósítószer-mentes élelmiszert és egyedi, kézzel készített díszeket, ékszereket,
ajándéktárgyakat szeretnének vásárolni.
És, hogy mi a kínálat? Házi mézek, szörpök, lekvárok, sajtok, tejtermékek, húskészítmények, gyógy- és fûszernövények, teák... és minden, mi
szem-szájnak ingere!
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Sport

OPTIMISTA VEZETÕEDZÕ A ZTE NKK-NÁL A SZOLNOKI TALÁLKOZÓ A MÉRCE
LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE FEJLÕDIK A CSAPAT

 Több fordulót megrendeztek már az NB I-es a nõi kosárlabdabajnokságban, a ZTE NKK jól elkapta a rajtot. Vitathatatlan, az elmúlt évekhez képest jobban szerepel a csapat. Mennyire elégedett az eddig látottakkal Gáspár Dávid vezetõedzõ?
– Valóban jól elkaptuk a rajtot –
vélekedett Gáspár Dávid. – A bajnokság elején, amikor kezdtünk
tervezgetni, akkor kalkuláltunk egy
vagy két bravúrral az elején. Szeretném megjegyezni, nem szeretek tulságosan elõre nézni, csak a
soron következõ találkozóra. A
Cegléd elleni sikerünk egyértelmûen a bravúr kategóriájába tartozik.
A PINKK elleni sikerünket ellenfelünk jelenlegi formáját nézve már
nem sorolnám ide, de rendkívül
nehéz találkozón gyõztünk ellenük. A többi megnyert mérkõzésre
sem igaz, hogy csak úgy, különösebb odafigyelés nélkül hoztuk,
bár a BEAC-ot, a Vasast, az MTKt hazai pályán illik megvernünk.
– A mérkõzések utáni nyilatkozatokban azért még maradéktalanul nem elégedett...
– Sajnos, védekezésünkben
még van egy típus hibánk, amit
igyekszek kiölni a játékosokból. Itt
is tapasztalok már elõrelépést. A
játékosok – ahogy egyre jobban
megismerik egymást – jobban
észre veszik a lyukakat a védekezésben. Mentálisan is sikerült elõre lépnünk. Figyelem, hogy miként
reagálunk le egy gyõzelmet vagy
vereséget.
– A sikeres rajtot elnézve az
alapszakasz végére meglehet a
hatodik hely?
– Ugyan eddigi szereplésünk
ebbe az irányba mutat, de a reali-

tás talaján maradva azt kell mondanom, hogy ez a bravúr kategóriájába tartozna. Nálunk vannak
erõsebb csapatok: ezek a PEAC,
a Diósgyõr, a Sopron, a Cegléd, a
Gyõr és a Szekszárd. Ebbe a
„csokorba” kellene maguknak helyet szorítani. A Szekszárdot kivéve mindegyik egyesület nemzetközi kupában is szerepel, s nagyon
jó játékosállománnyal rendelkezik.
Továbbra is bízom a lányokban.
Ha a fentebb említett hibákon sikerül javítanunk, ott lehetünk az elsõ
hatban.
– Hosszú idõ után szerepelnek légiósok a ZTE-nél, mennyire elégedett velük?
– Kirby Burkholder azt nyújtja,

amit vártunk tõle, sõt még túl is
szárnyalja. Éreztem, benne megvan, hogy extra teljesítményt
nyújtson. Ashley Danielsnek még
van mit fejlõdnie. Sokkal nagyobb

koncentrációval, odafigyeléssel
eredményesebb lehetne. Fõleg
támadásban várok tõle elõrelépést.
– A magyar maggal mennyire
elégedett?
– Le a kalappal elõttük. Horváth
Zsófia egyenletes teljesítményt
nyújt, Nagy Dóra a jövõ embere,
egyre jobban játszik. Böröndy Vivien is jól teljesít. Szalay Virág a rutint, a tapasztalatot jelenti. Õri
Gyöngyi gyengébb szezonkezdés
után magára talál, sokkal több van
benne, mint amit eddig nyújtott.
Mindenki hozzáteszi a maga kis
részét az egészhez. Mindenki tudja a helyét, szerepét a csapatban,
amibõl kijöhet egy jó eredmény.

NÉGY ORSZÁGBÓL 29 CSAPAT
ZALA OPEN ÉS GÁLA KUPA

 A Gála Társastáncklub Egyesület Zalaegerszegen rendezte
meg a IX. Zala Open nemzetközi latin és standard formációs versenyt, ranglistaversenyt és Szabadidõsport Országos Kupa versenyt, egy nappal késõbb pedig a XVII. Gála Kupa klubközi versenyt és szabadidõsport országos versenyt.

helyet szerezték meg, a III. helyen
CMG Radom csapata végzett. A
felnõttek között az elõkelõ I. helyet
érte el az egerszegi egyesület „A”
csapata, a II. helyen Savaria Táncsport Egyesület, a III. helyen az
Elita New Team végzett.
A Gála Társastáncklub
Egyesület mindhárom formációs csapata nagy közönségsikert aratva új koreográfiával mérettette meg magát. A
juniorcsapatok koreográfusa
és trénere Salamonné Kuzma Renáta és Kuzma Péter
volt, a felnõtteket Kuzma Péter készítette fel a versenyre.
XVII. Gála Kupán is szép
eredményeket értek el az
egyesület egyéni versenyzõi
és párosai.
Gyerek I. E latin: 2. hely
Beke Mátyás–Czibulya Vivien Hanna, 3. hely Simon
Dávid–Eke Flóra.
Gyerek II. E standard: 2.
IX. Zala Openre 4 országból képviselõ formációs csapatok az hely: Kovács Levente–Fogas Liza
összesen 29 csapat nevezett. A open, illetve a ranglistaversenyen Anna, 3. hely: Magyar Kristóf–NéGála Társastáncklub Egyesületet a junior korosztályban az I. és II. meth Zsóka.

RAJT VEGYES RÖPLABDÁBAN
 Zalaegerszeg Város Röplabda Bizottsága megrendezte elsõ
õszi-téli vegyes röplabdatornáját. A sok éves hagyományoknak
megfelelõen az õszi hónapoktól tavaszáig tartó rendezvénysorozat elsõ körében nyolc csapat vett részt.
A tornán indulók között ismét
ott volt a Magyar Szervátültetettek
Válogatottja is. Sok év kihagyás
után ismét Szombathelyrõl érkezett együttes, a vasiak a dobogó
harmadik fokára állhattak fel.
A szervezõk a csapatokat két
négyes csoportba sorsolták. A
csoportmérkõzések után felsõ- és

alsóági keresztbejátszás során
alakult ki a végsõ sorrend. Minden
résztvevõ csapat öt mérkõzést játszott.
Végeredmény: 1. Krumplik (Kaposvár), (Molnár Dorka, Molnár
Martina, Papp Zsófia, Bruder Balázs, Dombói János, Farkas
Ádám, Klucsik János). 2. Szedett-

Vedett (Zalaegerszeg), 3. Arany
Alkony (Szombathely), 4. Mindegy
(Zalaegerszeg), 5. Retro (Zalaegerszeg), 6. Magyar Szervátültetettek Válogatottja, 7. VSZK
(Keszthely), 8. Soproni Vízmû.
A tornán részt vett csapatok, illetve a tornáról lemaradt csapatok
számára az újabb játéklehetõség
a november 19-én tartandó Vegyes Kupa lesz, amely szintén maximálisan nyolc csapat részvételével kerül lebonyolításra Zalaegerszegen, az Ostoros-csarnokban.

BENCZE TAMÁS CSAPATBAN GONDOLKODIK

 A Zalakerámia ZTE NB I-es férficsapata valamivel kevesebb
mérkõzésen van túl, mint a nõk. A bajnokság kezdete meglepõen
hasonlít az egy évvel korábbihoz. A Szolnok elleni gyõzelem tulajdonképpen másolata a tavalyinak, akkor is, most is bajnokot
vert a Tisza partján a zalai alakulat.
– Idáig olyan mérkõzéseket
vesztettünk el, amelyeken ki lehetett kapni – értékelt Bencze Tamás, a Zalakerámia ZTE vezetõedzõje. – Az Albától és Körmendtõl vereséget lehet szenvedni. A
Szeged elleni mérkõzést, ha nyögvenyelõsen is, de hoztuk. A vasi
vereséget követõen több dolgot átbeszéltünk a csapattal, fõleg a támadójátékunkat illetõen. A védekezésben is akadt problémánk,
amin változtatni kellett. A Szolnok
elleni találkozón már látszottak ennek a beszélgetésnek a jelei. Jóval
fegyelmezettebben játszottunk,
sokkal több játékosnál volt támadásban a labda, mint a korábbi
mérkõzéseken. A játékosoknak is,
jó visszaigazolás volt, hogy ha valaki kiadja kezébõl a labdát, az
visszakerülhet hozzá. Nagyon remélem, a folytatásban a szolnoki
találkozó lesz a mérce.
– A szolnoki gyõzelem után
nyilatkozta, hogy visszaadták a
hitét az ott látottak. Konkrétan
mire gondolt?
– A már elõbb említett dolgokra
értettem. Arra, hogy támadásban
elõre léptünk, több játékos kezén
ment át a labda, amely az eredmé-

nyességben megmutatkozott. Annak örültem, hogy amit megbeszéltünk, az mûködött.
– Miben kellene fejlõdnie a
csapatnak?
– Furcsán hangzik, amit mondok, de támadásban nem tudunk
többet. Védekezésben Szolnokon
a második félidõben elégedett voltam a csapattal.
– Mennyire elégedett az idei
légiósok teljesítményével?
– Nem szedném így szét a csapatot. A kezdõ ötös szintjén öt játékost kell egymáshoz gyúrni. A

cserék területén is jól állunk. A
padról érkezõk: Mohácsi, KerpelFronius is meghatározó tudású kosárlabdázók. Hozzájuk jön még
Velkey, Czinger. Összességében
elégedett vagyok a játékosok teljesítményével. A csapatépítés idõszakában vagyunk. Hullámzik a játékunk, de jó úton járunk. A gyõzelemhez nálunk három légiós jó játéka mellett legalább kettõ magyar
eredményességére is szükség
van.
– A szakma szerint a ZTE magyar magja is erõs az idén...
– Így igaz, nálunk azért is fontos a magyar mag erõssége, mert
csak három légióssal rendelkezünk. Viccesen szólva nálunk két
magyar a további légiós, az aki éppen jól teljesít. Ott, ahol öt légiós
szerepel, javarészt azok döntik el
a találkozókat. Mi csapatban gondolkodunk, ebben van az erõnk.
– A tavalyi idényben is a
Szolnokon elért siker után lendült meg a ZTE szekere. Így lesz
idén is?
– A bajnok elleni siker pluszmotivációt ad a csapatnak. Érezhetõ
volt a mérkõzés után, hogy ezt az
érzést még nem élte át ez a csapat. Motiváció szempontjából mindenképpen sokat jelentett a siker.
További motivációt jelentett a szurkolók buzdítása. Bízom abban,
hogy idén is lesz kedvezõ folytatása szolnoki sikerünknek.

A ZALASPORT NYOLC ÉVE
VISSZAPILLANTÁS, SZÁMVETÉS

 Közel hat hónapos elõkészület után nyolc éve, 2008. október
végén vált elérhetõvé mindenki számára a ZalaSport online portál
(www.zalasport.hu), amely úttörõ szerepet vállalt a hazai
internetes élõ sportközvetítések területén.

EGYMILLIÓ

LÁTOGATÁS

Az azóta eltelt idõben összességében közel egymillió látogatást regisztráltak a weblapba beépített
számlálók (MyStat, Google), illetve
a szolgáltató szervere. A Google
adatai szerint azóta közel százötvenezer egyedi látogatója volt a portálnak, akik 1,146 millió oldalra kattintottak rá. Figyelembe véve, hogy
a Google számlálója 2009-2012 között mintegy három évig nem mûködött, a tényleges látogatottság ennél
biztosan jóval nagyobb.

TÍZEZER

ÍRÁS,

3800

KÉP

Az alapvetõ célt, hogy a nagyobb látogatottságú sporteseményekrõl újságíró tudósítson, illetve
minden olyan írás és kép, amelyet
a kisebb sportágak képviselõi
megküldenek számunkra, publicitást kapjon a portálon, teljesítve
lett. Közel tízezer tudósítás, írás,
mintegy 3800 kép található a
weblap adattárában, aminek
40–45 százaléka külsõ forrásból
származik.

ÉLÕ

KÖZVETÍTÉSEK

A ZalaSport online elismertségét, látogatottságát jelentõs mértékben növelte a látványsportágak
mérkõzéseinek élõ közvetítése.
Becsléseink szerint mintegy 450 zalai érintettségû mérkõzést közvetítettünk az interneten a 8 év alatt
(idén már jóval nyolcvan fölött járunk, s év végére biztosan meghaladjuk a százat), s hazánkban aligha található még egy internetes portál (a nagy tv-társaságokat kivéve),
amely ezt elmondhatja magáról.
Csupán érdekességképpen: a
2016. április 2-i Egis Körmend–
Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda-mérkõzést több mint hatez-

számítógépes
perifériagyártót
ugyanúgy ZTE-nek hívják, mint
Zalaegerszeg legnagyobb sportegyesületeit). Két alkalommal az
utolsó pillanatban sikerült ilyen támadást kivédeni, s megmenteni a
portált, s ezen az sem igazán segít, hogy heti gyakorisággal lementjük az adatbázist. Ezért is
kénytelenek voltunk egy jóval fejlettebb, jobban védhetõ verziójú
template-ra (sablon) átdolgozni a
ZalaSport online-t, ami nem kevés
munkával járt. A kisebb részben új
arculatú portált a 8. évforduló elõtt
ren tekintették meg élõben, s meg- egy héttel sikerült olyan állapotba
haladta az ezret videofelvétel né- elkészíteni, hogy a régit lecserélzõinek száma. Közvetítettünk kül- hettük vele.
földrõl is: az ausztriai Ritzingbõl a
A JÖVÕ?
teke BL-döntõt három kamerával
Szeretnénk folytatni, amit nyolc
adtuk a rendezõ osztrák szövetéve elkezdtünk. Hogy ezt milyen
ség megbízásából.
színvonalon tudjuk megtenni, nem
RÉSZBEN ÚJ ARCULAT
csak rajtunk múlik. Nagyon bízunk
Sajnos, az ismertség egyik ne- abban, lesznek olyanok, akik togatív velejárója, hogy az oldal ked- vábbra is támogatnak bennünket.
velt célpontja a rosszindulatú Mert a ZalaSport érték, amely nem
hackereknek. (Ebbe belejátszhat, üzleti, hanem közösségi célokat
hogy az egyik legnagyobb kínai szolgál.

A

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

KTE Duna Aszfalt–Zalakerámia ZTE KK
62-68 (12-13, 16-16, 17-16, 17-23)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kecskemét.
ZTE NKK–MTK 67-47 (21-13, 20-11, 13-11, 13-12)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Szolnoki MÁV SE–ZTK FMVas 3:5 (3336-3623)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szolnok.
ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II. 6:2 (3105-2904)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Z. Csuti Hydrocomp–HVSE Infraplan 7:5
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Zalaegerszeg.
Puskás Akadémia II.–Tarr Andráshida SC 1-3 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Felcsút.
Székesfehérvár–ZTE RK 3:0 (23, 22, 23)
Nyíregyháza–ZTE RK 3:0 (22, 18, 22)
Gyõr–ZTE RK 3:1 (21, –22, 23, 25)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Szeged.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• 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/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
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

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2016. november 24.
Kék zsák: 2016. november 25.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
•
•
•
•
•
•

Erdélybõl Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák:
magasvérnyomás, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek teái
Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek stb.
Gyógynövényes fogkrémek, kézmûves szappanok, hévízi
gyógyiszap
Foszfátmentes mosószerek, mosogatószerek
Vegyszermentes takarítóeszközök
Azonnali nedvszívó képességû törölközõk gyerekeknek,
betegeknek is!
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép 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! z 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

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

