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A 2019/2020-as tanévben
induló képzéseink:

Szakgimnáziumi képzés:
021-es kód

Érettségi+Állattartó szakmunkás+Mg. technikus
4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda 3 év
023-as kód Lovász 3 év

OKJ-szakmával rendelkezõk számára: 

2 éves, érettségire felkészítõ képzés
NYÍLT NAPOK:
DECEMBER 5.

– pet –

A részletekrõl a városházán tar-
tott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester, Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje és
Prenner Beáta, a KISOSZ Zala me-
gyei szervezetének elnöke. A pol-
gármester felidézte: 2015-ben, az
egykori Aranykapu mintájára újult
meg a belvárosi karácsonyi vásár,
mely számos más hangulati és
programelemmel egészült ki. Min-
denekelõtt új pavilonokat kaptak az
árusok, mely nemcsak egységesí-
tette, hanem színvonalasabbá is
tette a dizájnt. Az elmúlt években a
rendezvény fokozatosan bõvült;
térben is és az események számát

tekintve is. Ma már a polgármesteri
hivatal elõtti tértõl és a Dísz térrõl
kiindulva egészen a Mindszenty té-
rig találhatunk elárusítóhelyeket.
Idén pedig az Európa térre is kerül
egy-két pavilon. Tavaly népszerû-
nek bizonyult a Dísz téri jégpálya,
ami november 28-tól idén is várja a
korcsolyázni vágyókat.

A kereskedõk érdekképviseleti
szövetségének nevében Prenner
Beáta elmondta: október közepétõl
szervezik a vásárt, ami november
28-tól egészen december 24-ig nyit-
va áll a vevõk elõtt. Az elárusítóhe-
lyek mindennap nyitva tartanak.

A hagyományokhoz híven töb-
bek között kézmûvesek, keramiku-
sok, ajándéktárgy-árusok, mézesek

portékáiból lehet válogatni. Újdon-
ságként az Európa téren mangali-
catermékeket is árulnak, és a tervek
szerint egy food truck is kerül ide.

Ami a gasztronómiai kínálatot il-
leti: bõvül a vendéglátóhelyek szá-
ma. Igazi karácsonyváró finomsá-
gokat és forralt bort is lehet majd
vásárolni az egyes helyszíneken.

Tompa Gábor elárulta: több
szervezet közremûködésével foly-
tatódik az Adventi Kézfogás jóté-
konysági programsorozat. A Zala-
egerszegi Nõi Szalon, a Zalai Civil
Életért Közhasznú Egyesület, va-
lamint a Kvártélyház közös, Dísz
téri pavilonjánál lehetõség nyílik
arra, hogy a városban mûködõ ci-
vilek és segítõ közösségek bemu-
tatkozhassanak; a Mosolyambu-
lanciától kezdve, az állatvédõkön
át, egészen a mozgássérültek
egyesületéig.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KEZDÕDIK A BELVÁROSI ADVENT
TÖBB VENDÉGLÁTÓHELY, BÕVÜLÕ PROGRAMKÍNÁLAT
Hamarosan indul az Egerszegi Advent rendezvénysorozat,

mely nem csak kulináris élvezeteket, ünnepi fényeket, hanem
megannyi kulturális programot is kínál a következõ hetekre a bel-
város fõutcáján.

– AL

Zalaegerszeg két jelentõs víz-
bázissal rendelkezik. A nyugati
KEOP-program keretében 2015
szeptemberére újult meg. A beru-
házás során 4500 köbméter/nap
kapacitású új vízkezelõmû épült,
idézte fel Balaicz Zoltán polgár-
mester. Elmondta továbbá, hogy az
ivóvízminõség-javító program a ke-
leti vízbázis esetében a KEHOP-
programból valósul meg, a város
többségi tulajdonában álló Zalavíz
Zrt. pályázata révén, bruttó 4,7 mil-

liárd forintból. A fejlesztés a megye-
székhelyen kívül Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc, Bocfölde, Sárhida
és Alibánfa községeket érinti, és
összesen 68 ezer lakos ellátását ja-
vítja. A kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési eljárást a Szabadics Zrt. nyer-
te meg. A cég a nyugati vízbázis
után a keleti vízbázis rekonstruk-
cióját is elvégezheti.

Tálosi Dániel projektvezetõ az
elõzményekrõl elmondta, hogy a
keleti vízbázist ellátó 24 kút vize
határérték felett tartalmaz vasat.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TISZTA VIZET A POHÁRBA!
BERUHÁZÁS A KELETI VÍZBÁZISON

Zalaegerszeg keleti vízbázisa is megújulhat, melynek köszön-
hetõen a zalai megyeszékhelyen kívül az innét ellátott öt környe-
zõ településen is javul az ivóvíz minõsége. A közeljövõben indu-
ló, 4,7 milliárd forintos projekt nyitórendezvényét a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben tartották. 

A kikiáltásra szánt alkotásokból
a minap egy kiállítás is nyílt, ahol
nemcsak megtekinthetõ a teljes
kollekció, hanem a látogatók meg
is jelölhetik azokat a mûveket,
amelyekre majd licitálni szeretné-
nek. Felgyorsítva ezzel az árverés
folyamatát; hiszen 43 mûvész több
mint száz alkotása érkezett be az
egyesület felhívására.

A Novemberi Kiállítást izgalmas
tárlatvezetések is kísérik. A nyitó
napon Karáth Anita költõ-tanár ka-
lauzolta a közönséget. A szemé-
lyes hangvételû eseményre saját
versekkel és zenei betétekkel is
készült. Mint mondta: örömmel tett
eleget az egyesület felkérésének.
Annál is inkább, mert más nagyvá-
rosokban már régóta hagyománya
van az efféle rendhagyó tárlatve-

zetéseknek, amikor nemcsak
szakavatott emberek, hanem más
területeken dolgozó „laikusok”
mondják el, milyen érzéseket,
gondolatokat társítanak a kiállított
mûvekhez. Jó, hogy most Zala-
egerszegen is sor kerül ilyen ren-
dezvényre. Ezenkívül az efféle
programok a jó értelemben vett
multikulturalizmust is szimbolizál-
ják, amikor különféle kultúrákkal,
stílusokkal, nézõpontokkal talál-
kozhatunk. Ez az alapja annak,
hogy nyitottsággal és toleranciával
közelítsünk egymáshoz, és mi ma-
gunk is új világokat tudjunk terem-
teni.

Õ most részben lokálpatrióta
érzésekkel közelített a kiállítás-
hoz, hiszen tõsgyökeres eger-
szegi, sok kiállító mûvészt sze-

mélyesen is ismer: van, aki kollé-
gája, és van olyan, akit tanított is.
Másrészt a tenger és víz fontos
metafora számára, ami verseiben
is gyakran megjelenik, ezért Tán-
czos György „Vízi asszociáció” és
„Villanások” címû két festményé-
rõl is szólt. Mint fogalmazott: ön-
feledtséget sugallnak a képek,
egy olyan állapotot, ahol a hét-
köznapok feszültségei feloldód-
nak. 

Lapzártánkkal, illetve lapunk
megjelenésével egy idõben a No-
vemberi Kiállításon Nagy Réka
pszichológus, Farkas Ignác szín-
mûvész és Pampetrics György
borkereskedõ tartott tárlatveze-
tést. A licitet megelõzõ program-
sorozat utolsó állomásán (novem-
ber 29. 17 óra) dr. Kostyál László
mûvészettörténész kalauzolja a
közönséget. A kiállítás december
1-ig mindennap látogatható a ho-
tel pinceklubjában 10 órától 18
óráig.

MEGNYÍLT A NOVEMBERI KIÁLLÍTÁS
DECEMBER 1-ÉN KALAPÁCS ALÁ KERÜLNEK A MÛVEK

Egy hétig látogatható a Decemberi LICIT-et felvezetõ Novembe-
ri Kiállítás az Arany Bárány Hotel Pinceklubjában. Mint arról már
beszámoltunk, a ZAZEE Kulturális Egyesület december 1-re kép-
zõmûvészeti árverést szervez helyi alkotók mûveibõl.



A zalaegerszegi Szent Rafael
Kórházban a végéhez közeledik
a zöld épület rekonstrukciója,
így jövõ tavasszal már megkez-
dõdhet a pózvai telephelyen lé-
võ osztályok beköltöztetése.

– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos invitálta a
sajtó munkatársait a helyszíni be-
járásra. Elmondta, a zöld épület
rekonstrukciója azért húzódott el,
mert a korábbi kivitelezõ kivonult.
Ezt követõen újból ki kellett írni a
közbeszerzési eljárást, amit a za-
laegerszegi ZÁÉV Zrt. nyert el. A
gazdasági társaság vállalta, hogy
a 2,3 milliárd forintos beruházás
kivitelezését 2019. január 25-re
befejezi. 

Strobl Ákos, a ZÁÉV Zrt. pro-
jektfõmérnöke megerõsítette,
hogy tartani tudják a határidõt. A
zöld épület szigetelésével és szí-
nezésével már végeztek, jelenleg
a belsõ szakipari munkákon dol-
goznak. Vannak szintek, ahol a
burkolatokkal is elkészültek, és
már a bútorzatot rakják be. Kint a
mentõ-, illetve a rakodófeljárót épí-
tik a fõbejárathoz, illetve a parkolót
alakítják ki. A beruházás része a
diagnosztikai épület harmadik
szintjének felújítása is. Ezzel a
munkával is jól haladnak. Itt majd
irodák kapnak helyet.

Dr. Halász Gabriella, a kórház

fõigazgatója azt fûzte hozzá, hogy
a betegellátást nem zavarja a kivi-
telezés, a zaj pedig elviselhetõ.
Úgy számolnak, hogy a tervezett
január 25-i mûszaki átadás, illetve

a szükséges engedélyek beszer-
zése után márciusban kezdõdhet
meg a beköltözés a pózvai telep-
helyrõl. A zöld épület földszintjén a
pulmonológia járóbeteg-szakellá-

tás kap helyet. A felette lévõ szin-
tek már U-alakban csatlakoznak a
szívcentrum új épületének szintjei-
hez. Így a második szinten lévõ
szívsebészet a kardiológiai rehabi-
litációval egészül ki, a harmadik
emeletre a pulmonológia fekvõbe-
teg osztálya és legfelülre az onko-
lógia költözik be. Mindhárom osz-
tály U-alakban fog elhelyezkedni a
zöld és az új épület adott szintjein.
A zöld épület alagsora, ahol az or-
vosi gázellátó rendszer is találha-
tó, a felújítást követõen újra visz-
szakapja kiszolgáló és raktárfunk-
cióját.

– b. k. –

A '80-as évek végén épült bitu-
menes pályára ráfért a felújítás. A
Magyar Kézilabda Szövetség pá-
lyázati támogatásának köszönhe-
tõen, önkormányzati önrészt nem
igénylõ módon 30 millió forintos

beruházás történt. Varga Sándor,
a megyei kézilabda-szövetség el-
nöke elmondta, az országban 80,
hasonló jellegû helyreállítást tá-
mogat a szakág. A jelen fejlesztés-
sel az a nem titkolt cél, hogy Zala-
egerszeg is része legyen a minõ-
ségi kézilabdasportnak. 

Balaicz Zoltán polgármester
méltatta a beruházást, mely jól il-
leszkedik a város számos sportlé-
tesítményének megújításához. 

Orosz Ferencné, a Kertváros
önkormányzati képviselõje köszö-
netet mondott azért, amiért az
Apáczai-udvarra esett a választás
a fejlesztés kapcsán. Valamint re-
ményét fejezte ki, hogy a leszerelt
kosárlabdapalánkok helyet kap-
nak a felsõ sportpályán, melyet
nem parkolásra, hanem sportcélra
szeretnének a jövõben is használ-
ni.

A kézilabdapálya új mûanyag
borítást kapott, mely egészséges
és biztonságos sportolási lehetõ-
séget garantál. Valamint labdafo-
gó hálót és körben palánkot sze-
reltek fel. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezenkívül mangánt és ammó-

niát, illetve egyes kutak esetében
metánt. A keleti víztisztító telepen
a ’70-es években kiépített techno-
lógia mostanra elavult, és már
nem tudja teljesíteni a hatályos

kormányrendelet szerint elõírt mik-
roszkópos biológiai vízminõségi
elvárásokat. A keleti vízbázis kor-
szerûsítése így idõszerûvé vált. A
kivitelezés során új vízkezelési
technológiát építenek be, melynek
napi kapacitása 15 ezer köbméter
lesz. Ezt követõen a zalaszent-
iváni körzeti vízmûteleprõl ellátott
települések már a megújult keleti
vízbázisról kapják az egészséges
ivóvizet. Zalaszentivánon új, 100
köbméteres acél víztornyot is épí-
tenek.

A 24 kútból ötöt – Zalaegersze-
gen hármat, Zalaszentivánon és
Pethõhenyén egyet-egyet – meg-
szüntetnek. Zalaegerszegen két,
Zalaszentivánon négy új kutat lé-

tesítenek. Az elhasználódott csö-
vek kicserélése mellett összesen
17 kilométernyi új vezetéket fektet-
nek le. Zalaegerszegen a Batthyá-
ny utca és a Kaszaházi út össze-
köttetésében gerinc- és bekötõve-
zetéket építenek. A városban 30

csomópontban mosatást elõsegítõ
rekonstrukciós beavatkozást vé-
geznek el.

Az engedélyes tervek rendelke-
zésre állnak, így a kiviteli tervek el-
készítése a projekt elsõ feladata.
A kutak fúrása és a vízvezetékek
építése még az idén megkezdõ-
dik. A keleti vízmû technológiai fej-
lesztése 2019 áprilisában indul el.
A beruházás tervezett befejezési
határideje 2021 márciusa.

A Zalaegerszeg keleti vízbázis-
ról ellátott települések ivóvízminõ-
ség-javítása és vízellátásának fej-
lesztése címû projektrõl aznap la-
kossági fórumot is tartottak a Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállító-
teremben.
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2 Közélet

TISZTA VIZET A POHÁRBA!
BERUHÁZÁS A KELETI VÍZBÁZISON

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Balaicz Zoltán és Tálosi Dániel

Balaicz Zoltán polgármester be-
számolt arról, hogy újabb gazda-
ságfejlesztési beruházás valósul-
hat meg a déli ipari parkban. A Ju-
hász Intertrans Kft. egy 6817 négy-
zetméteres területet vásárolna,
ahol egy ezer négyzetméteres
csarnokot szeretne felépíteni. Az
ingatlan eladási ára bruttó 30,3 mil-
lió forint.

Változás lesz a talajterhelési díj
befizetésénél is: a képviselõ-testü-
let úgy döntött, hogy 2 köbméterig
ingyenes lesz, nem kell díjat fizetni.
A lakásalap felhasználásáról a pol-
gármester elmondta, eddig évente
15–20 millió forintot költöttek, a jö-
võben az önkormányzati tulajdonú
lakások felújítására 50,8 millió fo-
rintot szánnak. A jövõben korszerû-
sítik a zalaegerszegi birkózócsar-
nokot, mintegy 32 millió forintból,
ehhez kormányzati és szakszövet-
ségi támogatást is kapnak, tájékoz-
tatott Balaicz Zoltán.

Hosszan tárgyaltak a képviselõk
a helyi autóbusz-közlekedés hely-

zetérõl, jövõjérõl. A közgyûlés 2023.
december 31-ig hosszú távú szer-
zõdést köt az ÉNYKK-val. Jelenleg
35 autóbusz van Zalaegerszegen
szolgálatban. A ’90-es évekhez ké-
pest nagyon lecsökkent az autóbus-
szal utazók száma, inkább diákok
és nyugdíjasok veszik igénybe, ez
utóbbiak többsége ingyen utazik.
Így a veszteség is növekedett, ma
már évente 300 millió forintba kerül
a városnak. A szolgáltatótól azt kér-
te a közgyûlés, hogy vizsgálja meg
a buszközlekedés helyzetét, és vál-
toztasson a megváltozott utazási
szokásokhoz igazodva.

Döntés született az idei évi Zala-
egerszegért díjasok személyérõl is:
az idén 7 magánszemély és 3 szer-
vezet veheti át a kitüntetést.

Delacasse Lászlóné nyugdíjba
vonult tanár, a Városi Fiúkórus
mûvészeti vezetõje, Décsy-Paál
Enikõ zenetanár, a Canterina Ka-
marakórus karnagya, Halász
Vincéné, a Zalaegerszegi Szív- és
Érbeteg Egyesület alelnöke, Her-
bert Ferenc építész, Horváth Lász-
ló erdésztechnikus, kerületvezetõ
erdész, Horváthné Szabó Anna
nyugdíjas pedagógus, volt önkor-
mányzati képviselõ, Inkovics Lász-
ló építész, volt városi fõépítész,
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesü-
let, Zalaegerszegi Tourinform-iro-
da és a Zalai 47. Honvédzászlóalj
Hagyományõrzõ Egyesület.

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
A közösségi közlekedés helyzetérõl, gazdaságfejlesztési beru-

házásokról és a Zalaegerszegért díjasok személyérõl is döntés
született a városi közgyûlés legutóbbi ülésén.

MEGÚJULT SPORTPÁLYA A KERTVÁROSBAN

A hirtelen jött havazás kicsit felborította a tervezetet, de azért
felavatták a Kertvárosban az Apáczai Mûvelõdési Központ udva-
rán a néhány hónapos munka során megújult sportpályát.

MÁRCIUSTÓL BEKÖLTÖZHETNEK
JÓL HALAD A KÓRHÁZI REKONSTRUKCIÓ

Strobl Ákos, dr. Halász Gabriella és Vigh László
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– b. k. –

Az elõzetes felhívás szerint a
játékra pályázó zalaegerszegi fia-
taloknak egy plakátot kellett ké-
szíteni, mely hátrányos helyzetû,
munkájával kiemelkedõ amerikai
nõt vagy színes bõrû személyt
ábrázol. A beérkezési sorrend
egyben nevezési sorrend is volt.
Így végül 10 csapat indulhatott a
közös játékban. Feladványként
Martin Luther King portréját csa-
patonként 48x48 centiméteres
méretben kellett elkészíteni, majd
mindezt óriásiban is mozaikok-
ként, közös munkával. Az alko-
táshoz 36.100 legóelemet hasz-

náltak fel. A programot az USA
nagykövetsége támogatta, mely-
nek képviseletében Nagy Emma
kulturális attasé is jelen volt a ren-
dezvényen, a Keresztury VMK-
ban. A mûvelõdési ház elsõre
partnerséget ajánlott a program-

mal kapcsolatban, mely jól ötvözi
a kultúrát a közös tevékenység-
gel és a házigazda intézményt is
népszerûsíti. 

De nemcsak az amerikai, ha-
nem magyar hírességeket is
megjelenítenek 2014-ben a nyír-
egyházi középiskolásokból alakult
csoport tagjai, akik most, mint
szervezõk voltak jelen az esemé-
nyen. Vezetõjük, Hudák Zsolt ta-
nár elmondta, egy 24 órás rendez-
vénybõl nõtte ki magát a csapat,
és hamar kiderült, a közös legózás
sokat lendített a résztvevõk tanul-
mányi eredményein, magatartá-
sán, ezért az iskola (Wesselényi)
teljes támogatását élvezik. Tevé-

kenységüket a mostani országos,
10 állomásos program és a mun-
kákból készült budapesti és nyír-
egyházi kiállítások egyre ismerteb-
bé teszik. Egyébként a zalaeger-
szegi mozaikkép is tagja lesz a kö-
vetkezõ kiállítási anyagnak. 

A legózásból úgy tûnik nem lehet kinõni. „Keverd a kockákat!”
címmel országos lego mozaikkép-építõ program állomása volt
Zalaegerszeg, ahol 10 helyi középiskolás csapat jelentkezett a
feladat megoldására. A rendezvényt a nyíregyházi „tekerd!” cso-
port kezdeményezte, akik immár négy éve az óriáslegózás elköte-
lezettjei. A nem szokványos program helyszíne a Keresztury VMK
volt. 

EGY JÓT LEGÓZTAK

– b. k. –

A 12 tablóból álló tárlat a Hu-
nyadiak dicsõ korát, közülük ki-
emelten Mátyás király életét, politi-
kai, hadvezéri és kultúrapártolói
tevékenységét mutatja be. Ez a ki-
állítás része a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság által meghirdetett em-
lékévnek, mely Magyarországot
és a határontúli településeket érin-
tõ rendezvények sorából tevõdik
össze. Kiemelt ezek közül Kolozs-
vár, Mátyás király születési helye. 

A Keszthelyrõl Zalaegerszegre
érkezõ kiállítást dr. Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke nyitotta meg, aki röviden
méltatta a legstabilabb magyar ál-
lamszervezetet létrehozó Mátyás
király politikai tevékenységét, és a
helyszín okán vallásosságáról is
szót ejtett, miközben köszönetet
mondott a tárlat befogadásáért. 

A köszöntõk sorában volt Gaál
Gergely is, a Mátyás Király Emlék-
év Tanácsadó Testületének elnö-
ke, aki a magyar történelmi hõsök-
rõl való megemlékezés fontossá-
gáról szólt. A Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság az idén immár harma-
dik emlékévét hirdeti, Márton
Áron, Szent László és Hunyadi
Mátyás jelentõsége elõtt tiszteleg-
ve. 

A látványos tablók sok informá-
cióval szolgálnak, melybõl sze-
mezgethet az érdeklõdõ, így töb-
bek között a szent korona vissza-
szerzésének története, a rene-
szánsz meghonosításának folya-
mata is olvasható.

A programon részt vett Balaicz
Zoltán polgármester, és képvisel-
ték magukat a Rákóczi Szövetség,
a zalaegerszegi Civil Összefogás
Fórum és a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége is. 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS
MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉRE

A jelentõs magyar király, Hunyadi Mátyás születésének 575. és
trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából az idén Mátyás-em-
lékév rendezvénysorozat tiszteleg a kiemelkedõ államférfi elõtt.
Zalaegerszegen egy héten át látható ezzel kapcsolatos vándorki-
állítás a Mindszenthy-iskola kápolnájában.

– Vadas Zsuzsa –

1953-ban közel kilencvenen vé-
geztek Pécsen az orvosi egyete-
men, közülük öten kaphatták meg a
vasdiplomát, de az ünnepi díszdip-
loma átvételére már csak hárman
mentek el, köztük dr. Schlemmer
Tamás, aki jövõre tölti be a 90. élet-
évét. A nyugalmazott fõorvost, aki
Morandini Tamás (1869–1921) épí-
tész unokája, a száz évvel ezelõtt
épült Jákum utcai házában keres-
tük fel. (Az építész nagyapa nevé-
hez fûzõdik többek között a Zsina-
góga, az Arany Bárány az Ady-is-
kola régi szárnyának felépítése is a
saját családi háza mellett.)

– Egy fiatal, kezdõ orvos
miért lesz éppen „röntgenes”?

– Hát… belecsöppentem –
mondja. – Édesapám, dr. Schlem-
mer József belgyógyász-röntgen-
orvos volt a megyei kórházban, õ
alapította a röntgenosztályt, én pe-

dig az elsõ beosztott doktor lettem
ott. Nagyon változatos, színes
évek voltak, küszködtünk a szak-
máért. A röntgenes szinte mindig a
berendezésért harcol, mert rönt-
gengép nélkül olyan, mint a katona
puska nélkül.

– A gépek, berendezések a
kor technológiáját tükrözték.

– Igen. A filmelõhívás sok idõt
vett igénybe, a diagnózis megál-
lapításához kisebb és nagyobb
méretû filmet is készítettünk. A
koponyafelvételnél kisebbet, de
amikor a tüdõmezõt vizsgáltuk,
ahhoz nagyobb méretû filmre volt
szükség. A kép megjelenítése is
lassan ment, az eredményt a pá-
cienseknek meg kellett várniuk. 

– Nem volt emiatt zúgolódás?
– Mi is és a betegek is örültünk,

ha használhatók voltak a filmek,
nem kellett ismételni és a betegek-
nek újra eljönniük tüdõszûrésre,
vizsgálatra. 

– Sokat fejlõdött, változott
a diagnosztika a radiológiában
is. Mennyire kíséri figyelemmel
az újdonságokat?

– A radiológiában a digitális
technikának a bevezetésén nem
csodálkozom. Ma más a munkája
a radiológus orvosnak, mint az én
idõmben. A digitális képfeldolgo-
zással kapcsolatos munkáról már
keveset tudok. Tíz éve egyáltalán
nem foglalkozom ezekkel a kérdé-
sekkel, és õszintén mondom, ma
már nem is hiányzik.

– Mivel telnek a napjai?
– Sokat olvasok, keresztrejt-

vényt fejtek, a televíziózásról pe-
dig kezdünk leszokni a felesé-
gemmel. Tíz évvel ezelõtt abba-
hagytam az autóvezetést, így a
kedvenc idõtöltésünk, a kirándu-
lás is minimálisra csökkent az el-
múlt évtizedben.

– Amatõr fotósként szinte
megszámlálhatatlan album õrzi
a képeit, ritka dokumentáció
van ön körül. 

– Ezek valóban értékesek. A
Dunántúlon, de fõleg Zalában
sok érdekes vidéket, tájat örökí-
tettem meg. A zalai dombokon
például régi zsúpfedeles préshá-
zakat, ezeket már nem is lehet
megtalálni. Vagy az országút
szélén lévõ emlékszobrokat, Má-
ria-szobrokat, barokk koronás fi-
gurákat is fotóztam, gyûjtöttem
ezeket a képeket. Rengeteg van
belõlük. Persze a hazai kirándu-
lásokon kívül több városnézõ tú-
rán is részt vettünk. Vannak ké-
peim Görögországból, Olaszor-
szágból, Spanyolországból, de
Izraelbõl, Tunéziából és Közép-
Ázsiából is. Bejártuk az iszlám vi-
déket is, és megjegyzem, hogy
ehhez a kiránduláshoz elolvas-
tam a Koránt.

Dr. Schlemmer Tamás fõorvos
jó diagnoszta volt, jó szívû, sze-
rény ember, mondják az ismerõ-
sei. Ma már ritkán megy el otthon-
ról, egészségére felesége vigyáz,
aki még egy órára sem szereti
egyedül hagyni.

ORVOSI VASDIPLOMÁJÁT VEHETTE ÁT
SCHLEMMER TAMÁS FÕORVOS KÖZEL ÖTVEN ÉVET DOLGOZOTT ZALAEGERSZEGEN
Egyetemi diplomájának 65 éves évfordulója alkalmából a Pécsi

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán az elmúlt
hónapban vette át vasdiplomáját dr. Schlemmer Tamás, aki teljes
pályafutását a zalaegerszegi kórház röntgenosztályán töltötte.
Pannonhalmán érettségizett, õ volt az elsõ beiratkozott kollégista
diák. Aztán az orvosi egyetemet választotta.

– b. k. –

– Születéskor és idõskorban, az
élet kezdetén és végén mások se-
gítségére jótékonykodására szoru-
lunk – mondta köszöntõje elején
Balaicz Zoltán polgármester. Hoz-
zátette, Zalaegerszegen 2001 óta,
a megyeszékhelyek között elsõként
emlékeznek meg errõl a napról, bár
a hálának és az elismerésnek 365
naposnak kellene lenni. 2004-tõl
fogva pedig kitüntetnek ilyenkor né-
hány kiemelkedõ szakdolgozót. –
Az elmúlt idõszakban közel 1 mil-
liárd forintos fejlesztés történt a vá-
rosban az orvosi rendelõk, védõnõi

hálózat, szociális és idõsgondozó
intézményekkel kapcsolatosan.
Ezek azonban csak a falak, melyek
nem érnének semmit a bennük dol-
gozók felkészültsége, hozzáállása
nélkül. Akikkel önök foglalkoznak,
nehéz helyzetben vannak és min-
den egyes jó szó, mosoly fontos a
számukra. A mostani ünnepség a
hála és a köszönet jele – mondta a
polgármester, majd sor került az el-
ismerések átadására. 
Tárgyjutalomban részesültek: A
családok körében végzett kiemel-
kedõ színvonalú segítõ tevékeny-
sége és szakmai munkája elisme-
réseként Lukács Zsanett szociálpe-

dagógus családgondozó, esetme-
nedzser.

Az idõsgondozás és a szociális
ellátás terén kiemelkedõ szakmai
munkájáért Buzás Ferencné ápoló-
nõ, mentorszülõ, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ szakszerveze-
tének alapszervezeti elnöke. 

Az idõskorú lakosság érdekében
végzett áldozatos munkájáért Bedõ
Imre, a Gondozási Központ dolgo-
zója. Végül a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Zala Megyei
Területi Szervezete oklevéllel ismert
el egy szociális területen tevékeny-
kedõ egészségügyi dolgozót, Rigó
Bernadett szakápolót, aki a Zala-
egerszegi Gondozási Központ Idõ-
sek Gondozóházában végzi felada-
tait.

EGY JÓ SZÓ, EGY MOSOLY
ELISMERÉSEK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

A szociális munka napja alkalmából ünnepségre hívták az érin-
tett szakdolgozókat, ahol elismerések átadására is sor került.

Dr. Schlemmer Tamás
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– pet –

Az idén hetvenesztendõs alko-
tónak a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem után a Keresztury
VMK Gönczi Galériájában nyílt tár-
lata. A Nemes'Art 70 címet viselõ
anyag a mûvész egyes korszakai-
ból válogat. Az absztrakció és a
figurativitás határán mozgó ábrá-
zolásokkal kapcsolatban, a kiállí-
tást megnyitó Lehota M. János a
fenti kérdésre válaszul azt mond-
ta: a kép sok esetben többet mu-
tat, mint amit szavakkal meg tu-
dunk fogalmazni. Vagyis a képet –

a festmények üzenetét – le kell
fordítani nyelvre. Ez pedig nem
könnyû feladat. Annál is inkább,
mert az emberi kéz által alkotott
mûvek mindig valamilyen kontex-
tusban, szent térben születtek
meg. Többnyire rítus is kapcsoló-
dott hozzájuk, ami az adott közös-
ség tagjai számára érthetõ volt. Az
alkotásnak közvetítõ szerepe volt
a világ és az adott közösség kö-
zött, nem pusztán önmagában állt.

Az évszázadok elõrehaladtával
aztán a mûalkotás kiszakadt ebbõl
a közegbõl, és bekerült az embe-
rek nappalijába vagy a múzeumok
falára, közterekre. Itt már a kép-
nek, szobornak önmagát kell rep-

rezentálnia és megteremtenie a je-
lentésmezõt; amit az emberek ér-
telmeznek. Az esztéta szerint a
mûvészetben két út létezett az el-
múlt pár száz évben. Az egyik
esetben a mûvész egy profanizált
papként állt ki alkotásával, megte-
remtve a saját közösségét. A má-
sik út viszont az, amikor a mûalko-
tás önmagát kezdi el reprezentál-
ni. 

A most jubileumi tárlattal jelent-
kezõ Nemes Lászlóra az jellemzõ,
hogy közösséget és világot épít,
miközben kötik a tradíciók. Ráadá-
sul mindig határmezsgyéken áll.

Erdély és az anyaország határán,
statika és dinamika határán,
absztrakt és figurális határán. Ké-
pein emellett erõteljes hangsúlyt
kap a nõ (de az a nõ, aki egyszer-
re barát, feleség és anya is) vala-
mint a zöld, ami a természet õsál-
lapotát idézi.

Lehota M. János úgy látja, hogy
Nemes az alkotási folyamat során
az élményeit fordítja át a mûalko-
tásba, hogy a közösség, amit te-
remtett, értse a jeleket, az üzene-
tet. A közösségi lét és az elveszett
rituálé így visszaépíthetõ a mûvé-
szetbe.

A kiállítás a Gönczi Galériában
december 20-ig látogatható.

TRADÍCIÓK ÉS ÚJ VILÁG
NEMES'ART A GÖNCZI GALÉRIÁBAN
Mi az oka annak, hogy napjaink képi berendezkedésû, alapve-

tõen vizuális világában nehezen állunk meg a képzõmûvészeti al-
kotások elõtt? A kérdést Lehota M. János esztéta vetette fel Ne-
mes László festõmûvész jubileumi kiállításának második állomá-
sán.– pP –

Az Ocean's Seven a hét legne-
hezebb és legveszélyesebb csa-
torna a Földön a nyíltvízi hosszú-
távúszók számára. Mányoki Attila
a hétbõl hatot már sikeresen telje-
sített. Az egyik legnagyobb kihí-
vás azonban még hátravan: az
Észak-Írország és Skócia között
lévõ Északi-csatorna. 2016-ban
is, és idén augusztusban is meg-
próbálta, de nem sikerült; sõt a kí-
sérlet majdnem mind a kétszer az
életébe került. Mint mondja: nem
azért, mert nem volt fizikailag fel-
készülve (talán soha nem volt
ennyire jó erõben, mint ebben az
évben), hanem mert a vizet uraló
oroszlánsörény-medúzák elõl
nem menekülhetett. A csípés fáj-
dalma egy dolog, de a testében
szétterjedõ méreg egy idõ után
akadályozta a mozgásban és más
„biológiai folyamataiban”. Végül a
lelassult izommunka miatt a teste

kihûlt, a tüdeje sem végezte el a
megfelelõ munkát, és eszméletét
veszítette.

Az Echo Tv stábja elkísérte
Mányoki Attilát az augusztusi át-
úszásra, melybõl film is született.
A hetedik címû, 50 perces doku-
mentumfilmet a közelmúltban mu-
tatták be a Keresztury VMK-ban. A
vetítést követõen a zalaegerszegi
úszóval György-Horváth Zsuzsa, a
tévé munkatársa beszélgetett.

Mint az a filmben is, a közön-
ségtalálkozón is elhangzott: Attila
úgy véli, hogy vannak dolgok, ami-
ket nem lehet befolyásolni. A külsõ
körülmények és a természet ilyen.
Ez van, ezt el kell fogadni. Hiába a
felkészülés, ha az idõjárás, vagy
az áramlatok, netán egy medúza-
raj keresztülhúzza a számításokat.
Ehhez társul a víz hõmérséklete,
ami az északi szorosnál 10–12 fok
körül van.

Ezt mi úgy mondanánk, hogy hi-
deg, sõt nagyon hideg, amiben egy

átlagember elég gyorsan kihûlne.
Mányoki és csapata szerint viszont
a víz friss, vagy esetleg még annál
is frissebb. Az a sportoló, aki idáig
eljut, fizikai felkészültségénél fogva
nyilván hosszabb ideig tolerálja az
extrém körülményeket. Bár ahogy
azt Attila története is jól példázza,
egy ereje teljében és felkészültsé-
ge maximumán lévõ hosszútáv-
úszó szervezete is tíz óra alatt

annyira le tud épülni, hogy szinte
halálközeli állapotba kerül.

Mindezek után nem véletlen,
hogy az Ocean's Seven a világ
egyik legnagyobb kihívása, amit
eddig csak tizenegy úszónak sike-
rült teljesíteni. Ezen a versenyen a
kiszámíthatatlanság mindig jelen
van. Mányokinak is ez a szenve-
délye: nemcsak az úszás maga,
hanem a közeg, ahol ezt a teljesít-
ményt véghez viszi. Enélkül már
nem tudna élni. S bár az augusz-
tusi kísérlet kudarca után orvosai
azt javasolták, hogy tartson hosz-
szabb pihenõt, már újra edz.

A sportolónak egyébként fontos,
hogy a felkészülés és a küzdelem
során olyan emberek vegyék körül,
akik nem aggódnak, hanem teszik
dolgukat. Hajtsák, ösztönözzék, de
segítsék, és figyeljenek is rá. Életét
is ennek köszönheti. Közben azt is
tudja, ha nagyon eltávolodik az õt
kísérõ hajótól, a szabályok szerint
senki nem ugorhat utána. Márpedig
önkívületi állapotban, borzalmas fi-
zikai fájdalmakkal terhelve sokszor
nehéz a hajóról érkezõ üzeneteket
lereagálni.

Mányoki Attila nem adja fel, to-
vábbra is szeretné teljesíteni a so-
rozat utolsó állomását. A követke-
zõ felkészülési idõszak is azt a célt
szolgálja, hogy sikerüljön „a hete-
dik”; vagyis az Északi-csatorna át-
úszása.

MEDÚZÁK, ÁRAMLATOK ÉS FÁJDALMAK
DOKUMENTUMFILM MÁNYOKI ATTILÁRÓL

Ha nem vagy felkészülve arra, hogy otthagyd minden erõdet, akkor
ne csináld! Egy mondatba sûrítve ez az Ocean's Seven alaptörvé-
nye. A sportoló tudja, hogy fáj és rossz lesz, de ezért dolgozott.

Mányoki Attila

– pet –

A Könyvtárpártoló Alapítvány
harmincadik, a József Attila Városi
Könyvtár (JAVK) Olvasóinkért
Könyvtári Alapítvány pedig husza-
dik születésnapját ünnepeli idén. A
jeles évforduló alkalmából a civil
szervezetek tagjait és a könyvtáro-
sokat a József Attila-tagkönyvtár-
ban várták egy baráti összejöve-
telre. A rendezvényen részt vett
többek között Tolvaj Márta alpol-
gármester, valamint a jubiláló ala-
pítványok kuratóriumának elnökei:
dr. Vértényi Jenõ és Bogár Imre.

Az alpolgármester köszöntõjé-
ben kiemelte: a város kultúrájáért
tenni akarók már évtizedekkel ez-
elõtt felismerték, hogy a kultúra-
közvetítés nemcsak az intézmé-
nyek feladata. A civil szervezetek
ugyanis gyakran sokkal hatéko-
nyabb munkát végeznek e téren.
Ezt bizonyítja a két alapítvány tör-
ténete is. Az elmúlt évtizedekben
számos olvasást népszerûsítõ
programot szerveztek, de más –
felnõtteknek és gyerekeknek is

szóló – kulturális események is kö-
tõdnek a nevükhöz. Mûködésük
során szakmai, baráti kapcsolatok
szövõdtek könyvtárosok és civilek
között. 

A Könyvtárpártoló Alapítvány
elmúlt harminc évérõl Kiss Gábor,

a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója szólt. Mint
mondta: az 1980-as évek végén
már volt lehetõség a tanácsrend-
szer szabta szigorú keretekbõl ki-
lépni. Sorra alakultak az alulról
szervezõdõ társadalmi csoportok,
s ekkor kezdett a közszféra és a

civil szféra kapcsolatokat kiépíteni
egymással. Ebben a közegben jött
létre Baranyai György lelkes szer-
vezõmunkájának következtében,
a megyei könyvtár pártolóinak kö-
re. A civil szervezetet 1988 tava-
szán hivatalosan is bejegyezték.
Az alapítvány azóta nemcsak szá-
mos programot szervezett, hanem
több kiadvány megjelenését is se-
gítette.

Az igazgató felelevenítette töb-

bek között a Harmadik évezred kü-
szöbén – Megközelítések „A közös
Európai Ház”-hoz címû, 1989-ben
megjelent tanulmánykötetet, amit
Baranyai György szerkesztett. A
Könyvtárpártoló Alapítvány kiadá-
sában megjelent könyv szerzõi kö-
zött ott találjuk többek között

Pozsgai Imrét, Horn Gyulát, Ná-
das Pétert, Csengey Dénest is. A
kiadvány eljutott az MSZMP utolsó
kongresszusára is, ahol nagyon
sokan vásároltak belõle, és min-
denki csodálkozott, hogy egy zala-
egerszegi könyvtárhoz kötõdõ ala-
pítvány kiadásában jelent meg egy
efféle munka.

A JAVK Olvasóinkért Könyvtári
Alapítvány múltját és kulturális
szerepét Major Árpád, a városi
könyvtár egykori igazgatója, a civil
szervezet megálmodója foglalta
össze. Az írást távollétében Kereki
Judit, a landorhegyi tagkönyvtár
olvasószolgálati csoportvezetõje
olvasta fel. Elhangzott: az alapít-
vány célja már kezdettõl az volt,
hogy gondozzák az állományt, se-
gítsék a könyvtár technikai fejlesz-
tését, pályázati források után néz-
zenek, és kapcsolatot ápoljanak
az olvasókkal.

Az évforduló alkalmából „Könyv-
tárosok más szerepben” címmel
egy fotókból és különféle kézmû-
ves alkotásokból álló kiállítás is
nyílt a helyszínen. A tárgyakat a
könyvtár munkatársai készítették.
Kiss Gábor ezzel kapcsolatban el-
mondta: a rendezvény és a kiállítás
jó alkalom arra, hogy árnyalják ki-
csit a könyvtárosokról kialakult nem
túl kedvezõ („rosszul öltözött, szi-
gorú vénkisasszony”) képet. Azt
szeretnék bemutatni, hogy a könyv-
tárosok sokoldalúan képzett kultu-
rális szakemberek. Ha kell, kiad-
ványt szerkesztenek, ha kell, prog-
ramokat szerveznek, gyermekfog-
lalkozást tartanak, vagy zenélnek
(mint a jubileum alkalmából az Al-
kotó Pihent formáció). Vagy éppen
különféle dekorációs és ajándéktár-
gyakat készítenek.

JUBILÁLÓ KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNYOK
KAPCSOLAT A SZAKMA ÉS AZ OLVASÓK KÖZÖTT

A rendszerváltozás idõszakának társadalmi változásai és a po-
litikai viszonyok „enyhülése” hívta életre azt a két, könyvtári te-
vékenységhez kapcsolódó alapítványt, melyek idén kerek évfor-
dulójukat ünneplik.

KEZDÕDIK
A BELVÁROSI ADVENT
TÖBB VENDÉGLÁTÓHELY,

BÕVÜLÕ PROGRAMKÍNÁLAT
(Folytatás az 1. oldalról.)

Nem marad esemény nélkül a
nagytemplom elõtti tér sem. Ad-
vent heteiben tizenhárom óvoda
lép fel tizenhét produkcióval, ami
közel háromszáz gyerek részvé-
telét jelenti. A Dísz téren pedig
koncertek lesznek: fellép többek
között a Canterina Kamarakórus,
az Igazgyöngy Hagyományõrzõ
Egyesület, a vegyeskar, valamint a
Liszt-iskola kórusa és ütõsei.

Eladó egy kétszintes, a közelmúltban részben felújított, 98 m2-es
lakás Zalaegerszeg-Páterdombon, egy négylakásos sorházban. A
földszinten 1 szoba, konyha-étkezõ, tárolóhelység, elõszoba és WC
található. Az emeleten 2 szoba erkéllyel és egy fürdõszoba-WC van.
A lakáshoz tartozik egy kb. 5x5 m-es körbekerített elõkert és egy kb.
8 m2-es pince is. A lakás melegérõl és a forró vízrõl kombi gázkazán
gondoskodik. ÉRDEKLÕDNI: 30/551-0590EL
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Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:

116-123



6 Városháza

2018. DECEMBER 1-IG Nemes László '70 jubileumi tárlat (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)

2018. DECEMBER 1-IG Novemberi kiállítás – Decemberi LICIT – zalaegerszegi kor-
társ képzõmûvészeti kiállítás (Arany Bárány Hotel
Pinceklub)

2018. DECEMBER 20-IG Nemes-ART '70 – Nemes László festõmûvész jubileumi
kiállítása (Keresztury VMK – Gönczi Galéria)

2018. DECEMBER 18-IG Kiállítás a Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely éves
munkáiból (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2018. DECEMBER 20-IG Foltvarró Klub adventi kiállítása (Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház)

2018. DECEMBER 24-IG Egerszegi Advent
2019. JANUÁR 11-IG Az Eötvös József Általános Iskola és az Apáczai

Mûvelõdési Központ kiállítása az iskola 40 éves jubileuma
alkalmából (Apáczai MK)

2019. JANUÁR 11-IG Készítsük lelkünket – Vitrinkiállítás (Gébárti Kézmûvesek
Háza) 

2019. JANUÁR 12-IG Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállítása (Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem)

2018. DECEMBER 1–2. XV. Kárpát-medencei Mézfesztivál és Termelõi Vásár (Zala-
kerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2018. DECEMBER 1. 8.30 ÓRA Mikulás-túra a Csácsi-hegyen
2018. DECEMBER 1. 14–17 ÓRA Adventikoszorú-készítés (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2018. DECEMBER 1. 18–22 ÓRA Novemberi kiállítás – Decemberi LICIT – zalaegerszegi kor-

társ képzõmûvészeti aukció
2018. DEC. 2. 15.15–17 ÓRA Kertvárosi Advent (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2018. DECEMBER 2. 15 ÓRA Landorhegyi Advent (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 3. 17.30 ÓRA Önismereti tréning: Célok, jövõkép, vizualizáció (Kereszt-

ury VMK – VMK Caffé)
2018. DEC. 4. 9.30 ÉS 10.45 ÓRA Mesevarázs programsorozat: Diótörõ (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 4. 17.30 ÓRA Gyógynövény Klub: Gondolatok a valódi egészségrõl

(Apáczai MK)
2018. DECEMBER 4. 18 ÓRA VILÁGJÁRÓ – Szicília (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 5. 13–18 ÓRA Adventi jótékonysági vásár (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 5. 17–19 ÓRA Keresd a sapit – Mikulás-keresõ verseny gyerekeknek

Andráshidán
2018. DECEMBER 5. 17 ÓRA Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállításának megnyitója

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 6. 9.30 Pikulás Mikulás – A Kis-Hétrét együttes vidám Télapó-

mûsora (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 6. 19 ÓRA Egerszegi páholy Jakupcsek Gabriellával (Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 7. 16 ÓRA Mikulás-ünnepség (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 7. 19 ÓRA Anna & The Barbies Akusztik (Art mozi)
2018. DECEMBER 8–9. Retrójáték-kiállítás és játékos tudományshow (Keresztury

VMK) 
2018. DEC. 8–9. 14–20 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. DECEMBER 10. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat – A gondolatnélküliség, a hall-

gatás és a megérzés mûvészete (Keresztury Dezsõ VMK)
2018. DECEMBER 10. 19 ÓRA Operát az Operából rendezvénysorozat: Tosca (Art mozi)
2018. DECEMBER 12. 17 ÓRA Laposa Julcsi: NÉPI hang-színek TÉL c. népzenei kötet-

bemutató Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
2018. DECEMBER 12. 14–17 ÓRA Karácsonyfa-díszítõ verseny (Apáczai MK)
2018. DECEMBER 12. 18.00 ELTÉRÕ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNET-

KUTATÁSBAN: Mátyás király (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 14. 14 ÓRA Karácsonyváró kézmûvesforgatag (Csácsbozsoki Mûvelõ-

dési Ház)
2018. DEC. 15–16. 14–20 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. DECEMBER 15. 20 ÓRA Szabó Balázs Bandája: Rajtad felejtett szavaim lemez-

bemutató turné (Keresztury VMK)
2018. DECEMBER 16. Országos dzsúdócsapatverseny (Zalakerámia Sport- és

Rendezvénycsarnok)
2018. DECEMBER 16. 14–18 ÓRA Nyitott mûhelygalériák napja a Gébárti Kézmûvesek

Házában – Mûhelyfoglalkozások a karácsony jegyében
2018. DECEMBER 16. 18 ÓRA A zalaegerszegi Városi Vegyeskar karácsonyi koncertje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. DECEMBER 17. 17.30 ÓRA Önismereti tréning: Kiteljesedés, önmegvalósítás, meditá-

ció (Keresztury VMK – VMK Caffé)
2018. DECEMBER 18-IG Kiállítás a Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely éves

munkáiból (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
2018. DECEMBER 19. 18 ÓRA Bödõcs Tibor – Nincs idõ a gólörömre – turnézáró (Art

mozi)
2018. DECEMBER 23. 15 ÓRA Mindenki karácsonya a Betlehemnél a Szent István-

szobornál Csácsbozsokon
2018. DECEMBER 23. 17–19 ÓRA Mindenki karácsonya Andráshidán
2018. DECEMBER 24. Karácsonyi matiné (Art mozi)
2018. DECEMBER 24. 23.30 ÓRA Karácsonyi koncert a kertvárosi énekkar közremûködé-

sével (kertvárosi templom)
2018. DECEMBER 31. 9 ÓRA XXIV. Egerszegi Decathlon Mountain Man Marathon – hegyi-

maraton futóverseny
2018. DECEMBER 31. 10 ÓRA Szilveszteri túra (Csácsi-hegy)
2018. DECEMBER 31. Apáczai retrószilveszter (Apáczai Csere János

Mûvelõdési Központ)
2018. DEC. 31–2019. JAN. 1. Zalaegerszegi városi szilveszter – Újévi köszöntõ és tûzi-

játék (Dísz tér)



– Nagyon nehéz õszön va-
gyunk túl, két nagy riválisunknál, a
Rákoshegy I.-nél és az Ipartechni-
ka Gyõrnél vendégeskedtünk.
Egyedül a Ferencváros érkezett
hozzánk. Ebbõl kijöhettünk volna
jól is, azonban a Rákoshegytõl és
a Gyõrtõl is kikaptunk. A még jó
csapatnak számító FTC-t, illetve
Balatoni Vasast legyõztük. Nincsen
semmi veszve, de ha meg akarjuk
védeni bajnoki címünket, a folyta-
tásban már nem nagyon hibázha-
tunk. Az õsz során úgy számolgat-
tunk, hogy két vereség becsúsz-
hat, így lett.  Sok választásunk nin-
csen a tavaszi idény során, hazai
pályán nem kaphatunk ki, valamint
döntõ lesz a Ferencváros elleni
idegenbeli találkozó. A Fradi hazai
pályán mindenkire veszélyes. Van
a sportban, hogy az ellenfelek be-
segítenek, én azt szeretem, ha sa-
ját kezünkben van a sorsunk. 

– Az ellenlábasok többsége
Egerszegre látogat. Elõnyt je-
lenthet a hazai pálya?

– A pályát nemrég felújították,
többen mondják, semmi nem válto-
zott, amivel nem értek egyet. Csak
egyet említenék a változások sorá-
ban, az erõsebb gurításokat hono-
rálja a pálya. Nem egyszerû játsza-
ni rajta, az ebbõl adódó lehetõsé-
geket a javunkra kell fordítani. 

– A bajnokságban ugyan be-
csúszott két vereség, a világku-
pán azonban a négyes döntõbe
jutottak, ami mindenképpen
dicséretes...

– Nagy fegyvertény csapatunk-
tól a négy közé jutás. A fináléban
szerepelt csapatokban olyan játé-
kosok szerepeltek, akik rendsze-
resen szórják a 600 fákat. Vissza-
térve a pályához, Egerszegen ne-
hezebb 600-at dobni, mint ahol ját-
szottuk a világkupát. A játékosok
önbizalmának jót tenne, ha itt is
dobnának egy 600-ast. Sajnos, ha
oda érnek a 600 fa közelébe, ez
sokszor bénultságot okoz náluk,
megijednek.

– Maradva a játékosoknál, két
játékosról elmondható, hogy vá-
logatott szinten dob...

–  Valóban, Airizer Emese és
Nemes-Juhász Gabriella a csapat
erõsségének számítanak. A mér-
kõzéseken legalább még két játé-
kosnak kellene átlag felettit hozni,
hogy esély legyen a gyõzelemre.

A többiek teljesítménye hullámzó.
Az õsz során rendre fejtörést oko-
zott, hogy eltaláljam a legjobb kez-
dõ hatost, nem mindig sikerült. A
hullámzó teljesítmények rendre
lelki dolgokra vezethetõk vissza.
Akad olyan játékosom, aki edzé-
sen jól teljesít, meccsen nem sike-
rül neki. Van, aki eldönti, a jobb
„utcát játssza”, ha nem eredmé-
nyes, akkor is oda dob, hiába fizet
jobban a bal „utca”. 

– Milyen tavaszt remél a csa-
pattól, mivel több fronton kell
helytállni? 

– A bajnoki címet akkor védhet-
jük meg, ha meccsenként legalább
négyen átlag felett teljesítenek, il-
letve a többiek jó átlagot hoznak.
Nem tartom lehetetlenek az ismét-
lést, de ehhez nagyon koncentrált
játékra lesz szükség. A Bajnokok
Ligájában egy cseh csapat, vagy a
Rákoshegy I. lesz az ellenfelünk a
legjobb négy közé jutásért. To-
vábbjutásunk a bravúr kategóriájá-
ba tartozna.

– Klubunk 116 taggal rendelke-
zik, ebbõl nyolcvanheten rendel-
keznek versenyengedéllyel, hat-
vannégyen ver-
senyszerûen spor-
tolnak. A legfiata-
labb versenyzõnk 8
éves, a legidõsebb
hetvenhét. Az or-
szág második leg-
nagyobb utánpót-
láscsoportját mû-
ködtetjük – kezdte
évértékelését Fe-
hér Ferenc edzõ,
klubelnök, verseny-
zõ. – Idén tizenhá-
rom sportolónk ki-
lenc bajnoki címet
és három bronzér-
met szerzett, har-
mincháromszor vé-
geztünk pontszerzõ helyen. Az él-
re a szenior Sárecz Éva teljesít-

ménye kívánkozik, négy egyéni és
három csapatbajnoki érmet szer-
zett. Az utánpótlásban az ifjúsági

fiúk bronzérme emelendõ ki. Saját
utánpótlásunkra  alapozva tovább-
ra is a térség meghatározó egye-
sületének számítunk. A fiatalok
mellett a szenior sportolóknak is
versenyzési lehetõséget biztosí-
tunk, akik szintén jó eredményeket
érnek el. A már említett Sárecz
Éva mellett nõi csapataink több-
szörös magyar bajnokok.

A klub versenyzõi más szakág-
ban is kipróbálták magukat. Tájke-
rékpárban Fekete Ágoston a felnõt-
tek között, Molnár Botond az után-
pótlás korosztályban lett magyar
bajnok. Ágoston a szakág vb-jén a
31., Botond az ifi Eb-n a 27. helyen
zárt.  Ágostont – akárcsak tavaly –
idén is a szakág legjobbjának vá-
lasztották itthon. Trail-0-ban Fehér
Ferenc lett magyar bajnok, a szak-

ág vb-jén váltóban, a magyar csa-
pat tagjaként 11. helyen zárt. A Trió
Egerszeg ZTC nem rendezett ver-
senyt 2018-ban, inkább a sportág
népszerûsítését helyezték elõtér-
be. Mintegy 60 sportági bemutatót
tartottak, 950 diákot vontak be a táj-

futás világnapi program-
jába, amelyet öt helyszí-
nen rendeztek meg. 

–  Idén is takaréko-
san gazdálkodtunk –
folytatta Fehér Ferenc.
– Költségvetésünk ki-
tartott az év során. Az
önkormányzat, a név-
adó szponzorunk mel-
lett több kisebb támo-
gató is segített. Az szja
1 százalékából is volt
bevételünk. Pályázatok
útján kevesebb folyt be
a számlánkra. 

A jövõ évvel kapcso-
latban a következõket
mondta:

– Az új évben is hasonlók a cél-
jaink, mint idén. Minél több fiatalt
szeretnénk megnyerni a tájfutás-
nak. Az utánpótlásunk egy része
feljebb lép, és már szervezetten
versenyezhet, tõlük várunk jó ered-
ményeket. A szeniorok minden bi-
zonnyal 2019-ben is odateszik ma-
gukat. Felnõtt korosztály hiányzik a
palettáról, de a fiatalok 18 éves
korban vagy tovább tanulnak vagy
munkába állnak. Ez jelentõs váltás
életükben, amatõr klub lévén ne-
héz megtartani õket a sportág szá-
mára. Munka és tanulás mellett ne-
héz minõségi szintet elérni. A vé-
gére egy örömhírt mondanék:
2020-ban Zalaegerszegen rendez-
zük meg a rövid távú országos
sprintbajnokságot, amelyre már
megkezdjük a felkészülést.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Victoria Bamberg (német) 6:2 (3675-3532)

Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb nyolc közé jutásért,
elsõ találkozó, Zalaegerszeg.

Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
93-99 (21-25, 25-31, 25-23, 22-20)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.

BSS Monor–ZTE FC 1-4 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

ZTE RK–Szombathelyi ESE 3:1 (21, –24, 22, 20)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

A népes mezõnyben két zetés emelõ – az örökifjú Papp Péter (45
éves) és Kámán Dorottya – lépett dobogóra. Mindketten remekül ver-
senyeztek, és az eredményhirdetés során felállhattak a dobogó harma-
dik fokára. 

Eredmények.  Férfiak. 62 kg: 3. Papp Péter 177 (82+95) kg.
Nõk. 69 kg: 3. Kámán Dorottya 138 (61+77)  kg.

Szombathelyen, a Haladás VSE rendezte meg a felnõtt súly-
emelõk idei országos bajnokságát.

KILENC BAJNOKI CÍM
SIKERES ÉV UTÁN A TRIÓ EGERSZEG ZTC

A tél közeledtével befejezõdött a tájfutószezon. A Trió Eger-
szeg ZTC versenyzõi –  akárcsak az elmúlt években – 2018-ban is
öregbítették a város, a szponzoraik és a klub hírnevét. 

KÉT SÚLYEMELÕÉREM A FELNÕTT OB-RÕL

A CÍMVÉDÉSHEZ KONCENTRÁLT JÁTÉK KELL
A 3. HELYRÕL VÁRJA A TAVASZT A ZTE ZÁÉV

A tekézõk Szuper Ligájában a nõk számára befejezõdött az
õszi idény, a ZTE ZÁÉV csapata a harmadik helyrõl várja a folyta-
tást. Az õsz során a világkupa négyes döntõjébe is bekerültek,
ott a negyedikek lettek, így a bl-ben erõnyerõk, s csak 2019-ben
lépnek pályára. Baján János edzõvel beszélgettünk.

A versenyen a Zalaegerszegi
Birkózó SE fiataljai iskoláik színé-
ben indultak. Varga Zalán (Öv-
eges-iskola) negyedik fõ verse-
nyét is megnyerte 2018-ban.  50
kilóban két tussal, valamint két
technikai tussal gyõzte le ellenfe-
leit, és aranyérmes lett. A 46 kiló-
sok mezõnyében Ruzics Milán
(Petõfi) bronzérmet szerzett.

Felkészítõ edzõk: Gerencsér
Zoltán, Gerencsér Roland, Tor-
nyos Dorina.

VARGA NEGYEDIK ARANYA

Hajdúszoboszlón rendezték meg szabadfogásban a diák II. kor-
csoport diákolimpiáját.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C.

ZALAVÍZ ZRT.  – víziközmû
közszolgáltatás

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– parkolással kapcsolatos ügyintézés

LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés

2018. DECEMBER 1-JÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala munka- és ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint módosul:

2018. NOVEMBER 30-A (PÉNTEK):
munkarend: 8.00–16.30 óráig,
ügyfélfogadás: 8.00– 12.00 óráig

2018. DECEMBER 1-ÉN (SZOMBATON):
munkarend: 8.00–14.00 óráig,
ügyfélfogadás szünetel.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

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

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A ZTC érmes váltói az országos váltóbajnokságon.

MAJDNEM ÚJ, Candy
hûtõszekrény (kombinált)

50 E Ft-ért eladó.

Érdeklõdni:
06-70/881-5103



8 Hirdetés


