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A helyi érték

– pet –

A múzeum elsõ igazgatója,
Szentmihályi Imre az utolsó pilla-
natokban örökítette meg a megye
településeinek egykori képét; fõleg
a hagyományos népi építészetet.

A digitalizált fotókból és rövid
tájékoztató szövegekbõl álló adat-
bázist sajtótájékoztató keretében
mutatta be Kaján Imre múzeum-
igazgató, Marx Mária, az intéz-
mény etnográfusa, és dr. Pál Atti-
la, a Zala Megyei Közgyûlés elnö-
ke, a megyei önkormányzat
ugyanis támogatta a digitalizálást.

Kaján Imre elmondta: bár a
múzeumnak néhány éve már
nem a megyei, hanem a városi
önkormányzat a fenntartója, to-
vábbra is vannak megyei felada-
taik. A módszertan, a múzeumpe-
dagógia, a múzeumi informatika
és az állományvédelem az a
négy fontos munkaterület, ami to-
vábbra is az egész megyét érinti.
A korabeli fotók digitalizálásához
partnert kerestek, annál is in-
kább, mert a közel 6000 kép fel-
dolgozása komoly munkát igé-
nyelt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ADATBÁZISBAN A NÉPI ÉPÍTÉSZET
ZSÚPFEDELES HÁZAK DIGITALIZÁLVA

Digitális, interneten is elérhetõ adatbázisba került Göcsej népi
építészetének fotótára. A Göcseji Múzeumban õrzött régi, fekete-
fehér felvételek a zalai falvak ötvenes évekbeli – még a gyors át-
alakulás elõtti – állapotáról tanúskodnak.

A délelõtt folyamán szakmai
elõadást hallgattak a résztvevõk,
majd Tóthné Kelencz Erika nyug-
díjba készülõ bölcsõdevezetõ kö-

szöntötte kollégáit, személyes em-
lékeirõl beszélt, felidézve az elmúlt
évtizedeket.

Már hagyomány, hogy a böl-
csõdék napján elismeréseket ad-
nak át. Idén az év Kisgyermekne-
velõje Gyõrffy Csabáné (Napsu-
gár-bölcsõde), az Év technikai dol-
gozója pedig Bangó Sándorné (Ti-
pegõ-bölcsõde). Bölcsõdénként
egy-egy dolgozó  a kollégái javas-
lata alapján kapott elismerést. Var-
ga Györgyné (Cseperedõ-bölcsõ-

de), Szántó Mária Judit (Napsu-
gár-bölcsõde), Barabás Józsefné
(Tipegõ-bölcsõde) és Varga Zol-
tánné (Ürhajós-bölcsõde).

Lapunk érdeklõdésére Prenner
Zsuzsanna elmondta: a négy böl-
csõdében 396 férõhellyel várják a
kisgyerekeket. A bölcsõdéskorú
gyerekek 20 százaléka jár az intéz-
ményekbe, ez 6–7 százalékkal
jobb, mint az országos átlag. Nincs
is igény több férõhelyre, így várólis-
ta sincs a zalai megyeszékhelyen.
Ugyanakkor a három év alattiak
számára mûködnek magánbölcsõ-
dék (családi napközik) is, ide 30–40
kisgyereket visznek a szülõk. 

NINCS BÖLCSIS VÁRÓLISTA
EGÉSZ NAPOS PROGRAM A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN

Ötödik éve városi rendezvény keretén belül ünnepelik Zala-
egerszegen is a bölcsõdék napját, az idei évben a Napsugár-böl-
csõde adott otthont az eseménynek. A négy intézménybõl érkezõ
nevelõket, gondozókat Gecse Péter alpolgármester és Prenner
Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményve-
zetõje köszöntötte. Tizenkettedik alkalommal adott otthont a skanzen a Zala-

egerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesz-
tiválnak. A hétvégén megrendezésre került eseményt ezút-
tal is a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és Göcseji Fa-
lumúzeum szervezte.

– pP –

A pénteki ünnepélyes megnyitón dr. Kostyál László, a Gö-
cseji Múzeum igazgatóhelyettese elmondta: a találkozó évrõl
évre a kerámia nagy ünnepének számít. Ragyogó és pompás
mesterekkel, valamint ragyogó és pompás emberekkel talál-
kozhatunk a három nap alatt. A fazekasság õsi mestersége pe-
dig párhuzamba állítható az isteni teremtéssel. A porból és sár-
ból készült kerámiák régebbiek minden ma is ismert kultúránál.

A fesztivált az EMMI Kulturális Államtitkárság fõosztályvezetõ-
je, Szedlacsek Emília nyitotta meg, aki gratulált a fazekastalálko-
zó több mint egy évtizedes múltjához, mely 2008 óta a nyugat-du-
nántúli régió egyik kiemelt rendezvénye is. A megnyitón felszólalt
továbbá Vadvári Tibor alpolgármester és Csupor István, a Népraj-
zi Múzeum fõmuzeológusa is, aki egyúttal megnyitotta a Pajtaga-
léria kiállítását is.

A fesztivál nyitányaként – kapcsolódva az Alma éve program-
sorozathoz – a résztvevõ fazekasok egy-egy saját készítésû ke-
rámiaalmát adtak át Varjú Andrásnak, a múzeum osztályvezetõ-
jének. A tárgyakból az év végén egy installáció készül majd.

Az idei fesztiválon a hagyományokhoz híven sor került faze-
kasversenyre (ezúttal bokányt, vagyis karcsú boroskancsót kellett
készíteniük), a közönséget pedig kirakodóvásár, kiállítások és
folklórmûsor várta.

FAZEKASTALÁLKOZÓ
KERÁMIAALMÁKKAL

FESZTIVÁLHANGULAT A SKANZENBEN

b. k.

A program az intézményben
újonnan indult sorozat részét ké-
pezte, mellyel a materialista szem-
lélet alternatíváiból szemezget-

nek. A rendezvényt az idei tanévre
a fent nevezett elõadás zárta.
Paulinyi Tamás, a Szintézis Sza-
badegyetem vezetõje, 25 éve ku-
tatja a pszi-jelenségeket.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A PSZI-JELENSÉG
HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEKRÕL

A parapszichológia tükrében beszélt a halálközeli élményekrõl
Paulinyi Tamás pszi-kutató a ZVMKK-ban tartott elõadásán. 



A nyugdíjas szabadegyetemi
képzés elsõ napján teljesen
megtelt érdeklõdõkkel a gazda-
sági fõiskola Infocentrumának
nagyterme. A Szenior Akadémia
a megyei és a városi idõsügyi
tanács, valamint a helyi nyugdí-
jasok kezdeményezésére más
települések pozitív példáját kö-
vetve indult el Zalaegerszegen.

– liv –

Balaicz Zoltán polgármester, a
városi idõsügyi tanács elnöke elsõ
elõadóként a nyugdíjas szabad-
egyetem céljairól szólt. Mint mond-
ta, fontosnak érezték, hogy a vá-
ros idõs lakossága számára az
élethosszig tartó tanulás jegyében
lehetõséget biztosítsanak a tudás,
az információk megszerzésére, a
közösségi együttlétre, véleményük
meghallgatására.

A város gazdasági életének
elemzése kapcsán felelevenítette
a korábbi gyárbezárásokat, melyek
komoly foglalkoztatási problémák-
hoz vezettek. Kitért arra is, hogy

emberek között eluralkodott valami
csodavárás, hogy majd jön egy
nagyberuházó, de erre a korábbi
városvezetés nem adott megnyug-
tató választ. Akár keletrõl, akár
nyugatról érkezik befektetõ, olyan
települést választ, ami közel fek-
szik a fõvároshoz, és közelében
autópálya, repülõtér és nemzetközi
vasútvonal is található. Zalaeger-
szeg, mint mondta, nem tudott ver-
senyképes lenni e tekintetben az
elmúlt években, mert elmaradtak a
közlekedési infrastrukturális beru-
házások. A városnak nemcsak eb-
ben, de a duális szakképzés meg-
honosításában, a szakképzett
munkaerõ biztosításában is elõre
kell lépnie. A polgármester hang-
súlyozta, a városnak a kormánnyal
együttmûködve kell bizonyos felté-

teleket megteremteni ahhoz, hogy
az érdeklõdést fel tudja kelteni a
befektetõkben. A 2x2 két sávos
gyorsforgalmi autóút és az iparvá-
gány megépítése hozzásegíti a vá-
rost, hogy bekapcsolódhasson a
nemzetközi gazdasági keringésbe.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ha
ezek a fejlesztések nem valósul-
nak meg, esély sincs arra, hogy
befektetõ érkezzen a Zalaeger-
szegre.

A jelenlévõk többek között a ru-
hagyár sorsáról kérdezték. A pol-
gármester felidézte, hogy a bezá-
rást követõen a külföldi tulajdonos-
nak az érdeke csupán az volt,
hogy értékesítse a területet. Most
is ez a helyzet, a megmaradt épü-
letrészt jelenleg 710 millió forintért
kínálják. Az önkormányzat nem
tudja megvásárolni, ahogy hasz-
nosítani sem tudná. Az áldatlan ál-
lapotok megszüntetése érdekében
azonban szakhatósági bejárást
rendeltek el, kötelezve a tulajdo-
nost a rendrakásra. A polgármes-
ter jelezte, hogy mindeközben ki-
kérik a lakók véleményét arról, ha
érkezne egy másik befektetõ, mi
legyen a város egyetlen, 50-es
évekbeli ipari épületének sorsa. 

Nemcsak zalaegerszegi nyug-
díjasok vettek részt a szabadegye-
temen, Lenk Józsefné Nováról ér-
kezett. Érdeklõdésünkre elmond-
ta, nagyon jó ötletnek tartja, hogy
más városok után Zalaegerszegen
is megrendezik az akadémiát. Örül
annak, hogy sok olyan információ-
hoz juthat, melyet családja számá-
ra is hasznosíthat.

Dr. Vándor Virág járásbíró Az
idõskori jogtudatos magatartás
címmel szólt a hallgatókhoz, majd
dr. Klein Sándor akadémikus az
idõskori tanulásról tartott elõadást.
A következõ képzés május 19-én
lesz 14 és 17 óra között.A tájékoztató elején Bali Zoltán

önkormányzati képviselõ, az õszi
önkormányzati választások fide-
szes kampányfõnöke megkö-
szönte a fiatalok segítségét a
kampányban, és mint kiemelte, a
jövõben is számítanak munkájuk-
ra. Céljuk, hogy minél több fiatalt
bevonjanak a politikába. Deák Mi-
lán hangsúlyozta, meg kell ked-
veltetni a fiatalokkal a politizálást,
és ebbe beletartozik más pártok
ifjúsági szervezeteivel való kap-
csolattartása is. Terveikrõl szólva
elmondta: segítik az önkormány-
zat munkáját, szerveznek jóté-

konysági programokat. Kiemelte,
az újra nyitó városi strandon röp-
labda- és lábteniszverseny szer-
vezését.

Dén Dániel jelezte: az IKSZ he-
lyi szervezetének következõ ülé-
sén tagfelvételre kerül sor, és cél-
juk a további tagtoborzás is. Be-
számolt az országos tisztújító köz-
gyûlésrõl, ahol felszólalt, és ahol
Zalaegerszeget pozitív értelem-
ben emlegették. Harmadik alka-
lommal szervezik meg augusztus-
ban a karitatív célú focitornát,
melynek bevételét a Mindszenty-
emlékpark építésére ajánlják fel.

A KDNP-vel közösen a Zala-
egerszegen született és az olai te-
metõben eltemetett Kovács Fe-
renc atyára emlékeznek. Az októ-
berben megrendezésre kerülõ
konferencián a tragikus sorsú, az
50-es években meghurcolt fiatal
pap életútját mutatják be, és em-
léktáblát is avatnak a tiszteletére. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek tükrében beszélt a

halálközeli élményekrõl, amely
megmagyarázhatatlansága miatt
sok vihart kavar. Az elõadó szerint
az ekkor tapasztalt testelhagyás
tagadhatatlanul létezõ jelenség,
ugyanakkor a mai fizikai tudás
szerint megmagyarázhatatlan. A
halálközeli élmények alatt azon-
ban nemcsak a klinikai halál álla-
potát kell érteni, mert például élet-
veszélyes helyzetekben is, amikor
a halál közelébe kerül valaki, rövid
idejû, hirtelen tudatváltás követ-
kezhet be, tette hozzá. A magyar
kutatók nyolcszor 50 perces doku-
mentumfilmet is készítettek a té-
máról, melyben megszólalnak az
érintettek, akik „Ott” jártak, orvo-
sok, hívõk és szkeptikusok, köz-
életi személyiségek egyaránt. 

– Az orvostudomány fejlõdése
az egyik oka, hogy egyre nõnek
ezek a tapasztalatok, többen tud-
nak visszatérni a klinikai halál álla-
potából az orvosi beavatkozások
hatására. Hogy nem mindenki em-
lékszik ilyenkor testelhagyásos és
fényészleléses jelenségekre, el-
hunyt rokonokkal való találkozásra,
az szerintem ahhoz hasonló, hogy
bár mindannyian álmodunk, még-
sem emlékszik vissza mindenki az
álmaira sem – mondta Paulinyi Ta-

más. – A tudat több dimenziós
struktúra, nemcsak a koponyánk-
ban mûködik. A testünkben csak
résztudat állapot van. A test van a
tudat terében és nem fordítva, a tu-
dat nem lokális. A tudatállapot mar-
káns megváltozásához markáns
eseményre van szükség, mint pél-
dául a halálközeli állapotok. A té-
mát egyébként 1970-tõl kutatják, és
több ezer esetet jegyeztek fel. A tu-
datunk nem olyan, mint amit ma ál-
talánosan gondolunk róla, agymû-
ködés nélkül is mûködik – zárta
mondandóját, majd hallgatói kérdé-
sekre válaszolt.

A PSZI-JELENSÉG
HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEKRÕL

Paulinyi Tamás

Ezúttal szombaton került sor a
bálra, a telt házas rendezvény
helyt adott ifjú tehetségek bemutat-
kozásának, fellépett az országis
gyõztes Gála táncegyüttes is. Az
estély díszvendégei Tolcsvay Béla
Kossuth-díjas zeneszerzõ és elõ-
adómûvész, valamint Németh Já-
nos Kossuth-díjas keramikusmû-
vész voltak. A minigalériában pe-
dig Buday Mihály festõmûvész al-
kotásaiból volt látható minikiállítás. 

Az estély bevételét az egyesü-
let mindig jótékonysági célra for-
dítja, az ideit Czobor Mátyás egy-
kori polgármester hagyatékának
megvásárlására ajánlották fel.
Jagasics János, a Zalai Polgári
Körök Egyesületének elnöke kö-
szönetet mondott az intézmények,
vállalkozások és magánszemé-
lyek anyagi vagy tombolatárgyak
formájában történõ támogatá-
sáért.

POLGÁRI ESTÉLY
JÓTÉKONYSÁG A CZOBOR-HAGYATÉKÉRT

Több éves hagyomány Zalaegerszegen a Polgári Estély meg-
rendezése az Arany Bárány Hotel télikertjében.

Mint minden eddigi állomáshe-
lyen, a nyugat-dunántúli régióban
is nagy volt az érdeklõdés, így kö-
zel 350 gyermekotthonban, neve-
lõszülõnél élõ fiatal és kísérõje vett
részt az egész napos rendezvé-
nyen. A szervezõk ezúttal is érde-
kes programkínálattal várták az ér-
deklõdõket, illetve szakmai szem-
pontból is kiemelt témákkal, elõ-
adásokkal készültek. A gyermekjo-
gi ismeretekrõl és kötelezettsé-
gekrõl szóló interaktív foglalkozá-
sok, ügyességi sorversenyek, kre-
atív mûhelymunkák mellett bete-
kintést lehetett nyerni a helyi civil
és társszervezetek – Zala Megyei
Kormányhivatal – Népegészség-

ügyi Fõosztály, Zalaegerszegi
Gyermekjóléti Szolgálat, Zala-
egerszegi Diabetes Egyesület –
munkájába is. A rendezvényen
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere köszöntötte a megje-
lenteket.

Az OBDK a gyermekjogi képvi-
selõk foglalkoztatójaként fennállása
óta kiemelt feladatának tartja a
gyermekek jogainak maradéktalan
érvényesülését, a felnövekvõ társa-
dalom jogtudatosításának erõsíté-
sét és széles körû fejlesztését. E
célból az OBDK Balog Zoltán em-
beri erõforrások minisztere fõvéd-
nökségével 2015. évben március
21. és május 28. között, nyolc regio-

nális helyszínen – Debrecenben,
Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Za-
laegerszegen, Veszprémben,
Szigetszentmiklóson és Budapes-
ten – „Gyere-K-épbe” címû egész
napos gyermekjogi roadshowt szer-
vez, amelyen mind a gyermekvé-
delmi gondoskodásban részesülõ
gyermekeknek, mind a nevelõszü-
lõknek, kísérõknek hasznos, felvilá-
gosító ismereteket biztosít.

Emellett a rendezvénysorozat
kísérõprogramjaként minden hely-
színen labdarúgó- és kosárlabda-
bajnokságon vesznek részt a régió
lelkes fiataljai, felhíva ezzel a fi-
gyelmet az egymás iránti tisztelet
és az egészséges életmód fontos-
ságára, hiszen a sport a fizikai és
mentális egészség megõrzésén
túl jó eszköze lehet a hátrányos
helyzetû csoportok felzárkóztatá-
sának, a hátrányos megkülönböz-
tetés elleni küzdelemnek is.

A regionális napokat és baj-
nokságokat követõen a rendez-
vénysorozat 2015. május 28-án,
Budapesten szakmai programmal
és a sportbajnokság országos
döntõjével zárul.

„GYERE-K-ÉPBE”
ORSZÁGOS GYERMEKJOGI ROADSHOW EGERSZEGEN

Zalaegerszeg fogadta hétvégén az Országos Betegjogi,
Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
„Gyere-K-épbe” elnevezésû gyermekjogi programsorozatát.

JOBBIK:
FEJLESZTÉSI FORRÁS

Országosan nagy vihart ka-
vart az a hír, hogy az Európai
Bizottság felfüggesztette a fej-
lesztési források kifizetését 700
milliárd forint értékben. 

Indoklásként olyan példát ho-
zott fel, hogy egyes eszközbeszer-
zéseket ötszörös, egyes munka-
társi közremûködéseket kilencsze-
res mértékben is túláraztak a mun-
ka során. A jelek egyértelmûen
korrupcióra utalnak – fogalmazott
sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a
Jobbik helyi szervezetének elnö-
ke.  

Mint fogalmazott, elgondolkod-
tatónak tartják, hogyan fog az a
sok fejlesztési ígéret megvalósul-
ni, amit Orbán Viktor tett a zala-
egerszegieknek, ha így kezeli a
kormány az uniós és egyéb pén-
zeket. Szerinte a korrupció átszövi
a magyar fejlesztéspolitika min-
dennapjait. Éppen ezért a Jobbik
felszólítja a Fideszt, fizessék ki a
felfüggesztett 700 milliárd fejlesz-
tési forrást. 

A párt kéri a zalai országgyûlé-
si képviselõket, csatlakozzanak a
Jobbikhoz, és szólítsák fel lemon-
dásra Lázár Jánost, aki felel az
uniós pénzek intézéséért.

FIATALOK TERVEIKRÕL
JÓTÉKONYSÁGI PROGRAMOK, BULIK
A Fidelitas zalaegerszegi szervezetének elnöke, Deák Milán és

az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) helyi elnöke,
Dén Dániel fiatalokat érintõ kérdésekrõl tartott sajtótájékoztatón
az elmúlt hét végén.

BECSENGETTEK A NYUGDÍJAS-AKADÉMIÁN
VÁROSFEJLESZTÉS, VÉLEMÉNYKÉRÉS, IDÕSKORI TANULÁS

IMÁZSKUTATÁS
KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS EGERSZEGRÕL

A helyi idegenforgalmi koncepció megújítása érdekében az ön-
kormányzat megbízásából imázskutatás folyik Zalaegerszegen.

A kérdõíves felmérést a Pannon Egyetem turisztikai szakemberei
készítik. Arra keresnek választ, hogy a zalaegerszegiek, valamint az or-
szágban élõ és a megyeszékhelyre látogató érdeklõdõk milyen véle-
ménnyel vannak a város turisztikai kínálatáról, illetve nekik milyen el-
képzeléseik vannak az idegenforgalmat érintõen.

KIÁLLÍTÁS
Május 6-án (szerdán)  18 óra-

kor a Hevesi Sándor Színházban
nyílik Horváth Jenõ „60 év a pálya
szélérõl” címû fotókiállítása.

A ZTE-arénában készült, a
mérkõzések nagy pillanatait, a lab-
darúgósport ismert alakjait meg-
örökítõ összeállítás június 8-ig lá-
togatható.

A kiállítást Szõcs János volt
szövetségi kapitány nyitja meg. 

Vigh László és Balaicz Zoltán Tolcsvay Béla



– AL –

Bali Zoltán önkormányzati képvi-
selõ az elõzményekrõl elmondta,
egy magánberuházónak fuccsolt be
a projektje 8–10 évvel ezelõtt, a ter-
vezett többemeletes társasház épí-
tése során csak a pinceszint alapo-
zásáig jutott el. Maga az építési te-
rület a város egyik legmélyebb
pontja, itt a legmagasabb a talajvíz-
szint, hiszen itt található a Vizsla-
parki árok is. A kivitelezõ, hogy a
betontestek és -pillérek ne károsod-
janak, feltöltette az árkot vízzel. A
közepén hagyott egy lyukat, melyen
keresztül a talajvíz folyamatosan
cserélõdni tudott. Az önkormányzat
épp az ilyen áldatlan állapotok meg-
szüntetése érdekében december-
ben egy köztisztasági rendeletet al-
kotott. Eszerint a kivitelezõ, beruhá-
zó vagy tulajdonos köteles eltávolí-
tani az építési törmeléket, hulladé-
kot az adott területrõl. Ha ezt nem
teszi meg, az önkormányzat elõbb
felszólítja, majd szankcionálja, ha
nem reagál a felszólításra. 

A Vizslaparki út és a Petõfi utca
sarkán lévõ félbehagyott építke-
zés beruházóját az önkormányzat
felszólította, aki most saját költsé-

gén elvégzi a terület rendezését.
Bali Zoltán az éppen zajló munká-
latokról elmondta, a vizet átemelik
a csapadékvíz-elvezetõ rendszer-
be, elszállítják a törmelékeket és
az egyéb hulladékokat, majd az
árkot feltöltik földdel. Ezáltal meg-
szüntetik a tavat, melyben ottjár-
tunkkor még úszkáltak a halak.
Nem lesznek szúnyogok, és más
probléma sem, ami népegészség-
ügyi szempontból is borzolta a ke-
délyeket. A munkálatok, a homok-

kal teli teherautók látványa megál-
lította a járókelõket, akik örömüket
fejezték ki, hogy végre betemetik a
városképet csúfító „vizslaparki ha-
lastavat”, mely által elhárul a bal-
esetveszély is.

Bali Zoltán úgy vélekedett, ha
fellendül a lakáspiac, az értékes
ingatlannak számító belvárosi te-
rület felkeltheti a befektetõk érdek-
lõdését. Még itt is létesülhet tár-
sasház, ahogy a Color volt Mártí-
rok úti telephelyén a közeljövõben
egy 16 lakásos tömb épül.  

Az önkormányzat a többi elha-
nyagolt állapotú építménynél és
területnél is rendrakásra szólítja
fel az arra illetékeseket, a képvise-
lõ példaként említette a ruhagyár
épülettorzóját.

3Aktuális

– vadas –

– Január elsejétõl vezeted a
városi televíziót. Milyen elkép-
zelésekkel kezdted a munkát?

– Azt szeretném, hogy olyan
televíziója legyen a városnak,
amit fontosnak tartanak, és es-
ténként néznek a zalaegersze-
giek. A lényeg, hogy azok szere-
peljenek a képernyõn, akik itt él-
nek a városban. Az óvodásoktól a
nyugdíjasokig mindenki kapjon
szereplési lehetõséget. Legyünk
ott a rendezvényeken, esemé-
nyeken, számoljunk be a történé-
sekrõl akkor is, ha a város életé-

ben nem döntõ jelentõségûek, de
egy-egy közösség számára azok.
Olyan tévét szeretnék, amit min-
denki magáénak érez, és amit
azért is néznek, mert helyi, ahol a
szomszéd meg annak a fia, vagy
éppen az unokája köszön vissza
a képernyõrõl – mondja Frauen-
hoffer Márta. – Egy országos ke-
reskedelmi csatornával nem tu-
dunk versenyezni, mert nincs arra
pénzünk, hogy filmeket vegyünk,
vagy nagy produkciókat hozzunk
létre. Abban tudunk egyedülállók
lenni, hogy helyi dolgokat közvetí-
tünk. Arculatváltozáson ment ke-
resztül a tévé, és létrehoztunk

olyan új mûsorokat, melyek eddig
hiányoztak.

– Mi alapján döntöttetek az
új magazinmûsorokról?

– Az igények alapján. Meg-
hagytunk régi mûsorokat is, me-
lyeket megváltoztattunk, új cí-
met, díszletet, szignált kaptak.

– Melyek ezek?
– Megmaradt a kéthetente

képernyõre kerülõ sportmaga-
zinunk, az Aréna, melyet
Gyimesi Márton vezet. Volt kul-
turális magazinunk a Kultúr-
Randevú, ennek a mûsornak
lejárt a médiatanácsi támogatá-
sa, így egy hónapot pihentet-
tük, átalakítottuk, és most már
hetente KultúrKör néven láthat-
ják a nézõk Dorogi Zsuzsanna
szerkesztésében. A tévé indu-
lása óta van rendõrségi maga-
zinunk, amely szintén változáson
ment át: kéthetente Kéklámpások
címmel láthatják Nothoff Ingrid
rendõrségi sajtószóvivõ vezetésé-

vel. Civil Kurázsi nevet kapta az
egykori Szolgálunk és Szolgálta-
tunk mûsorunk, melyet kéthetente
Lovass Tibor, a televízió egykori
ügyvezetõ-fõszerkesztõje vezet. A
tévénézõk itt a civilek rendezvé-
nyeivel, mindennapjaival ismer-
kedhetnek meg, és egy kis helytör-
ténettel is.

Teljesen új a közéleti magazi-

nunk, az Egerszegi Esték, melyet
Kósi Zsolt és én vezetünk. Heten-
te, kedden és csütörtökön jelent-
kezünk politikával, közélettel, ön-

kormányzati hírekkel, egészség-
üggyel, oktatással. Valamikor na-
gyon régen volt már gazdasági
magazin a tévében, most újra indí-
tottuk, Mérleg néven fut kétheten-
ként Buza Bea szerkesztésében.
Nem hagyhatom ki az Esti mese
mûsorunkat, amiben gyerekek
mesélnek, és ezt nagyon szeretik,
és figyelemmel kísérik nem csak a

szülõk, de a nagyszülõk és az is-
merõsök is.

– Új híradó is született, új ar-
culattal.

– Születésnapi rendezvényünk
napján debütált. A két régi híradó-
vezetõ – H. Horváth Gyula és Ró-
zsás Hajnalka – mellett új arcként
jelenik meg Németh Diána.

– Mi az, ami hiányzik, mit sze-
retnél még?

– Egy ifjúsági és egy egészség-
ügyi magazint, de ezek indítása
anyagi kérdés.

– Milyennek látod most a vá-
rosi televíziót?

– Szerintem fiatalos, lendületes
lett, a visszajelzések is pozitívak.
Jó a csapat, sokat dolgoznak a
munkatársaim azért, hogy egy jó
tévéje legyen a városnak. Dolgo-
zunk az MTV-nek, az Echo Tv-nek
és néha a Hír Tv-nek is.

– Tudom, hogy az ügyveze-
tés sok munkát jelent, de nem
hiányzik a forgatás hangula-
ta?

– De, hiányzik. Van azért olyan
esemény, amire elmegyek anélkül,
hogy én készíteném az anyagot. A
fõszerkesztõi munkát is én vég-
zem, reggelente közösen beszél-
jük meg, mi lesz a híradóban, ki,
hová megy forgatni. A külsõsökkel
együtt mintegy harminc kolléga
segíti valamilyen formában a tele-
vízió munkáját. Köszönet minden-
kinek.

LÁTNI A SZOMSZÉDOT, AZ UNOKÁT
ARCULATVÁLTOZÁS, ÚJ MÛSOROK, MEGÚJULT HÍRADÓ A ZTV-BEN

Az elsõ három hónap a televízió átalakításával, új mûsorok in-
dításával és a harmincéves, nagy születésnapi bulira való készü-
lõdéssel telt el. Arculatváltozás, új díszletek, új szignálok a váro-
si tévé mûsoraiban. A részletekrõl Frauenhoffer Márta ügyvezetõ-
vel beszélgettünk, aki arra a kérdésre, kipihenték-e az elmúlt idõ-
szak fáradalmait, egy egyszerû „nem”-mel válaszolt. Sok a mun-
ka, sok az esemény, reggeltõl estig dolgoznak. Ezt persze nem
panaszként mondja.

Frauenhoffer Márta, Németh Diána és Miklós András.

BETEMETIK A „VIZSLAPARKI HALASTAVAT”
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELSZÓLÍTOTTA A BERUHÁZÓT

AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET RENDBETÉTELÉRE

Bûz, csúfos látvány, nyaranta szúnyoginvázió és állandó bal-
esetveszély keserítette meg a lakók életét a Vizslaparki út és a
Petõfi utca sarkán lévõ, közel egy évtizede félbehagyott építke-
zés miatt. A betonlábak között egy tó keletkezett, ahol a „helyi le-
genda” szerint még pecázókat is láttak. Az önkormányzat most
homokkal temetteti be az árkot.

– Antal Lívia –

– Az óvodába beszoktatás való-
ban nem egyszerû feladat, de ha az
anya, apa sokat beszél róla gyerme-
kének, azzal sokat segíthet. Bizta-
tásként lehet arról társalogni, hogy
már nagy lettél, ezért hamarosan
oviba fogsz járni – mondja Horváth
Károlyné. – Ha a gyermek az elbe-
szélésekbõl azt tapasztalja, milyen
jó hely az óvoda, és kérdéseire pozi-
tív válaszokat kap, vélhetõen izga-
lommal fogja várni azt. Érdemes
akár már a beiratás elõtt ellátogatni
az intézménybe, hogy a kisgyermek
lássa, kortársai milyen jól érzik ma-
gukat a sok játék között. A szülõ bát-
ran beszélje meg az óvónõvel a be-
szoktatás menetét, esetleges aggo-
dalmait. Az óvónõk nagyon sokat
segíthetnek, hogy a befogadás
folyamata minél gördülékenyebben
menjen. Természetesen az elsõ na-
pokban a szülõ is ott lehet, hiszen
fontos, hogy gyermeke biztonságot
jelentõ közelségében ismerje meg
életének új színterét.

– Nagyon sok kisgyerek fél at-
tól, hogy otthagyják az oviban.
Hogyan lehet ezt elkerülni?

– A gyermek számára az idõ fo-
galma még kialakulatlan, de azért
nem teljesen ismeretlen. Ezt erõsít-
hetjük úgy, ha valamilyen esemény
megemlítésével nyújtunk támpontot
az idõ észleléséhez. Elmegyek a
postára, vagy kitakarítok, utána ér-
ted jövök. Ez segíthet abban, hogy a
gyerekek ne sírjanak amiatt, hogy ott
kell maradni az óvodában, vagy
hogy otthagyják õket. A tapasztala-
tunk az, hogy a kicsik többsége csak

addig sír, amíg ott van anyuka vagy
apuka. A szülõk még a kapuig sem
érnek el, és a gyerek már játszik. 

– Az elszakadás az anyát is
megviseli…

– Igen. Gyakorta elõször a szülõt
kell megnyugtatni, hogy jó helyen,
biztonságban van a gyermeke. A
szülõ szorongása ugyanis átragad-
hat a gyermekre. Bármenyire is ne-
héz az elszakadás, fontos felismerni
azt, hogy a gyerekek nagy többsége
(így a sajátunk is) 2–3 éves korára

már igényli a kortársaival való
együttlétet, a közös játékot. 

– Hogyan készíthetjük fel a
gyermekeket az óvodai életre?

– Beszélhetünk a gyermekünk-
nek arról, hogy az óvodában az óvó
nénik sok új tevékenységre, mesé-
re, versre és játékra fogják megtaní-
tani. Ahhoz, hogy a gyermek kör-
nyezetével kapcsolatot tudjon te-
remteni, alapvetõ igényeit jelezni
tudja az óvónõnek, dadus néninek,

vagy éppen társainak, bizonyos
kommunikációs készséggel már az
óvodába lépéskor rendelkeznie kell.
A szülõvel való mesélés, mondóká-
zás, éneklés, játék egyaránt segíti,
fejleszti beszédkészségét, gyarapít-
ja ismereteit, így az óvodai
kezdeményezések sem lesznek
idegenek számára. Ha a kisgyer-
mek ki tudja fejezni gondolatait, ér-
zéseit, az önállóságának fejlõdésé-
re is pozitívan hathat. Egyébiránt
életkori sajátosság, hogy egyedül
szeretne mindent csinálni. Biztas-
suk ebben a törekvésében is, és ak-
kor nem okoz gondot számára,
hogy elõbb-utóbb egyedül kell en-
nie, vagy öltöznie. Legyünk kíván-
csiak arra, mi történt vele az oviban,
míg mi dolgoztunk. Kérdezzünk
meg, mit rajzolt, kivel vagy mivel ját-
szott, ízlett-e az étel. Ha így te-
szünk, minden bizonnyal szívesen
fog járni az óvodába.

ÓVODÁS LESZ A GYERMEKEM
HOGYAN KÉSZÍTSÜK FEL A KÖZÖSSÉGI ÉLETRE?

Az óvodába lépés az elsõ igazán nagy változás a gyermek éle-
tében: a megszokott biztonságot jelentõ otthonból, az anyai vé-
delembõl számára idegen felnõttek, gyerekek közé kerül. A kö-
zösségbe szoktatás éppen ezért nagy próbatétel a gyereknek és
a szülõnek egyaránt. A Csillagközi Székhelyóvoda vezetõhelyet-
tesétõl arról érdeklõdtünk, hogyan tudjuk megkönnyíteni az elsõ
óvodai napokat, heteket gyermekünk és magunk számára.

Szakácsné Szentgróti Ágota óvodai szakreferens érdeklõdé-
sünkre elmondta, lezárult az óvodai beiratkozás Zalaegerszeg
önkormányzata által fenntartott óvodákban, és az elõzetes ada-
tok szerint 450 újonnan beiratkozó 3, 4 és 5 éves gyermek kezdi
meg az óvodát szeptembertõl. A 2015/16-os nevelési év lesz az
elsõ, amikor is a köznevelési törvény értelmében azon kisgyer-
mekeknek, akik idén augusztus 31-ig töltik be a harmadik élet-
évüket, szeptember elsejétõl tankötelezettségük megkezdéséig
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venni-
ük. A szülõk választhattak az intézmények közül, az önkormány-
zati fenntartású mellett egyházi, alapítványi, egyesületi óvodába,
valamint családi napközibe is írathatták gyermekeiket. Valamen-
nyi kisgyereknek lesz helye a választott intézményben.

EZE: VONZÓ

VÁROST
Civilként jó érzés, hogy a

kormány figyel Zalaegerszegre,
mert szükség is van rá, ugyan-
akkor mégis furcsa, hogy meg-
állapodási szerzõdéseket köt,
mert a fejlõdés elõsegítésének
automatikusnak kellene lenni –
véli dr. Kocsis Gyula önkor-
mányzati képviselõ, az EZE el-
nöke. Mindezt Orbán Viktor za-
laegerszegi látogatása kapcsán
mondta el a legutóbbi közgyû-
lést követõ sajtótájékoztatóján.

Úgy érzi, nem csak a megfelelõ
közlekedés hiánya az oka annak,
hogy a befektetõk elkerülik a várost,
kell hogy legyen más ok is. Ilyen,
hogy nem elég vonzó a zalai me-
gyeszékhely élete, nincs modern
belvárosa. Talán ha ez változna, szí-
vesebben jönnének a befektetõk.

Az Együtt Zalaegerszegért Egye-
sület elnöke tartózkodott az épít-
ményadóról szóló szavazáskor.
Mint elmondta, az új adó nem fede-
zi a 600 millió forintos költségvetési
hiányt. A fõ bevételi forrás az ipar-
ûzési adó, el kellene érni, hogy ez a
bevétel emelkedjen. Szerinte át kell
tekinteni a városi feladatokat, és
csökkenteni a kiadásokat. Az ipar-
ûzésiadó-mentesség 2,5 millió fo-
rintra való emelésével, a zalai borút-
hoz való csatlakozással egyetértett. 

Horváth Károlyné



A hosszú gyaloglás három hó-
napot vett igénybe, az 1600 kilo-
méteres távot 40 kilométeres sza-
kaszokra osztva tették meg, 20 ki-
logrammos hátizsákkal „sétáltak”
Európán át, három pár cipõt elkop-
tatva. Hátizsákjukra magyar zász-

lót tûztek, és Rákóczi jelszavával,
„Istennel a hazáért és a szabadsá-
gért” indultak a missziós útra. Min-

denkép-
pen je-
len akar-
tak lenni,
a m i k o r
Francia-
o r s z á g

az Emberi Jogok Nyilatkozatának
az évfordulóját ünnepli. A zarán-
doklás célja: a közvélemény felrá-

zása a Romániában uralkodó álla-
potok ellen. Az útról könyvet jelen-
tetett meg „Negyedszázada gya-
log vittük Erdélyt Európába” cím-
mel.

Okos Márton május 7-én Zala-
egerszegre látogat, a Lokálpatrió-
ta Klub vendégeként. A Göcseji
Múzeumban 17 órakor találkozik
az érdeklõdõkkel, azokkal, akik
már olvasták könyveit, vagy ez-
után fogják. 

Kiss Ferenc hangsúlyozta: az új
helyi adó bevezetése év közben je-
lent újabb terhet a vállalkozások-
nak és az, hogy más városban már
van, az nem indok. Az sem, hogy
ezzel 600 millió forintos hiányt kell
pótolni. Úgy véli, inkább a költség-
vetés szerkezetén kellene változ-
tatni, mert zavaró, hogy mûködési

hiány finanszírozására vetették ki.
A szocialista politikus úgy véli,
hogy a város gazdasági életét egy
nagyobb termelõ beruházás indítá-
sa javítaná kellõképpen, ezzel több

iparûzési adó folyna be. Sajnálja,
hogy a helyi közbeszerzések jó ré-
szét nem helyi – hanem más váro-
sok, fõleg budapestiek – vállalko-
zások nyerik meg.

Herbert Ferenc szerint a vállal-
kozói észrevételek nem köszönnek
vissza a rendeletben. A vállalkozói
szférát hirtelen érte az új adó, amely
nincs tekintettel arra, hogy az ingat-
lan üres vagy használatban van. Az
építményadó arra sincs tekintettel,
hogy a vállalkozó mennyire ver-
senyképes. Szerinte a város gond-
jait sem fogja megoldani és félõ,
hogy a következõ években inkább
emelkedni fog az adó mértéke. 

b. k.

– Nemcsak ifjúsági író volt, ha-
nem a felnõtteknek is visszahozta
a felhõtlen gyermekkort, az önzet-
len barátságok idejét. Egy olyan

gyerekkorba kalauzol, nagyszülei-
tek korába, ahol sok minden nincs,
ami ma van és sok minden van,
ami ma nincs. A szabad falusi gye-
reklét örömét, melyet maga is
megtapasztalt 10 éves koráig,
amikor is egy életre szóló traumát
okozott számára, hogy mindezt
itthagyva, városba költözött a csa-
ládjuk – mondta többek között La-
ki Tamás, majd egy érdekességre
is felhívta a figyelmet.

– Hungaricum alatt értjük mind-

azt, ami jellemzõen magyar és vé-
dendõ. Ebbe a körbe tartoznak
személyek, illetve azok munkás-
sága is. Jelenleg folynak a tárgya-
lások arról, hogy a mûvészeti
örökségen belül az irodalmi örök-
ség részét képezzék Fekete István
alkotásai. Hiszen írásainak min-
den sora a magyar táj szépségé-
rõl, a szülõföld szeretetérõl szól. 

Fekete Istvánt bemutató és in-
gyen látogatható múzeum találha-
tó Dombóváron, valamint Keszthe-
lyen található a Fekete István Em-
lékszoba és a Tüskevárt bemutató
panoptikum, a Matulárium, melyet
osztálykirándulási helyszínként is
ajánlott az elõadó. 

4 Kitekintõ

NÕI SZALON

Április 13-án hivatalosan is megalakult a Zalaegerszegi Nõi
Szalon. A polgári értékrendet képviselõ új helyi civil szervezet
fõ célja a karitatív tevékenység. 

A kezdeményezéssel a klasszikus nõi ideált képviselve sze-
retnék felhívni a figyelmet azokra az alapvetõ értékekre, mint a
szeretet, az élet, a család, az emberi méltóság, az empátia. A
szalon segítõ és informatív elõadásokkal, programokkal, meg-
mozdulásokkal kívánja színesíteni  Zalaegerszeg közösségi
életét, és felhívni a figyelmet a mai nõkre.

Alapító tagok: Balaicz Zoltánné, Bengõ Hajnalka, Berki Mó-
nika, dr. Kovács Orsolya, dr. Rumi Krisztina, Horváth Rita,
Mándli-Gonda Orsolya, Tolvaj Márta, Török Renáta.

FELHÕTLEN GYERMEKKOR
FEKETE ISTVÁNRÓL A DIÁKOKNAK

Az Eötvös-iskola diákjainak tartott elõadást a ZVMKK felkéré-
sére Laki Tamás, Fekete István-kutató, a dombóvári Fekete István
Kulturális Egyesület tagja. Fõként szemelvényrészletek alapján
hívta fel a figyelmet a természetszeretetet megjelenítõ író mun-
kásságára, valamint a relikviáit bemutató kiállítóhelyekre, a róla
szóló publikációkra. 

A földön kívüli és jövõbeli
létforma jegyében telt az
idei középiskolás diáknapo-
kat záró 24 órás vetélkedõ,
az „Aludj máskor”.

Nyolc csapat (Zrínyi, Köl-
csey, Deák, Széchenyi, Ady,
Csány, Mindszenty, Báthory)
küzdött egymással és saját
teljesítõképességükkel 24
órán át. Zömében a Városi
Sportcsarnok volt a vidám,
sok kreativitást igénylõ ve-
télkedõ helyszíne, de egyéb
helyeken is felbukkantak kü-
lönös tennivalóikat intézen-
dõ a diákok. A látványosabb
feladatok közé tartozott a
helyben található eszközök-
bõl kreált divatbemutató.
Jártasnak kellett lenni a sci-
fi-ben, és többek között meg
kellett tervezni egy ufó-sza-
badidõközpontot. A népes
zsûri tagsága kétóránkénti
váltásban dolgozott, de
nemcsak pontoztak, hanem
idõnként részt vállaltak a
csapatok munkájában is.

ALUDJ MÁSKOR!
24 ÓRÁS ÛRUTAZÁS

Az építményadóról, annak hatásairól szólt a közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képvi-
selõje és Herbert Ferenc, a mûszaki bizottság külsõs tagja. Mint
elhangzott: a szocialisták nem támogatták az építményadó beve-
zetését és sajnálják, hogy a legnagyobb kamara sem állt ki a vál-
lalkozók érdekében.

MSZP: AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓLGYALOG BUDAPESTRÕL PÁRIZSBA
KÉT ERDÉLYI FIATALEMBER A MAGYAR KISEBBSÉGÉRT
Okos Márton közíró és barátja, Juhos Gábor 1988-ban mene-

kültek Magyarországra, elhagyva szülõföldjüket. Keserûen gon-
doltak azokra a honfitársaikra, akik Romániában maradtak. A két
erdélyi származású fiatalember 1989. június 4-én a trianoni béke-
dekrétum évfordulóján úgy döntött gyalog teszik meg az utat Bu-
dapestrõl Párizsba, hogy felhívják a figyelmet az erdélyi kisebb-
ség tragikus sorsára.

TEHETSÉGGONDOZÁS MONTESSORI PEDAGÓGIÁVAL



(Folytatás az 1. oldalról.)
Örülnek, hogy a megyei önkor-

mányzat egy pályázat segítségé-
vel támogatni tudta elképzelései-
ket, így elkészülhetett a Göcsej
népi építészete címû adatbázis.
Az igazgató szerint ez egyfajta híd
lehet az idõsebb korosztályok és a
fiatalok között, akik ezzel az
internetes hozzáféréssel talán szí-
vesebben tanulnak majd a lakó-
környezetük néprajzáról, építésze-
térõl.

Dr. Pál Attila szerint mindegy,
hogy ki a fenntartó, a megye érté-
kei a megyei önkormányzat érté-
kei is egyúttal, ezért is álltak a kez-
deményezés mellé. Az adattár lét-
rejöttét a megyei önkormányzat a
kormány Hungarikum Bizottságán
keresztül tudta támogatni: a Me-
gyei Értéktár Bizottság 10 millió fo-
rintot nyert értékmentésre. Ennek
egy részét a múzeum kapta meg,
hogy digitalizálhassák az anyagot.
Jut pénz ezenkívül a göcseji ha-
ranglábak feltérképezésére, vala-
mint egy ennek eredményeibõl ké-
szült digitális kiadvány létrehozá-
sára.

Az adattár felépítésérõl és tar-
talmáról Marx Mária etnográfus tá-
jékoztatta a jelenlévõket. Elhang-
zott: Szentmihályi Imre elõször
hobbiból kezdett el fotózni, majd
tudatosan dokumentálta a göcseji
falvak építészetét, de lakóinak éle-
tét, viseletét is. A néprajzkutató
szerint ez a fotótár tulajdonképpen
Szentmihályi síremléke is. Mara-
dandó értéket hozott létre, ráadá-
sul nem egyszer mûvészi szintû
fotográfiákat készített. Mivel akko-
riban vaku nem volt, fõleg szabad-
téri fotókat tartalmaz az adatbázis:
hagyományos, zsúpfedeles épüle-
teket, korabeli munkafolyamatokat
(szüret, diószedés, vízhordás, haj-
dinahántolás), viseleteket örökített
meg. A képek jórészt az ötvenes
években készültek, a falvak átala-
kulása, modernizációja elõtti utol-
só pillanatban.

A fotótár néhány kuriózumot is
tartalmaz: kevés olyan felvétel
van országos viszonylatban is,

mely hosszúfurulyán játszó pa-
rasztot ábrázol. Szentmihályinak
sikerült 1952-ben egyet lencse-

végre kapni. Egy évvel korábban
pedig egy olyan mezítlábas pa-
rasztasszonyt fotózott le, aki még
a régi, jellegzetes fejkendõt, a
pacsát viselte. Építészeti témájú
fotóin az egyes faltípusok, tetõ-
szerkezetek és építészeti mód-
szerek egyaránt megjelennek.
Néhány képen már felvillan az át-
alakulás is: a ház még régi zsúp-
fedeles, a mögötte lévõ gazdasági
épület (például istálló) azonban
már cseréptetõs. Jól látszik ebbõl
is az a korabeli mentalitás, misze-
rint a lakóépületet ráér moderni-
zálni, fontosabb a gazdasági épü-
leteket fejleszteni.

Az adatbázisban – mely a Gö-
cseji Múzeum és megyei önkor-
mányzat honlapjáról is elérhetõ
egy link segítségével – a megye
szinte összes településérõl van
valamilyen felvétel, így a helytörté-
neti és értékfeltáró munkákban,
valamint a helyismereti oktatásban
is nagy segítséget jelent. A doku-
mentumtárban különféle címsza-
vakra lehet keresni, és a fotók na-
gyításai is megjeleníthetõk.
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Két izgalmas produkcióval is
várja a közönséget a következõ
napokban a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem. Április
29-én 19 órától Sóhajok címmel
egy flamenco-koprodukcióra
kerül sor, május 6-án pedig
Pannon Filharmonikusok adnak
koncertet.

A szerdai táncprodukciót Pirok
Zsófia rendezte, mégpedig a kele-
ti filozófia jegyében. „Minden élet
egy belégzéssel kezdõdik,  és
minden lélek egy kilélegzéssel tá-
vozik. Mindent a ritmus, a pulzálás
hat át.” – vallja a rendezõ. A ma-
gyar (Szirtes Edina Mókus – ének,
hegedû, Tar Gergely – ütõhang-
szerek) és spanyol (Cristina Soler
– flamencoének, Juan Jose Bando
– flamencogitár)  mûvészek sze-
replésével létrejött elõadás az élet

sóhajait jeleníti  meg a zene és a
tánc eszközeivel.

A májusi filharmonikus koncer-

ten Bach: E-dúr és a-moll hege-
dûversenye, valamint Mozart: g-
moll szimfoniája csendül fel  Vass
András vezényletével. A Pannon
Filharmonikusok immár több mint
200 éves múltra tekint vissza, hi-
szen jogelõdje, a Zenemûvész
Társaság, 1811 decemberében
koncertezett elõször. A filharmo-
nikusok mára Európa-szerte is-
mert és elismert zenekarrá váltak;
néhány éve bejárták Németor-
szág és Svájc nagy koncertter-
meit is, de Ausztriában, Hollan-
diában, Horvátországban, Angliá-
ban, sõt az USA-ban is megfor-
dultak.

A pécsi Kodály Központ rezi-
dens zenekaraként évi negyven-
két produkciót állítanak színpadra
Pécsett, ezenkívül telt  házzal futó
koncertsorozatuk van a fõvárosi
Mûvészetek Palotájában.

SPANYOL HATÁSOK ÉS KLASSZIKUS ZENÉK
FLAMENCO ÉS FILHARMONIKUSOK A ZSINAGÓGÁBAN

– pánczélPetra –

A Zalavármegyei Újság korabe-
li cikkébõl kiderül, hogy a város-
ban Pék Gyula rendelkezett akkor
„moziengedély tulajdonnal”, aki a
Kovács Károly téren szeretett vol-
na egy, a város kultúrszínvonalá-
nak megfelelõ mozi- és színház-
épületet emelni. A város alapve-
tõen támogatta ezt az elképzelést,
hiszen ezzel együtt megtörtént
volna a Kovács Károly tér terület-
rendezése is. A moziengedély tu-
lajdonosa a telekszerzési és tér-
rendezési munkálatokra 50 ezer
pengõt ajánlott fel. A teljes beruhá-
zás azonban 91 ezer pengõbe ke-
rült, ezért vita bontakozott ki az
1942. július 16-i képviselõ-testületi
ülésen a hiányzó pénzösszeg elõ-
teremtésérõl. 

Az egyik terv az volt, hogy a vá-
ros kölcsön útján szerzi meg az
összeget, ám a többség ez ellen
szavazott, mondván: nem akarják
a megyeszékhely adósságait és a
lakosság terheit tovább növelni.
Pék Gyula ekkor azonban elõállt
egy másik javaslattal, miszerint a
saját hozzájárulási költségeit 60
ezer pengõre emeli, a testület pe-

dig a hiányzó összeget kipótolhat-
ja abból a bevételbõl, melyet a
Vármegyei Közjóléti Szövetkezet
fizet a városnak az akkoriban ter-
vezett páterdombi Oncsa-házak
ingatlanaiért. Ezt az elképzelést
több hozzászólás és némi vita
után elfogadták a képviselõk. A fel-
tétel viszont az volt, hogy Péknek
1943 végéig fel kell építenie a mo-
zit, ahol a tulajdonosnak és az
üzemi alkalmazottaknak lakása is
lehet. Ha a kitûzött idõpontig nem
épül fel a ház, akkor Pék Gyula 60
ezer pengõje a városra száll.

A tervezett mozi persze sosem
készült el a Kovács Károly téren,
viszont attól nem messze igen.
Bár, bõ tizenkét évvel késõbb kez-
dõdtek csak el a munkák.

A Zala címû napilap 1955 tava-
szán számolt be egy terjedelmes
cikkben arról, hogy a belvárosi
Széchenyi téren végre elkezdõdött
a hosszú évek óta tervezett Mozi-
ház felépítése. A kilenc és fél mil-
lió forintos építkezéshez ekkorra
jött össze a fedezet, valamint a te-
rületen álló régi házak bontási en-
gedélye is elkészült. A cikk szerint
„a megyeszékhely szívének, köz-
pontjának új, nagyvárosi körvona-

lai bontakoznak ki szemünk elõtt”
az építkezéssel. A tudósításból az
is kiderül, hogy ekkoriban a Szé-
chenyi tér földszintes házaiban
sokféle üzlet kapott helyet (virág-
bolt, nyomda, a Zala újság kiadó-
hivatala, háztartási bolt), de az
épülõ mozi szomszédságában
mûködött az OTP is, sõt MÁVAUT-
megálló is volt a téren. Ez utóbbit
a virágbolttal együtt a Marx térre
(ma Kazinczy tér) helyezték át.

A háromemeletes Mozi-házba
a modern filmszínházon és annak
kiszolgálóegységein kívül lakáso-
kat (harmincnégy 1–3 szobás) és
üzleteket is terveztek. Az épület
Széchenyi téri frontja hetven mé-
ter hosszú, a Madách utcai oldala
(ma Mozi köz, de az eredeti utca-
jellegét a ’60-as években elveszí-
tette) pedig 50 méter, ami az azt
megelõzõ építkezéseket tekintve
„hatalmas építménynek” számított.

A terveket a soproni Winkler
Oszkár építészmérnök, egyetemi
tanár készítette (az általa meg-
szervezett és vezetett Soproni Ter-
vezõ Iroda volt az ország elsõ vi-
déki, állami tervezõirodája), aki az
ország számottevõ mozijainak ta-
nulmányozása után készítette el a
zalaegerszegi intézmény terveit. A
kényelemre, modernségre és jó
akusztikára alapozott. Erkélyes
nézõteret, oszlopos várócsarno-
kot, dohányzót, büfét és közösségi
tereket is álmodott a koncepcióba.

Újdonság volt, hogy a vetítõvá-
szon elõtti részre színpadot terve-
zett, így a Mozi-ház kisebb elõadá-
sok befogadására is alkalmas volt.

A város új, 673 ülõhelyes mozi-
ja végül is 1958-ra készült el telje-
sen, a beruházás végsõ összege
pedig 12,5 millió forint lett. A hiva-
talos átadásra 1958. április 2-án
került sor (a lakásokba már jóval
korábban beköltözhettek a lakók).
A Zalai Hírlap akkori tudósítása
szerint az ország egyik legkorsze-
rûbb filmszínháza épült fel a város
szívében. Köszönhetõ ez a kor kí-
vánalmainak maximálisan megfe-
lelõ hangtechnikának: a hangle-

adó berendezés alkalmas volt
négycsatornás sztereofon hang és
a normálfilmeknél használt fény-
hang közvetítésére. (Négycsator-
nás hangot az országban ekkor
csak a budapesti Corvin mozi tu-
dott közvetíteni.) A 10x4 méteres
vászon elektromos kormányzású
volt, gombnyomásra egy fekete
velúrfüggöny alakította át a vász-
nat a különbözõ szélességû filmek
vetítésére. A nézõteret pedig tek-
nõszerûen alakították ki úgy, hogy
mindenhonnan jól látható legyen a
vászon.

A filmszínházat mûködtetõ Zala
Megyei Moziüzemi Vállalat az öt-

venes években 208 helyen üze-
meltetett mozit. A zalaegerszegi
Ady mozi volt a legnagyobb és
legmodernebb ezek közül. Az elsõ
két hét adatai szerint 64 százalé-
kos volt a látogatottsági arány. Ér-
dekes, hogy bár a mozi április ele-
je óta mûködött, a tudósítások
szerint az elsõ olyan komoly vetí-
tésre, mely a teljes mûszaki fel-
szereltséget igényelte, csak április
20-án került sor; a Lenin születé-
sének évfordulójára szervezett
programok keretében. A díszelõ-
adáson a négycsatornás sztereo-
fon hangú, szélesvásznú Prológ
címû szovjet filmet játszották.

HOVÁ ÉPÜLJÖN A MOZI-HÁZ?
MODERN FILMSZÍNHÁZ SZTEREOFON HANGZÁSSAL

Akár a Kovács Károly téren is állhatna az egykori Ady (ma Art)
mozi épülete, ha a II. világháború utolsó évei, majd az azt követõ
hatalmi átrendezõdés és államosítás gátat nem szab a folyama-
toknak. 1942 nyarán ugyanis még az volt terv, hogy az új mozi lé-
tesítésével együtt oldják meg a Kovács Károly tér rendezését.

Épül az Ady mozi a Széchenyi téren. (A fotó a Göcseji Múzeum tulajdona.)

– B. K. –

Dr. Götli Kinga rajzait, Lendvai
István szobrait és plasztikáit, vala-
mint Monostori János üveg- és kõ-
grafikáit mutatatja be a tárlat. A
három alkotónak ez az elsõ közös
kiállítása, kapcsolatuk barátságon
és gyermekeik közös iskolai éle-
tén alapszik. A kiállítást Németh

János Kossuth-díjas keramikus-
mûvész ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe. 

– Szépségvágyból születtek
ezek a mûvek, a köznek készül-
tek, ezt a lelkületet sugározzák a
munkák. Sok sikert, de sikertelen-
séget és áldozatot is hordoz az al-
kotásvágy, és az úgymond civili-
zált korunkban fontos, hogy to-
vábbra is szeressük a mûvésze-
tet. A mûvésznek is szüksége van
a közre és a köznek is a mûvész-
re, aki korunkban vagy tükröt tart
vagy értékmentõn visszanyúl ko-
rábbi idõkbe. A megszületett mû-

vek pedig idõtállók, s megmarad-
nak azok a gondolatok is, melye-
ket hordoznak – mondta Németh
János.

– Götli Kinga alkotásai a mára
már eltaposott szimbólumok vilá-
gába visz vissza, az életfához, a
természeti képekhez, a születés
misztikájához. Lélek vezette szí-
nes rajzok ezek. Lendvai Miklós,

aki egyébként az összetört mûal-
kotások helyrehozója, restaurátor-
mester jól ismeri az anyagot. Leg-
alább 50 keresztet állított már
helyre. S mint a régi könnyûfaze-
kasok, a korai mesterek, a népmû-
vészek, szívbõl alkot. Monostori
János pedig nemcsak kiváló ze-
nész, hanem kiválóan ért a graví-
rozáshoz, szintén jól ismeri a mes-
terségét, s ebbõl születnek a for-
mabontó térplasztikái. Alkotásai-
ban ugyanúgy mozgás és lendület
van, mint a zenében. 

Kívánjuk, hogy ugyanilyen
szeretettel alkossanak tovább!

ALKOTÁSI VÁGY
HÁRMAS KIÁLLÍTÁS A MÓRICZ GALÉRIÁBAN

A költészet napján nyílt és május elejéig látogatható a Móricz
Galériában az a kiállítás, mely három alkotó különbözõ techniká-
val készült munkáit mutatja be. 

ADATBÁZISBAN A NÉPI ÉPÍTÉSZET
ZSÚPFEDELES HÁZAK DIGITALIZÁLVA
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ELADÓ VAGY BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja határo-

zott idejû, 5 éves idõtartamra, 2015. május 1. napjától bérbe adni, illetve értékesíteni az alábbi
ingatlant:

A pályázatokat „Mártírok 15.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a fenti helyiség egyidejûleg értékesítésre is meghirdetés-
re került. Amennyiben mind bérletre, mind vásárlásra érvényes ajánlat érkezik a bérbeadással szemben
az értékesítés elõnyt élvez. 

A helyiségeket bérbeadás után is értékesíteni kívánjuk, a bérlõ ebben az esetben élhet elõvásárlási
jogával.

Az ingatlan burkolatai, fûtési rendszere hiányos, az ingatlan bérbeadására, értékesítésére jelenlegi ál-
lapotában kerül sor.

Pályázati ajánlat:
A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– pályázó nevét, címét,
– a pályázat fajtájának megjelölését vételi, vagy bérleti,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– bérlet esetén a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot, 

– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-

tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilat-
kozat”  nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2015. május 4. 11.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Cím
(Zalaegerszeg)

Meg-
nevezés

Alapterület

Bérleti pályázat esetén Vételi pályázat esetén

Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz
Induló

eladási ár
Bánatpénz

Mártírok u. 13–15.
B. lh. fsz (volt öltönyház)
3526/4/A18

üzlet
61,5 m2 üzlet
+35 m2 galéria

96.660 Ft 12.000 Ft 21.646.000 Ft 2.164.000 Ft
ELADÓ INGATLAN – BUDAI VÖLGY UTCAI ÉPÍTÉSI TELKEK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesí-
teni az alábbi ingatlanokat:

A pályázatokat „Budai völgy utcai telkek” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. május 4. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:személyesen vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210-211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

1. Zalaegerszeg, 

Budai völgy u.,
697/21 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 878 m2 4.091.480 Ft  409.100 Ft 

2. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/22 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 896 m2 4.175.360 Ft  417.500 Ft 

3. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/24 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 1100 m2 5.126.000 Ft  512.600 Ft 

4. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/25 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 1182 m2 5.508.120 Ft  550.800 Ft 

FOGADÓÓRA
MÁS IDÕPONTBAN
GALBAVY ZOLTÁN önkormányzati

képviselõ következõ fogadóóráját

2015. május 8-án (pénteken) tart-

ja a következõ idõpontokban: 16.30

órakor az Alsójánkahegyi Kulturális

Egyesület Szent László utcai közös-

ségi házában, 17.45 órától a Kertvá-

rosi Településrészi Önkormányzat

Köztársaság úti helyiségében.

ELADÓ INGATLAN – JEGENYÉS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Jegenyés utca” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 11.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Jegenyés u.,
6822/5

kivett beépítetlen terület telek: 850 m2 4.845.000 Ft  480.000 Ft 

ELADÓ INGATLAN – ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Zárda u. 13. kivett orvosi rendelõ
telek: 611 m2

épület: 208 m2

bruttó alapt.: 254 m2

22.800.000 Ft 2.280.000 Ft

1%
A „Lakhatásért” Közalapítvány Zalaegerszeg város azon lakói-

nak nyújt segítséget, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzet-
be kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán
képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona
5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvet-
len vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt
célokra. A közalapítvány munkatársainak a Családsegítõ Szolgálat
szakmai iránymutatása segít a támogatások odaítélésében.

A „LAKHATÁSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18963287-1-20
Köszönjük támogatásukat!

Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a zala-
egerszegi felsõfokú oktatás mûködését és fejlesztését támogatja.

A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, vagyis a zalaegerszegi
nappali tagozatú felsõfokú oktatás feltételei megteremtésének és
mûködésének támogatására, e körben különösen a következõkre
fordítani:
– a felsõfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása,
– a felsõfokú intézmények mûködésének támogatása,
– a felsõfokú intézmények fejlesztésének támogatása,
– az oktatási körülmények javítása,
– a felsõfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elisme-

rése,
– PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány ezúton
kéri és köszöni adója 1%-ának utalását.

Adószám: 18964549-1-20

A zalaegerszegi vásárcsarnok épületében ÁRUSÍTÓASZTALOK bérelhetõk. 

ÉRDEKLÕDNI LEHET: +36-20/263 6570

2015. május 7–8. (csütörtök vagy péntek):  Pá-
terdomb, Gévahegy, Pipahegy.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Avasárok, Baross Gábor, Báthory István, Far-

kas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub, Hon-
véd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 31-tõl
és 24-tõl (vasútvonaltól délre esõ rész), Marga-
réta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán,
Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Wlassics
Gyula, Zalai Tóth János, Bíró Márton u. 46-tól
és 6-tól (a vasútvonaltól délre esõ rész)

– Pipahegy, Diós, Szeder köz, Enikõ, Hevesi,
Gévavölgyi, Gévahegyi, Sashegyi utcák.

Családi házas igénybejelentés fogadása:
2015. május 5. kedd, 16.00 óráig.

A lomtalanítást minden esetben reggel hét óra-
kor kezdik meg. Szállítási igényüket a közszolgál-
tató által városrészenként meghatározott két gyûj-
tési nap valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni. 

A további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

FOLYTATÓDIK A LOMTALANÍTÁS

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük az érintett lakosságot, hogy a Hóvirág utca–Be-

csali út építési munkálatainak elsõ része hamarosan befejezõ-
dik, bazaltzúzalékkal terítik le az utat, szombat reggeltõl újra
használhatják a környéken élõk. 

A Belsõszeg–Hóvirág–Kápolnahegyi utcák keresztezõdésénél
nyitva tartott munkagödör található, itt építik ki az egerszeghegyi
víztároló töltõvezetékét és az új vízvezeték csatlakozási pontját.
Ehhez elengedhetetlen egy vízakna megépítése, ami a helyszûke
miatt idõigényes tevékenység, ezért kérjük a lakosság türelmét, mi-
vel legalább további két hétig nyitva kell tartani a munkagödröt.

A Kápolnahegyi úton a Hársas utca és a víztároló között szintén
van egy nyílt munkagödör, amit rövidesen feltöltenek. A jövõre néz-
ve elképzelhetõ még, hogy a munkák során újra felnyitják a munka-
gödröt, de a vállalkozó a nap végére újra feltölti azt.

VÁROSVEZETÕK
FOGADÓÓRÁJA:

BALAICZ ZOLTÁN polgármester min-
den hónap elsõ keddjén tartja
fogadóóráját 14.00–17.00 óra között
a Városházán, az elsõ emeleti irodájá-
ban. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés
céljából a következõ telefonszámot
hívják: 92/502-106
GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTER
minden hónap negyedik keddjén
tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra
között a Városházán, az elsõ emeleti
irodájában. Idõpont-egyeztetés cél-
jából a következõ telefonszám hív-
ható: 92/502-106
VADVÁRI TIBOR alpolgármester
minden hónap harmadik szerdáján
14.00–17.00 óra között várja a hozzá
fordulni szándékozókat a Városhá-
zán, az elsõ emeleti irodájában. Idõ-
pont-egyeztetés céljából hívható
titkárság: 92/502-105
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester
minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a
fogadóóráját a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában. Kérjük, idõpont-
egyeztetés miatt a következõ titkár-
sági számot hívják: 92/502-105
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ minden
hónap harmadik hétfõjén délelõtt
10.00–12.00 óra között, délután
16.00–17.00 óra között tartja fogadó-
óráját a Városházán, az elsõ emeleti
irodájában.
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MAFC–Zalakerámia ZTE KK
61-81 (12-20, 22-19, 14-21, 13-21)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz, alsóház.
Budapest.

ZTE FC–Mezõkövesd Zsóry FC
4-0 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Rákoshegy I–ZTE ZÁÉV

6:2 (3365-3275)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás az 1–4. helyért. Budapest.

Szegedi TE–ZTK FMVas
6:2 (3838-3719)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, rájátszás az 1–3. helyért. Szeged.
Z. Csuti Hydrocomp–Szentgotthárd-A STE

8,5:3,5.
NB I B sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

Csács NSE–Tarr Sprint Andráshida
1-3 (1-1)

Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– A csapat úgy vágott neki a
2014–2015. évi idénynek, hogy a
második helyet mindenképpen
megszerzi – hangoztatta Fehér
László edzõ. – A bajnoki címre ak-
kor lett volna esélyünk, ha sikerül
megfelelõen megerõsítetnünk a
játékoskeretünket. Nem sikerült.
Nemzetközi szinten az Európa-ku-
pában a legjobb négy közé kerü-
lést terveztük. Az idei Bajnokok Li-
gája szereplésrõl lemondtunk, mi-
vel a fiatalok beépítése volt a cél.
Ez sikerült is, Kozma Károly, Pin-
tér Károly és Pákai Zsolt bõven
kapott játéklehetõséget, éltek is
vele.

– A második helyért kik tették
a legtöbbet, vagy egyértelmûen
csapatérdem az ezüstérem?

– Egyértelmûen csapatsiker. A
játékosok közül mindenkinek
akadt jó és gyengébb mérkõzése.
Az összképet tekintve senkit nem
tudok kiemelni, de elmarasztalni
sem. Kisebb sérülések is gátolták,
hogy még eredményesebbek le-
gyünk.

– Talán ezért is kaptak több
lehetõséget a fiatalok?

– A szereplésük be volt tervez-
ve. A fiatalok eredményei bizonyít-
ják, hogy nálunk helyén van az

utánpótlás-nevelés. Bizonyítja,
hogy az ifjúsági bajnokságot meg-
nyertük. A már említett fiatalokat

kellõ mértékben segítették a ruti-
nos játékosok, beépülésük zökke-
nõmentes volt.

– Nemzetközi porondon is-
mét sikerült jól szerepelni…

– Az Európa-kupában szerzett
újabb aranyérmünket erõn felüli
teljesítményként értékelem. Indu-
lás elõtt maximálisan elégedett let-
tem volna a négy közé kerüléssel.
Menet közben azonban megjött az
étvágyunk, és ismét elsõk lettünk.

Ötödször hódítottuk el a serleget,
másnak nehéz lesz túlszárnyalni
teljesítményünket.

– Milyen feladatok várnak
még a játékosokra és önre?

– A bajnokságot követõen a já-
tékosokra az országos egyéni baj-
nokság vár. A férfiak versenyét
Egerben rendezik meg. A váloga-
tottak selejtezõ nélkül kerültek a fi-
náléba. Minden évben sikerült el-
csípnünk egy-egy érmet, remélem
idén sem lesz másképp. A hely-
színnek örülök, mert senki sem él-
vezi a hazai pálya elõnyét. Az
egyéni versenyek után indulunk a
csapat-világbajnokságra.

– Szövetségi kapitányként
kikre számít az egerszegi játé-
kosok közül?

– Fehér Zoltán és Nemes Attila
lehet ott a vb-n. Velük mindenkép-
pen számolok. Járfás Szilárd mun-
kahelyi elfoglaltság miatt nem vál-
lalta. Kozma Károly is tagja volt a
bõ keretnek, úgy vélem, számára
még korai lett volna ez a
felnõttverseny.

– Mit vár a jövõtõl, tud már
errõl valamit mondani?

– Érzésem szerint együtt ma-
rad a társaság. A város megér-
demli, hogy minõségi, állandóan a
dobogóért harcoló tekecsapata le-
gyen. Ha anyagi lehetõségeink en-
gedik, és sikerülne megerõsíteni
az együttest, akkor akár a bajnoki
címért is versenyben lehetnénk a
Szegeddel.

A MAXIMUMOT HOZTÁK KI A SZEZONBÓL
REÁLIS A ZTK FMVAS MÁSODIK HELYE

Befejezõdött a bajnokság a férfi tekézõk Szuper Ligájában. A
ZTK FMVas együttese az ezüstérmet szerezte meg, ez teljes mér-
tékben megfelelt az erõviszonyoknak. A bajnok Szegedi TE
együttese már több éve veretlen a hazai bajnokságban, idén sem
tudta senki megszorítani a hazai mezõnyben. 

–  Nagyon jó  õszi idényt produ-
káltunk – kezdte értékelését  Ba-
ján János,  a ZTE ZÁÉV  edzõje. –
Fõ riválisunkat otthonában vertük
meg. Sajnos, a tavaszi idény ele-
jén többször botlot-
tunk. Ettõl kezdve
csak  futottunk  a
Rákoshegy I. után. A
tavaszi idény elejei
hullámzás után egy
ideig jól teljesítettek
a lányok. Aztán két
újabb döntetlen
miatt távolra került  a
bajnoki cím.  Külsõ
segítséggel azonban
ismét felcsillant a re-
mény. Az utolsó  baj-
noki esélyünket ha-
zai pályán  a ráját-
szásban buktuk el.
A bukdácsolásunk
miatt még az is elõfordulhatott vol-
na, hogy visszaesünk a  harmadik
helyre.  Koncentrált játékkal azon-
ban bizonyítottuk,  hogy a BKV
Elõrénél jobbak vagyunk. A har-
madik hely számomra – remélem
a játékosok is így érzik –  nagy
csalódás lett volna.

–  A második helyért kik tet-
ték  a legtöbbet? Vagy nem lehet
senkit sem kiemelni és elma-
rasztalni sem?

–  A jó szerepléshez, de legin-
kább  ahhoz, hogy egy csapat baj-
nokságot nyerjen, kell négy stabil
játékos, akik jó átlagot hozva a
szezon során viszik a csapatot.
Teljesítményük között nem lehet
30–40 fás ingadozás. Nálunk saj-
nos a vezérjátékosok is többször
dobtak gyengén. A csapat masz-
szív, jól teljesítõ váza igazából
nincs meg.

– Az Európa-kupán sem sike-
rült  a  négyes döntõbe kerülni…

–  A ZTE ZÁÉV – hol anyagi,
hol szakmai okok miatt – az elmúlt
években nem mindig mutatta meg

magát a nemzetközi porondon. A
2014–2015-ös évben  viszonylag
közel rendezték meg az Európa-
kupát. A verseny elején már meg-
tapasztaltuk, hogy a nemzetközi
rutin bizony hiányzik. Ráadásul, itt
is több meghatározó játékosunk
önmagához képest is gyengén do-
bott, és már korán elszálltak remé-
nyeink a  négy közé jutásra.  Elõ-
jött az önbizalomhiány, nem tud-
tunk fellépni a nemzetközi szintre.
A hibákért a nemzetközi porondon
duplán kell „fizetni”.  A magyar baj-
nokságban is többször elõfordult,
hogy egy gyengébb képességû
együttes ellen is félelem volt a  já-
tékosokban. Erre legjobb  példa
a  rájátszásban a Rákoshegy I. el-
leni hazai  találkozónk volt. A lá-
nyoktól felszabadult játékot kér-
tem,  hiszen a fõvárosiaknak  volt
nagyobb veszítenivalójuk. Helyet-

te  görcsös erõlködést tapasztal-
tam részükrõl.

– A csapatbajnokság után jön
az egyéni ob, ahol  több éve jól
teljesítenek a  ZTE ZÁÉV
játékosai…

– A válogatottak alapból ott
lesznek. Idén is  célunk minél több
dobogós helyezés szerzése,  biz-
tos vagyok benne, nem maradunk
érem nélkül.

– Fehér László, a
férficsapat edzõje
a magyar nõi  válo-
gatott kapitánya is.
Kiket ajánl   a válo-
gatottba a ZTE
ZÁÉV-bõl? 

– Vannak olyan  já-
tékosaink, akik elég-
gé sérülékenyek,  õk
nem vállalják a sze-
replést a  címeres
mezben.  Megítélé-
sem szerint Airizer
Emesének jó esélye
van, hogy ott legyen
az utazó csapatban,
de Szabó Mártát is

ajánlom a kapitánynak. Márti meg-
felelõ koncentrációval jó teljesít-
ményre lehet képes. Abban is bí-
zom,  hogy a címeres mezben va-
ló szereplés esélye fel is dobja õt,
pluszmotivációt jelenthet számára.
Sajnos, a nõi mezõnyben egyre
kevesebb a versenyzõ, egyre ne-
hezebb kiállítani egy éremesélyes
magyar csapatot.

–  Tudnak valamit, hogy mi-
lyen lehet a  folytatás?

– A bajnokság után jönnek az
egyéni versenyek, majd a csapat-
világbajnokság. Jó egy hónap múl-
va tisztul  a kép. Ha valaki netán
távozni készül, most még õ is tit-
kolja. Véleményem szerint a keret
együtt marad, s ha sikerülne meg-
határozó játékost igazolni, akkor
biztosan lenne az elõrelépés. Ez
azonban, mint sok minden más,
anyagiak kérdése.

AZ EZÜSTÖT BIZTOSAN SZEREZTÉK MEG
TAVASSZAL NÉHA BOTLOTT A ZTE ZÁÉV CSAPATA
A ZTE  ZÁÉV  szuperligás nõi tekecsapatánál  a dobogós he-

lyezés volt a cél a bajnokságban, végül hasonlóan a férfiakhoz, a
második helyen zártak. Nekik viszont lett volna esélyük  a bajno-
ki aranyra is, mivel a gyõztes Rákoshegy elsõ csapata többször
botlott.  Sajnos, az egerszegi lányok is... Molnár Tamás edzõ, az egye-

sület elnöke szerkesztõségünket
arról tájékoztatta, hogy a zalaeger-
szegi shotokan karatésok három
versenyzõvel indultak a megmé-
rettetésen, és négy dobogós he-
lyet szereztek. Az éremesõt Ko-
vács Dominika Hanna kezdte, aki
formagyakorlatban (kata) maga-
biztosan legyõzte az egész me-
zõnyt, s ezzel Európa-bajnok lett.
A fiatal versenyzõ kumitében is in-
dult, ahol ezüstérmet szerzett. 

Az egyesület másik kiválósága,
Dömötör Dávid is kitûnõen szere-
pelt, hiszen formagyakorlatban
második helyezett lett. Az ezüst-
érem azért is figyelemreméltó tel-
jesítmény, mert a sportoló ered-
ményes versenytáncos is, ráadá-
sul egy elhúzódó betegség miatt
csak kevés lehetõsége volt a fel-
készülésre – fogalmazott Molnár
Tamás. Szintén ezüstérmes lett

Dömötörné Cziráki
Andrea, aki kor-
osztályában a má-
sodik legmaga-
sabb pontszám-
mal léphetett fel a
dobogóra.

Az EB-re kiuta-
zó magyarországi
karatésok összes-
ségében is jól tel-
jesítettek, hiszen
28 ország közül a
4. helyen végez-
tek, a zalaeger-
szegi egyesület
éremesõje pedig
nagyban hozzájá-
rult ehhez a siker-
hez.

A versenyzõket
Molnár Tamás és
Nemes Róbert ké-
szítette fel a baj-

nokságra, de a Moveland Mozgás-
mûhely is hozzájárult a szép ered-
ményekhez.

ÉREMESÕ A SHOTOKAN EB-N
KARATÉSOK SIKERE LETTORSZÁGBAN

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület sikeresen szere-
pelt a közelmúltban megrendezett 5. SKDUN Európa-bajnoksá-
gon, melyet a lettországi Daguavpilsben rendeztek meg.

Megkezdõdött a verseny-
idény a repülõmodellezõknél. A
Zalaegerszegi Városi Modellezõ
Klub versenyzõi a nyitányon
romániai Szalontán Euro-

Challenge-versenyen indultak,
ahol Szeblák Tamás – akárcsak
egy éve – bronzérmet szerzett.
Klubtársa, Varró Krisztián a 6.
helyen zárt.

ÉRMES MODELLEZÕK

Befejezõdtek a küzdelmek a
nõi labdarúgó-bajnokság Nyu-
gati-csoportjában, a ZTE FC a
második helyen zárt. Az
egerszegiek ezzel a helyezéssel
jogot szereztek, hogy a ráját-
szás során az NB I-ért játszhas-
sanak. A versenykiírás szerint a
Keleti-csoport elsõ három he-
lyezettjével körmérkõzést ját-
szik a zalai együttes, oda-
visszavágó alapon. 

– A megszerzett második he-
lyünk az alapszakaszban reális-
nak mondható. Idén a Gyõri ETO
jobb volt nálunk – vélekedett
Kostorják Zsolt, a ZTE edzõje. – A
rájátszásból is a maximumot akar-
juk kihozni, az elsõ három hely va-

lamelyikét szeretnénk megszerez-
ni. Játékoskeretünkben Vincze és

Végh továbbra is sérült, de kérdé-
ses Góczán játéka is.

Az összevont tabellán a ZTE
FC 6 ponttal a harmadik helyen áll.
A tabellát a mindössze egy pontot
veszítõ Kóka KSK vezeti 10 pont-
tal, a Gyõri ETO 9 ponttal ott van a
nyakán. 

– Bõvebb információval nem
rendelkezünk ellenfeleinkrõl – foly-
tatta Kostorják Zsolt. – Annyit tu-
dunk, hogy a Kóka KSK valójában
a Ferencváros utánpótláscsapata,
s kiemelkedett a Keleti-csoportból.
A másik két ellenfelünk mögöttünk
van az összevont tabellán.

A ZTE FC május 2-án, a ráját-
szás elsõ fordulójában a Bp. Hon-
véd csapatát fogadja Zalaeger-
szegen.

A RÁJÁTSZÁSBAN IS A DOBOGÓ A CÉL
MÁSODIK HELYEN ZÁRT A ZTE FC NÕI CSAPATA

KÉT TORNÁT

NYERT A SEXYK
Zalaegerszegen, az Osto-

ros-csarnokban a városi
röplabda bizottság által ren-
dezett két vegyes röplabda-
tornán nyolc-nyolc csapat
mérte össze tudását.

Mindkét alkalommal a
SEXYK néven indult társaság
(Bódis Bianka, Kaprényi Pi-
roska, Szalai Vivien, Horváth
Richárd, Koós Krisztián, Ko-
vács Róbert, Markó Gábor)
végzett a képzeletbeli dobogó
legfelsõ fokán. Az elsõ tornán
dobogón végzett a TÁMADÓ
MENYÉT (Nagykanizsa), va-
lamint a RETRO (Zalaeger-
szeg) csapata is. A második
tornán a RETRO együttese
megismételte korábbi ered-
ményét, és ismét harmadik
lett, míg a második helyet
most a SZEDETT-VEDETT
(Zalaegerszeg) csapata sze-
rezte meg.

A szervezõk a nyári strand-
röplabdaszezon elõtt május
10-én rendeznek még egy tor-
nát teremben, amelyre várják
még a csapatok jelentkezé-
sét.



8 Közérdekû

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:
• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén-

és laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrend-

kiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •

Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK

Erdély, CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚVAL
MÁJUS 21–25.

4 fõt várunk!
ÉRDEKLÕDNI: 30/265-9169

A ZALAEGERSZEGI ÉS KESZTHELYI
MCDONALD'S ÉTTEREMBE KERESÜNK

munkatársakat az alábbi pozíciókba: 
ÉTTERMI DIÁKMUNKÁRA TANULÓKAT:
ISKOLABARÁT BEOSZTÁS, HETI 2–3 NAP,

NAPI 4, 6 VAGY 8 ÓRÁBAN IS!
FÕKÉNT HÉTVÉGI MUNKAVÉGZÉS!

MÁR A NYÁRI SZÜNIDÕRE IS VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!

Diákok jelentkezését a 06-30/38-29-238-as telefonon várjuk,
sms-ben is!

ÉTTERMI DOLGOZÓ
Elvárások: jó kommunikációs képesség

alkalmasság csapatmunkára
nagy munkabírás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, szíveskedjen el-
küldeni magyar nyelvû, fényképes önéletrajzát és motivációs leve-
lét az alábbi címek egyikére. Jelentkezni  munkaídõben a 30/558-
0009-es számon.
Clear '97 Gyorsétterem Kft.
9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház
clear@clear97.hu


